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L’Ausiàs March «planta» el millor Arbre de Shakespeare
La proposta presentada per l’alumnat del macro taller d’art «Room 13» del col·legi internacional Ausiàs March de

Picassent ha guanyat el 1r Premi «Shakespeare Tree» que organitza el British Council en col·laboració amb l’Ambaixa-
da de Regne Unit a Espanya. Aquest premi suposa la percepció de 1.000 euros en material escolar i el reconeixement a
l’excel·lent treball realitzat pels alumnes en un concurs en el qual han participat centres educatius a nivell nacional.
El treball presentat consistia en l’elaboració d’un arbre el tronc del qual estava replet de cites famoses i de retrats
dels personatges de William Shakespeare (dalt). «Room 13 Ausiàs March» és un macro taller d’art en el qual partici-
pen alumnes de Primària i ESO. COL·LEGI INTERNACIONAL AUSIÀS MARCH L’HORTA SUD



L’alumnat d’Edelweiss School corre contra la fam 
Quatre-cents alumnes de Primària i Secundària del col·legi bilingüe Edelweiss School de Godella han corregut per

quart any consecutiu contra la desnutrició infantil en la «Carrera contra la fam» (foto de dalt) organitzada per l’ONG
Acció contra el Fam. Es tracta d’un esdeveniment basat en la solidaritat dels propis alumnes, que contribueixen amb el
seu esforç a aconseguir fons contra la desnutrició infantil —en aquesta ocasió a Haití— mitjançant la implicació de fa-
miliars i amics com a «patrocinadors» que aporten una quantitat segons els metres correguts: a més distància reco-
rreguda, major quantitat de diners es recapta. EDELWEISS SCHOOL L’HORTA NORD



Arranca la Xª l’Olimpíada 
Infantil de Nuevo Centro

Nuevo Centro ha obert les inscripcions en la Olimpía-
da Infantil que organitza en companyia del Club d’Atle-
tisme València Terra i Mar. El dissabte 21 de maig se ce-
lebrarà la desena edició d’aquesta olimpíada en les pis-
tes de l’Estadi del Túria (Tram III), sent l’objectiu prin-
cipal crear un dia festiu tant per als xiquets com pels
seus familiars, alhora de fomentar l’esport entre els
més xicotets. Les inscripcions estan distribuïdes en les
categories: Pre-Benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil Mas-
culina i Infantil Femenina. La suma dels punts de totes
les proves donarà la classificació final de cada catego-
ria. Tots els xiquets per participar rebran una samarre-
ta , una gorra i una medalla. A la vesprada a les 19 h es
realitzarà una gran animació en la Plaça Exterior de
Nuevo Centro on es lliuraran els premis als 10 primers
de cada categoria. Els tres clubs o col·legis amb més
participació rebran una placa, targetes regal de 300,
200 i 100 € respectivament, i visita per a 55 places al
parc d’Educació Vial del Circuit Ricardo Tormo.
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