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CONVOCATÒRIA DE VAGA PER AL DIA 9 DE MARÇ
La Plataforma per l’Escola Pública convoca una vaga general de tota la Comunitat Educativa per al
dijous dia 9, per manifestar el desacord en diferents punts de la LOMQUE (Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa). Us mantindrem informats amb una circular expressa sobre el tema.
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT
ES RECORDA A TOT L’ALUMNAT (SEGONS LA NORMATIVA VIGENT) QUE AL
RECINTE DE L’ESCOLA NO ES PODEN TIRAR PETARDS.
“No convertisques una festa en una tragèdia”, si compreu petards demaneu el full dels
bons consells per al seu ús.
AQUESTA NORMA NO ÉS NOVA, PERÒ CAL RECORDARLA:
Els familiars no poden pujar a les aules de Primària a parlar amb les mestres tutores a les
entrades a l’escola (ni a les 9:00h ni a les 15:00h.), tenim tutoria els dijous a migdia. Podeu
comunicar per a quedar amb el/la tutor/a mitjançant l’agenda que té l’alumnat de 3r a 6é, o bé avisant
a Direcció a primera hora del matí abans de les 9’30 h.
ESCOLA VIVA
Ràdioescola: El nostre alumnat de 6é va participar en la jornada
de ràdioescola a Xàtiva el passat dissabte dia 25 de febrer. A
més a més cal dir que van fer el paper de periodistes que van
conduir el programa de ràdio que vam gravar en directe.
Carnestoltes: Vam concloure el Carnestoltes el dimarts dia 28 de
febrer. Què us hem de contar, va estar preciosa la cercavila i totes
les disfresses. Na Quaresma ja sabeu que té set potes, des del
dia 1, primer dimecres, fins el 12 d’abril, el darrer, i després
arribarà Pasqua.
Portes obertes a la nostra escola: Les vam realitzar aquest dimecres dia 1, en 2 visites, a les 9’15 i
a les 16’45. Vam rebre unes 52 famílies en total d’alumnat nascut a l’any 2014. Els desitgem molta
sort.
Berenars solidaris: Des de l’AMPA donen les gràcies a totes les famílies que compren aquestos
berenars dels dijous per ajudar a l’AMPA per als projectes de l’escola.
Festes de falles: No tindrem classe els dies 16 i 17 de març.
Hort i jardí: Ho tenim tot en marxa, les floretes ja han eixit i estan precioses, i els
encisams estan en marxa, ja duen 1 setmana.

FELICITACIONS
A Paco, el iaio d’Anna de 1r B i Arnau de 3 anys B, i a Baltasar iaio d’Alba
Aranguren de 2n A i Andrea Aranguren de 5 anys A, per la seua ajuda el dijous
passat plantant encisams durant tot el matí.
A Emilio el conserge que ens va repassar el goteig per als encisams.
A tots els delegats i delegades de Primària per la seua participació i ajuda durant
els dies de Carnestoltes i el dia de la cercavil∙la: Laia i Jorge de 1rA, Pau i Mireia
de 1rB, Toni i Nerea de 2nA, Juan Antonio i Marisa de 2nB, Gal∙la i Blai de 3rA, Olivier i Hanna de
3rB, Alex i Celia de 3rC, Lucia i Guillem de 4tA, Àlvaro i Mercé de 4tB, Dídac, Joan i Lucia de 5éA,
Paris i Gabriel de 5éB, Laura i Carlos de 6éA i Anni i
Francisco de 6éB.
També als portadors de l’enterro de la sardina: Jorge de
4tB, Hugo de 2nA, Olivier i Pau de 3rB.
A Anni de 6éB que a més a més va llegir el discurs de Na
Quaresma.
A tota l’escola en general doncs tot l’alumnat, les mestres
i les famílies van ajudar a que tot anara molt bé i fóra un
èxit de participació, ens ho vam passar molt molt bé.
Moltíssimes gràcies a tots i totes en nom de l’Escola que som.

CONVIVÈNCIA: “8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA”
REPARTIR EL TREBALL
COMPARTIR LA VIDA
Repartir les criatures,
compartir el futur.
Repartir la gent gran,
compartir l’experiència.
Repartir la cuina,
compartir l’alimentació.
Repartir la enteja,
compartir la higiene.
Repartir la llar,
compartir la comoditat.
Repartir el benestar,
compartir la salut.
Repartir el descans,

compartir l’alegria.
Repartir el temps,
compartir la llibertat.
Repartir l’oci,
compartir la diversió.
Repartir la producció,
compartir la riquesa.
Repartir la iniciativa,
compartir la responsabilitat.
Repartir l’educació,
compartir la cultura.
Repartir l’energia,
compartir el món.
Repartir l’amor,
compartir la felicitat.

Us proposem ací alguns contes infantils
que tracten l’igualtat de gènere:
● Rei i Rei.
● Mon pare és metressa de casa. I
què?
● Tuk és Tuk.
● Sí, soy gorda.
● Les pricesses també duen botes
de muntanya.
● Els príceps blaus destinyeixen.

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES
Recordatori per a l’alumnat i TOTES LES FAMÍLIES:
A l’escola tenim la norma d’utilitzar les rampes segons l’edat i cursos, no es pot
pujar a cap que no siga la seua si no són d’eixe curs, no hi ha cap per a Educació
Infantil.
No es pot jugar a futbet a les 16’30, per tema de seguretat. PER FAVOR sigueu
educats.

