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ESCOLA VIVA
•
•
•
•
•
•
•

Hort escolar: Les creïlleres estan precioses. Ara cal que les flors es marcisquen, així com
les plantes. Allà a meitat de juny les creïlles estaran a punt per collir-les.
Jardí de 5 anys: Ja estan marcint-se les darreres flors. Ha estat un projecte treballat a les
aules de 5 anys durant quasi tot el curs.
Dia de la fruita: Ja sabeu que els dimecres cal dur fruita per a esmorzar.
Setmana Cultural: Ací us adjuntem el programa de la setmana cultural que farem la propera
setmana.
Visita al Botànic de València: L’alumnat de 1r i 2n va anar ahir dijous al Jardí Botànic i al
Gulliver.
Assemblea de delegats/des: Ahir dijous vam realitzar l’assemblea de delegats/ades. Avuí
divendres hem estrenat la peixera demanada a l’assemblea, i durant aquestes Pasqües
l’obrer ha refinat zones del circuit de patins que estaven en mal estat.
Junta de l’AMPA: Es va reunir el passat dimarts (primer dimarts de mes).

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
MATRICULACIÓ: Des del dia 5 està obert el període de presentació de les sol·licituds
d’admissió de l’alumnat. Es poden presentar les sol·licituds de matrícula als Centres
d’Educació Infantil i Primària de Catarroja.
Aquestes sol·licituds són per a l’alumnat de nou ingrés a 3 anys així com per a un canvi de
Centre Educatiu de qualsevol nivell.
L’horari de presentació a la nostra escola és:
de 9 a 13 fins el dia 16 màxim. (cal demanar hora al despatx)

INFORMACIÓ ECONÒMICA DES DE L’AMPA I ESCOLA
A principi de curs cada xiquet/a va aportar 14 € al compte de l’AMPA com a donació per a
l’escola. L’AMPA ens va passar 6.356 €.
Us passem a detallar les despeses (de tot l’any 2010) de l’escola en alguns apartats per als
quals es demanava eixa aportació:
TOTAL en
Fulls de paper per a
Paper higiènic i
Fotocòpies,
tinta
les fotocopiadores i
Farmaciola
aquestos
sabó
i masters
aules
conceptes
989,13 €
230,98 €
2.501,45 €
10.014,20 €
13.735,76 €
La Conselleria va ingressar al compte de l’escola durant el 2010 la quantitat de 17.900,77 €.
L’AMPA per a activitats durant l’any 2010 (9 d’octubre, Nadal, dia de l’arbre, Trobada d’Escoles
en Valencià a Massanassa, Pasqua, Setmana Cultural, Festa fi de curs) i també per a projectes
de l’escola, ens va ingressar 9.374,49 €.
Tot açò dóna la realitat, que la nostra escola no podria funcionar econòmicament si no fóra
gràcies a les aportacions de l’AMPA.
Qualsevol aclaració, podeu passar pel despatx de direcció i us donarem una còpia del balanç del
2010 i pressupost de 2011.

Cal dir:

AMPA
RIFA:
Ací us adjuntem la rifa per família
(la porta el xicotet de cada família)
per poder dur endavant les
projectes de l’AMPA amb l’escola
(com hem explicat en aquest full
mateix).

RIFA DE LA TROBADA:
No ens va eixir res a la nostra
escola. Així i tot moltes gràcies
per col·laborar.

FESTA FI DE CURS:
Us convidem a una reunió el
proper dimarts dia 10 de maig a
les 15 hores al menjador de
l’escola, tant a les mares
delegades (a les quals hem donat
una invitació individual).
Es tracta de preparar la festa fi de
curs, els “play-baks” i els tallers.

REUNIONS
EXTRAORDINÀRIES
AMPA:

JUNTA

Anoteu a l’agenda aquestes dates:
24 de maig i 7 de juny.

RESERVA DE LLIBRES I MÉS
COSES:
La propera setmana us donarem
un full concret amb a l’organització
des de l’AMPA.

PER A PENSAR
Alcem el vol per a cercar
somnis que desitgem compartir
amb tu:
“Un món millor, més just i
solidari, més igualitari i en pau”.

XERINGA
No GERINGUILLA
AGENDA CULTURAL
TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:
Dissabte de vesprada a Xeresa (la Safor).
TV3:
Es pot veure per Internet. Us recomanem un
programa “30 minuts”. Emés el dia 1 de maig de 2011.
Perolada contra la crisis:
Dijous 12 a les 19’30 h., Banc d’Espanya del carrer
Les Barques de València. Convoca “Plataforma pels
drets de València”.
Xarrada col·loqui:Educació Pública:
El proper dimecres 11 de maig a les 19:30 a IES
Berenguer Dalmau. Molt interessant.

CURIOSITATS
En aquest any 2011 hi ha unes dates un poc
especials numèricament: 1-1-11,
1-11-11, 11-1-11, 11-11-11. A més a més diu
que si prens els darrers 2 dígits de l’any que
vas nàixer, li sumes l’edat que faràs aquest
any, el resultat serà 111 per a tots.
A més a més aquest octubre tindrà 5
diumenges, 5 dilluns i 5 dissabtes, açò passa
cada 823 anys.

FELICITACIONS

• Donem una especial felicitació a Sheila
(alumna de pràctiques d’administració) que
està al despatx fent les pràctiques.
• També felicitem a Luis el conserge, doncs
no hi ha feina que se li resisteixca.
Moltes gràcies.

HANDBOL – FLORIDA
L’equip de Handbol de La Florida està jugant-se l’ascens a 1ª divisió estatal si
voleu veure com juguen, aquesta és la seua agenda per al cap de setmana, tots
els partits es jugaran al Pavelló de La Florida:
Divendres dia 6 a les 20 h.: Florida Universitària contra Ceuta.
Dissabte dia 7 a les 20 h.: Florida Universitària contra Murcia.
Diumenge dia 8 a les 12 h.: Florida Universitària contra Castella- La Manxa.

