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PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE
QUALITAT I EN VALENCIÀ
El passat dimecres va haver talls de carretera a
Benetússer, Massanassa, Catarroja i Albal.
La Plataforma de l'Horta Sud dona suport a la
MANIFESTACIÓ convocada per al proper dissabte 3
de març al poble d'Alfafar per les AMPA del CEIP La
Fila, del CEIP l'Orba i de l'IES 25 d'Abril i per les
Assemblees de Mestres i Professorat d'Alfafar.
Començarà a les 11 h a la plaça Poeta Miguel
Hernández del Barri d'Orba.
Blog:
http://plataformaensenyamenthortasud.blogspot.com/

Facebook:
http://www.facebook.com/ensenyamentpublic.hortasud

PLATAFORMA PER
L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE
CATARROJA
El passat dilluns es va crear la plataforma de Catarroja,
està composada per membres de les AMPEs i dels
claustres de les escoles públiques i de l’IES públic.
Ja hi ha creat un blog:
plataformaeducaciocatarroja.blogspot.com
En breu també hi haurà una pagina de facebook.

ESCOLA VIVA
FINALISTES PREMIS SAMBORI DE
L’ESCOLA:
La setmana passada us comentavem
que Eva Pastor de 6é B era finalista
amb “L’illa dels pingüins”, puntualitzem
que aquest treball ha estat realitzat
també per Alba Ponce.
SETMANA CULTURAL:
Serà la setmana del 23 al 27 d’abril i
serà sobre Vincenç Van Gogh. El grup
de treball de mestres està dissenyant
totes les activitats a fer eixos dies, i
mentrestant per tal de preparar els
mestres el divendres passat dia 24 de
febrer Manoli ens va fer una sessió de
formació a tot el claustre per entendre i
conèixer la vida i obra d’aquest pintor.
Web de l’escola:
Podeu entrar a la nostra pàgina web i
punxar en música i apareixerà el blog de
música. L’adreça és: musicajaume.blogspot.
FORN DE MOLINOS:
L’alumnat de primer cicle ha fet una
visita aquesta setmana al forn, ha estat
molt divertit. Moltes gràcies als forners.

MOLT, 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.

PORTES OBERTES A L’ESCOLA
El dimecres dia 7 a les 9’15 i a les 16’45
tindrem unes sessions de portes obertes per
a les famílies d’alumnat nascut a l’any 2009.
Podeu passar la informació a les famílies
que tinguen fills/s nascuts/es al 2009.

PER A PENSAR “LES FAMÍLIES QUE NO LLIGEN EL FULL”
TOTES LES NOTICIES DE L’ESCOLA INTENTEM POSAR-LES A “EL FULL”.
Com podeu observar, el treball i esforç SETMANAL de “El Full” (que està en marxa des de 1990)
és gran i ens alegraria que fora útil.
És una comunicació de l’escola amb les famílies oberta a la participació.
HEM OBSERVAT, QUE MOLTES VEGADES ENS PREGUNTEN SOBRE NOTICIES QUE JA
HEM INFORMAT A EL FULL, I JA DIEM QUE TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL D’ESCOLA
ANIRÀ AL FULL.
Estem en el procés de poder fer l’enviament màxim via correu electrònic: si encara no ho has fet i
vols, passa pel despatx.

“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
La trobada a València és el diumenge 13 de maig
(celebrem 25 anys de trobades tots junts les escoles i
instituts de les comarques: Horta Nord, Horta Sud, València
ciutat, Camp de Túria, Camp de Morvedre, i Camp de Túria.).
A Catarroja, Mislata i Sedaví no s’ha fet mai.
Després de les trobades en alguns pobles es van crear
col·lectius pel valencià:
A Torrent l’any 1998, “LA GAVELLA. Moviment per la
llengua” a Torrent lagavella@gmail.com
A Alcàsser a l’any 2009 “LA FIGUERA. Col·lectiu pel
valencià”
a
Alcàsser
lafigueracpv@gmail.com
http://lafigueracpv.blogspot.com
A Massanassa l’any 2010 “LA FONT CABILDA”
http://fontcabilda.blogspot.com/
SAMARRETES: Estan exposades al passadís de l’edifici
gran. Mireu si us interessa i envieu el fullet amb la comanda
al tutor/a del vostre fill/a. (màxim fins el dijous dia 8). Gràcies.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Avui divendres per la nit a Ontinyent es presenta la XXVª
Trobada a la Vall d’Albaida, es lliuren els Premis Benicadell
per la normalització i ús del valencià, i també es lliurarà la
quantitat de 8.721 € per a ESCOLES SOLIDÀRIES, per a fer
una escola a Guatemala.
Moltes gràcies per l’ajuda que hem recollit entre tots a la
nostra escola.

PER A LES FAMÍLIES DE
L’ALUMNAT DE 6é
LA FLORIDA: Demà dissabte tindran les
portes obertes a La Florida DE 10 A 14
H. (els vam donar un full d’invitació a
l’alumnat el passat dimecres).

ESCOLETA

NINOS

ALBAL:

També té portes obertes demà dissabte
de 10’30 a 13’30 h. sessió informativa a
les 11’30 h. www.escolesinfantilsninos.com
tf 96.127.58.77.

MÉS PER A PENSAR
Llibertat d’expressió. Per què no es pot
veure qualsevol cadena de televisió a la
teua casa? Qui t’impedeix veure la TV 3
amb normalitat?

o SOMIES???
o CREUS EN ELS SOMNIS???

el 28 de març
QUEDEN 26 DIES

Cal dir:
CLAUER
No LLAVERO

AGENDA
CULTURAL
“TANCAT DE LA PIPA”
Per a visitar-lo entreu a
www.tancatdelapipa.net i amb
un tf de contacte podeu
reservar una visita guiada amb
una biòloga.
CLUB DEPORTIVA SIRENAS
CATARROJA
Si esteu interessats en
aprendre o practicar natació,
podeu informar-vos al tf.
633.426.202. que encara que
porte el nom de Catarroja està
a Silla, ja que les piscines del
nostre poble estan tancades.

DIA 8 DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
Manifestació a València a les 19’30 h. a Glorieta.
(organitza Moviment Feminista de València. “Amb
la IGUALTAT una altra política és possible”.

DIA 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA
TREBALLADORA
Dijous es celebra el dia de la dona treballadora.
Pensem amb aquestes frases:

“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 neteja, 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.

