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o SOMIES?
o CREUS EN ELS SOMNIS?
o PENSES QUE ELS SOMNIS PODEN FER-SE REALITAT????
(el 28 de març)

QUEDEN 19 DIES
PLATAFORMA PER UNA ESCOLA
PÚBLICA DE QUALITAT I EN
VALENCIÀ
Continuem en marxa, RECORDEU:
• Els dilluns tothom de dol per l’escola pública.
• Els dijous concentració a les portes de l’escola
(8’50 a 9 h.).
• El darrer dijous de mes concentració davant
l’Ajuntament a les 13 h.
i les mobilitzacions que ens aniran convocant des
de les Plataformes (a nivell de Catarroja, Horta
Sud o País Valencià).

De 0 a 3 anys anem
a L’Escoleta de
Maru
El centre té una trajectòria de més de
25 anys d’aprenentatges en valors :
Respecte, coeducació, tolerància,
multiculturalitat, companyerisme,
diversitat, , igualtat, cooperació,
inclusió.
Situada en el centre del municipi de
Catarroja. cl.Esteve Palucie nº 37.
Tels: 96.1260465 /605808724
escoletademaru@hotmail.com

DIA 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Ahir es va celebrar 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

INFORMACIÓ DES DE

L’ESCOLA

Cal dir:

Deutes de Conselleria a l’escola i menjador:
A l’escola, corresponent a l’any 2012 encara no hem
rebut res de res.
Al menjador li deuen (d’octubre, novembre i desembre)
aproximadament uns 34.000 € corresponent a les ajudes
que dona conselleria per al funcionament de menjador i
les beques.
També caldria sumar els mesos de gener i febrer que són
aproximadament uns 25.000 €.
Total deuen al menjador aproximadament 59.000 €.

“Felicitacions especials”
• Des del nostre full volem felicitar especialment a tot
l’alumnat de la nostra escola ja que han sabut apreciar
la importància dels arbres i plantes que tenim al nostre
pati, i respectar la natura nostra més pròxima.

Confiem que continuareu ajudant-nos deixant
créixer els arbres en pau. Gràcies a tots i a
totes.
També volem felicitar a L’ALUMNAT que de quan en
quan ajuda a regar el jardí i a cuidar els arbres i plantes
del nostre pati.

ESCOLA VIVA
 PORTES OBERTES: El passat
dimecres dia 7 es van realitzar les
portes obertes a l’escola, en 2
horaris (9’15 i 16’45). Van assistir
moltes famílies interessades.
 LES NOTES DE LA TERCERA
AVALUACIÓ es lliuraran el dia
30 de març.
 Hem començat a collir faves.

PER A PENSAR
El que més raó té,
no és el que més crida. (R. Tagore)

AMPOLLA
No BOTELLA
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 a l’ùs de
fideus.
ACTE BENÈFIC
“MÚSICA EN FEMENÍ”
CC. EL MOLÍ DE
BENETÚSSER.
Divendres 9 de març a les 19:00 h.
A benefici de la Fundació Pau i
Solidaritat.

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA
Coques solidàries amb l’AMPA: Els dijous
des de l’AMPA estan oferint trossos de coca de
llanda (a 0’50) per a berenar. Es tracta de
compensar les ajudes de
Conselleria i
Ajuntament de l’any 2011 que no hem rebut.
AGRAÏMENTS a les persones (mares, pares,
iaies) que les han fet desinteressadament.
Gràcies.
I també gràcies a les famílies que les estan
comprant. De moment s’han recollit ja 110 € (de
2 dies).
Fons solidari de llibres de text: Hi ha una
comissió encarregada d’estudiar la proposta a
partir d’uns cursos. En quan estiga decidit us
informarem, per si us pot interessar.

