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

QUEDEN 12 DIES
INFORMACIONS DES DE L’AMPA:
 Coques solidàries: Tots els dijous s’oferirà la possibilitat de comprar un tros de
coca per a berenar. Les coques les fan les cuineres, però els ingredients els
paga l’AMPA. Ahir tornà a ser un èxit. Gràcies
Tot el que es va recollint és per al fons de l’AMPA per a projectes de l’escola,
com per exemple la setmana cultural i les pantalles de 5é, 6é.
 No al tancament de TV3: Protesta pel tancament de TV3 per satèl·lit a través
de: http://www.catalansalmon.com/mails/mapa_tv3_satelit.php
 Plataforma de Catarroja en defensa de l’Escola Pública: Està integrada per
representants del professorat, de les AMPAs i de l’alumnat.
El seu blog és aquest: http://plataformaeducaciocatarroja.blogspot.com/
La propera reunió serà el dilluns 26 de març a les 17:30h a la nostra escola.
Esteu convidats a assistir.

BONES FESTES DE FALLES:
TORNEM A CLASSE EL DIMARTS 20
DE MARÇ

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 €.

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
Paluzie nº 37.

VALÈNCIA CLUB
DE JUDO
Entrenament de Judo
(entrada lliure i gratuïta)
El dissabte 24 de març
al Poliesportiu de la Universitat
Politècnica de València.
10’30 a 11’30 h.:
Fins 10 anys,
Pre-benjamins,
Benjamins.
11’30 a 13 h.:
A partir de 10
anys, Alevins,
Infantils, Cadets.

PER A PENSAR
"La despesa militar mundial és 20
vegades superior als diners
necessaris per eradicar la fam".
Contra la fam i la guerra.
Arcadi Oliveres. Angle Editorial, 2004.

XAFAR
No APLASTAR
AGENDA CULTURAL
“ EL LLIBRE DE PAU”
es presentarà el proper
dimecres dia 21 de març
al club de lectura del
Corte Inglés (edifici al
C/ Colón 27,
última planta,
junt a la cafetería).
El publica
l’Editorial Denes
després de 36 anys
de la seua publicació.
Va ser un dels primer
llibres per a l’escola en
valencià.

AGRAïMENTS
El passat dimecres va vindre a l’escola un
pilot de moto, li diuen Julio i té 8 anys. Va fer
una exhibició de carreres de moto a
l’alumnat de 5 anys, amb motiu del projecte
MotoGP.

AMPA
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!
DEUTE SI, PERÒ, DE QUI???
"Estem farts d’escoltar cada dia com el volum del
deute públic no deu superar el 60% del PIB.
En aquest punt Espanya, no està mal, comparant
amb la resta de països d’Europa i el volum del deute
està
al
voltant
del
70%
del
PIB.
Però el crèdit privat en Espanya és excessivament
alt i cal reduir-lo. Aquest crèdit és especialment alt
en les famílies i la carrega hipotecària provocada per
la bombolla immobiliària, però no justifica que es
demane un augment de crèdit per a les empreses i
famílies
si
mirem
el
següent
gràfic:
http://www.elblogsalmon.com/mercadosfinancieros/las-empresas-no-necesitan-mas-creditoal-menos-no-todas”

