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VACANCES DE PASQUA:
Tornarem a classe el dimarts dia 17 d’abril.
ESCOLA VIVA
 El
projecte
de
les
Comunitats
d’Aprenentatge està en marxa, més
endavant us informarem quan comença
la fase del somni.
El dia de Sant Josep 5 mestres anaren
d’espies a LEKEITIO, una escola del
País Basc, i el dia 11 d’abril, en
vacances, un grupet de mestres anirà a
El Vendrell, i altre a Granollers. Estem
aprenent molt.
 Ahir dimarts, l’alumnat del 1r cicle va
treballar com fer una mona de Pasqua.
 SETMANA CULTURAL: Serà al mes de
maig per motius d’organització. El grup
de treball està fent molta feina.

VAGA GENERAL
DEL DIA 29 DE MARÇ
A la nostra escola VAN FER VAGA
TOTS ELS MESTRES menys 5, els
quals es van quedar de serveis
mínims. Pel matí van assistir 23
alumnes (6 d’E.I, 10 de 1r cicle, 4
del 2n cicle, i 3 del tercer cicle).
El director estava al centre per
imposició, encara que constava com
si estiguera fent vaga.
El menjador va estar tancat per fer
vaga l’equip directiu i l’encarregada
de menjador, hi haurà devolució del
dia al rebut d’abril.

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
13 de maig a València
Fa 25 anys, les coordinadores actuals de
l’Horta Nord, Sud, Camp de Túria, Camp de
Morvedre I València Ciutat, formaven una sola
coordiandora.
Enguany 2012, celebrarem la 25ª Trobada a
València tots junts.
JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS
DE VALENCIÀ.
Si voleu matricular-vos a les proves de
Coneixements de Valencià, el termini és fins el 27
d’abril. Enguany no ens han enviat fullets
informatius. Mireu a l’oficina de normalització de
l’Ajuntament de Catarroja o a la web
www.cvfc.gva.es

INFORMACIÓ DES DE DIRECCIÓ
MATRICULACIÓ: Ja sabeu que el període per presentar
les sol·licituds de matrícula està pròxim. Serà de del 7 al 16
de maig. Ací a l’escola per a Educació Infantil i Primària.
TAMBÉ SERÀ EL MATEIX TERMINI PER SOL·LICITAR
CANVI D’ESCOLA SI ES CONSIDERA.

Cal dir:
ÀNCORA
No
ANCLA

UN EURO LLAVOR DE PAU
La xifra recollida en total per tots
els centres ha estat de 8721 €.
En aquestos diners es farà una
escola rural a Guatemala.
Moltes gràcies.

PER A PENSAR
“No es pot defensar el que no és vol,
no es pot estimar allò que no es
coneix”.
Anònim
“No hi ha res més desagradable en
aquest país, que començar les coses
i no acabar-les”.
Josep Pla

AMPA
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!
"El 75% del frau en Espanya està realitzant-lo el
3% de les empreses que facturen més de 150
milions d’euros en Espanya, contrasta amb el fet
de què Espanya sols dedica a aquesta lluita 6 de
cada 1.000 euros que recapta, la meitat que
França”.
http://www.europapress.es/economia/noticia-iuplantea-medidas-contra-fraude-fiscal-aflorar26000-millones-20120227190749.html

