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PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT I EN VALENCIÀ
Ahir dijous davant la Conselleria es va fer una concentració per reivindicar l’escola que volem.
Tots els dilluns cal vindre de DOL a l’escola.
Els dijous al matí estem a les portes de l’escola fins les 9 en punt per entrar a escola.
El proper dijous dia 26 (darrer dijous de mes), també ens concentrarem davant l’ajuntament a les
13 h. tots els Centres Públics de Catarroja.

COMUNITATS D’APRENENTATGE
Com ja sabeu la nostra escola du estudiant el tema de convertir-se formalment en una escola
Comunitat d’Aprenentatge des de fa uns quants cursos. Aquest curs hem fet la formació del
professorat i ara estem en la sensibilització de tota la Comunitat.
A Falles un grupet de 5 mestres anàrem d’espies a l’Escola Pública de LeKeitio al País Basc, i el
passat dia 12 d’abril (en vacances de Pasqua) van anar 6 mestres a l’escola Lledoner de
Granollers (Barcelona) i altres 7 a l’escola Àngel Guimerà de El Vendrell (Tarragona). Podeu
entrar a les seues webs respectives per veure com són i que fan.
ON ESTEM ARA?: en la fase de sensibilització de les famílies i l’alumnat.
QUE ANEM A FER ARA?: Completar el procés d’informació i aprovació als diferents organismes
democràtics de l’escola.
Hem fet claustre avui dia 20. Consell Escolar el dilluns 23. Sensibilització de l’alumnat per part del
professorat amb explicacions per nivells del 8 al 16 de maig (completant amb assemblees de
classe). Assemblea de delegats/ades el 17 de maig. Reunió informativa per a les famílies que no
van poder assistir a la reunió del dia 28 de març, serà el dia 10 de maig en horari de matí i
vesprada (durant l’horari d’escola). Reunió de les mares delegades de les classes. Assemblea
General de l’AMPA el dia 17 de maig.
I ara si, arribem a la fase del Somni. Del 28 de maig a l’1 de juny.
JA US ANIREM DIGUENT MÉS COSES A POC A POC
Tota aquesta manera de treballar (de la qual ja estem fent coses normalment), és una planificació
per a iniciar formalment el proper curs a la tardor.

“TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
Per si voleu fer alguna excursió de festa, aquest diumenge al matí hi ha trobada a Guardamar del
Segura (el Baix Vinalopó i el Baix Segura), i també a Antella (la Ribera).
El diumenge 27 hi ha Trobada a Mutxamel i a El Grao de Castelló.
La nostra 25ª Trobada (ja fa 25 anys) la celebrarem el diumenge 13 de maig (matí i vesprada) a
València, us informarem en detall més endavant amb el programa corresponent.
L’AMPA de la nostra escola estarà a la Cercavila i a més a més estarà amb un taller.
 Volta a Peu: acte dins de la Trobada d’Escoles en Valencià de
l’Horta Sud: La realitzarem el proper divendres dia 27.
Aquesta Volta es celebra sempre al voltant del 25 d’abril (per recordar
la batalla d’Almansa a l’any 1707). La setmana que ve us contem més
coses
 Samarretes de la trobada d’escoles en valencià a València
Ens les portaran pròximament, i les repartirem de seguida.

AGENDA FAMILIAR:
El Campet, hort ECOLÒGIC COMUNITARI DE CATARROJA.
El diumenge 22 (Dia de la sembra) vos convidem a compartir un dia
agradable amb tota la gent del campet i que participeu de la sembra.
Estem Junta l'Hort de Ferris, al Nord Oest de Villa Carme, cal anar
per la via de servei junt a les rodones i hi ha una entrada que porta
allí (es veu des de la via de servei)
Programa:
 10 a 11 h. Recepció.
 11 a 12'30 h. Sembra.
 13:00 h. Xarrada "El campet de Catarroja: passat, present i
futur d’una experiència comunitària i ecològica.
 14:00 h. Menjar.... i ressopó.

Cal dir:
BÚSTIA
No
BUSÓ

ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 3r participarà en la Trobada Musical dins de la trobada d’escoles en
valencià. Aniran a Picassent el dimarts dia 24 en representació de l’escola.
 L’equip de Treball de la Setmana Cultural està acabant el disseny i pròximament ens
lliuraran el programa doncs és del 30 d’abril al 7 de maig.
 Hort Escolar: Hem acabat la collita de les faves, les plantes les tenim assecant-se per
tal que el tractor les triture i colgue com aliment (adob) per a la terra. Observeu el
paisatge que anirà canviant, doncs passarà el tractor, vindrà Carmelo amb el cavall per
marcar, i plantarem carabasses, dacsa de fer roses, i gira-sols.
 Jardí: Està en plena producció i molt bonic.
 CUCS DE SEDA: En tenim per a regalar de part de Nerea de 4t A, si en voleu, el
dilluns porteu una caixeta per emportar-se’ls a casa amb fulles de les moreres del pati.
 PROPOSTA DE L’AMPA I DE L’ESCOLA: Tots els dimarts de 22 a 22’30 cal apagar
tots els llums de casa, hem de fer caure el consum per protestar pel preu de
l’electricitat.

MATRÍCULA A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a l’any 2009, com tots els anys des de
l’Ajuntament se’ls convoca amb una carta a casa per a un reunió informativa al respecte de
l’escolarització.
Els dies per lliurar les sol·licituds a les escoles són del 7 al 16 de maig.
Repartirem un torn d’hores i dies per poder atendre bé a les famílies.
TAMBÉ SERÀ EL MOMENT DE SOL·LICITAR
CANVIAR-SE D’ESCOLA SI ÉS EL CAS.

PER A PENSAR
“Si no ens deixeu somiar,
no us deixarem dormir.”
Eduardo Gallardo, “El derecho al delirio”

AMPA
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!
Deute Privat a l’Estat Espanyol: 84% del
deute total.
Administracions Públiques: 16% del deute
total.
Més informació:
http://cuentosdeeconomia.wordpress.com/
2011/12/23/deudocracia-parte-ii/)

