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RECORDATORI:
EL DILLUNS 30 D’ABRIL SI QUE HI HA CLASSE TOT EL DIA
“QUAN EL MAL VE D’ALMANSA A TOTS ALCANÇA”
Amb aquesta dita popular, els valencians han fet memòria de la pèrdua de la batalla
d’Almansa des del 25 d’abril de 1707 (fa ja 305 anys) No va ser una batalla
qualsevol. A partir d’aquesta data el Regne de València va perdre tots “els furs” que
li havia otorgat Jaume I, amb el Decret de Nova Planta de Felip V. Tot açò ho
recuperàrem no fa molt, amb l’Estatut d’Autonomia.
VOLTA A PEU: Recordant eixa data del 25 d’abril, tots els anys dins les activitats
de la Trobada d’Escoles en Valencià realitzen una volta a peu als pobles de l’Horta
Sud.
Enguany la nostra escola ha decidit participar amb tot l’alumnat i per això hem estat
una estona concentrats davant l’ajuntament junt amb alumnat de l’IES Berenguer
Dalmau, La Florida Secundària i el CEIP Bertomeu Llorens.
Hem llegit l’auca en record de la batalla, els gentilicis dels pobles de la nostra
comarca i un manifest infantil per la llengua.

ESCOLA VIVA
Setmana Cultural: La realitzarem els dies 30
d’abril, 2,3,4,i 7 de maig. Enguany va dedicada al
pintor Van Gogh.
Junt al full us adjuntem el programa de les
activitats que realitzarà l’alumnat de l’escola.

 Tancat de la Pipa:
El passat diumenge algunes famílies de 6é van anar al Tancat de la Pipa en bici.
Des de El Full us recomanem la visita. Podeu trobar informació a la pàgina web.

 Eixida de 5é:
Serà el proper 3 de maig al Museu i Cova
dels Cavalls (la Valltorta-Tirig)

 Eixida de 6é:
El divendres de la setmana que ve, aniran a
la via verda “Ojos negros”, 4o km en bici des
de Barraques fins a Navaixes.

AMPA
La reunió de la Junta de l’AMPA
serà el DIMECRES dia 2 de maig,
per ser festiu el dia 1 de maig.

Cal dir:
PERCENTATGE
No
ORCENTATGE
P
PORCENTATGE

PER UNA ESCOLA PÚBLICA
EN VALENCIÀ I DE QUALITAT
Degut a totes les retallades que estan produint-se a nivell de tots els serveis públics
(ensenyament, sanitat,...) i de la reforma laboral, les mobilitzacions s’estan realitzant
diàriament.
Ahir dijous el professorat i AMPAs dels Centres Públics de Catarroja com cada dijous fi de
mes ens concentràrem davant l’ajuntament de matí i de vesprada.
Manifestacions previstes:
 Dissabte 28 d’abril, a les 18 h. Plaça de Sant Agustí:
“O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble” Joan Fuster. “SI A LA
NOSTRA LLENGUA”
ESCOLA VALENCIANA PORTARÀ LA PANCARTA “SI AL VALENCIÀ” on poden
participar totes les escoles.
 Diumenge 29 a les 11’30 h. Plaça de Sant Agustí:
“Amb l’educació, la sanitat i els serveis socials no es juga”
 Dimarts dia 1 de MAIG, a les 11’30 h. Plaça de Sant Agustí:
DIA DEL TREBALL, manifestació pels drets laborals, i en aquest cas més endavant una
reforma laboral tant dura.
DIES DE VAGA A L’ENSENYAMENT CONVOCATS PELS CINC SINDICATS:
CCOO, UGT, STEPV, CSIF, AMPE
Al mes de maig hi ha convocats 6 dies de vaga intermitent: són el 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Us anirem informant a poc a poc cada setmana.
L’educació no es cosa dels mestres sols, les famílies sou una part molt important.

JUNTA QUALIFICADORA
DE CONEIXEMENTS DE
VALENCIÀ



La matrícula per als exàmens
acaba el dia 30 d’abril.
Més informació a:
www.cult.gva.es/jqcv i també a
www.cvfc.gva.es



PER A PENSAR
“La il·lusió és encara el somni
temptador dels homes.
Si bé no tothom és capaç d’una
gran il·lusió,
ni tampoc una gran il·lusió es
troba al girar la cantonada”
MANUEL SANCHIS GUARNER.

AGENDA CULTURAL
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA: La 43 edició es
celebrarà del 26 d’abril al 6 de maig als Vivers de
València. (Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.)
www.firallibre.com També hi ha activitats lúdiques
per xiquets tots els dies.
TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:
29 d’abril a EL GRAO DE CASTELLÓ
29 d’abril a MUTXAMEL.

AMPA
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!
Espanya=desè país del món que més ingressos
perd per evasió fiscal (un 22% del PIB).
Més informació:
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2011/12/16/taxevasion-is-a-case-where-the-threat-of-prison-works/

