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MATRICULACIÓ
E.I. I PRIMÀRIA: Estem seguint el calendari oficial, el dia 4 de juny penjarem les llistes
provisionals d’admesos i no admesos al tauló d’anuncis de l’edifici de Primària.
Si ha algun dubte es pot preguntar al despatx de Direcció.
Les sol·licituds presentades han estat les següents:
75 de 3 anys, 5 de 4 anys, 4 de 5 anys, 1 de 1r, 2 de 2n, 2 de 4t, 2 de 5é.

A més a més ens estan obligant a una ràtio de 30 per aula. Com el
full el fem dijous per repartir divendres, doncs no sabem que dirà
oficialment l’inspector respecte a la ràtio de 30 o no.
MÉS COSES PER ESTAR INFORMATS:
Durant aquesta setmana als carrers de Catarroja el tema ha estat, que el C.P. nº 6
es suprimeix i passen a Larrodé (és una “ajuda” per llevar les prefabricades).
Penseu el que vulgau, però tot s’ha fet fora del procés normal on l’òrgan oficial és la
“Comissió d’Escolarització”, a la qual s’ha ocultat informació súper important.

VAGUES EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ
CONVOCADES PER A LA SETMANA PROPERA
El dimarts la vaga és a nivell estatal. La vaga del dimecres a nivell
País Valencià encara està per confirmar.

ESCOLA VIVA I VERDA
Coneguem com naix l’arròs: A tot l’alumnat els
hem repartit uns granets d’arròs (en corfa, no
blanc) i una noteta per posar-los en aigua i
observar com creix la planteta (la tija i l’arrel). A
la marjal (o siga els camps que hi ha a l’altra part
de la Pista de Silla) ja estan sembrats els camps i
es poden observar. D’ací a fi de curs el color del
paisatge canviarà per un verd preciós. Podeu
anar d’excursió cap a meitat de juny que estarà
tota la marjal verdeta, a més a més, podeu visitar
“El Tancat de la Pipa”. Podeu entrar a la seua
web i demanar una visita guiada per una biòloga.
HORT ESCOLAR
Seguim el creixement de les carabasses. Els
gira-sols i la dacsa encara no han eixit moltes,
estem a l’aguait.

COMUNITATS D’APRENENTATGE
A l’assemblea de
delegats/ades celebrarem
una assemblea
extraordinària per a votar
que l’escola inicia les
Comunitats d’Aprenentatge.
ASSEMBLES DE FAMÍLIES: També el
dilluns 21 a les 16’45 farem una
assemblea extraordinària amb les
famílies de l’escola per tal de votar que
l’escola
inicia
les
Comunitats
d’Aprenentatge.
FASE DEL SOMNI: Serà durant la
setmana del 28 de maig a l’1 de juny. Ja
us avisem.

“INFORMACIÓ DES DE L’AMPA”
 SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT: L’AMPA
està organitzant aquest tema per a l’alumnat de 4t, 5é
i 6é del proper curs, per tant si esteu interessats/ades
i no heu lliurat a direcció el fullet, passeu a fer-ho.
 FESTA FI DE CURS (serà el divendres dia 22 de
juny): Farem una reunió per organitzar els tallers, si
podeu vingau a la reunió, dijous 24 a les 15’15 al
menjador.
 COCA SOLIDÀRIA: els dijous dia 24 a l’eixida de
classe.
FIRETA DEL LLIBRE D’OCASIÓ: també serà el dijous
24 a l’eixida de classe, junt a la coca solidària.

FELICITACIONS
 Des d’El Full de l’escola volem
felicitar a les mares que van estar
dies passats ajudant amb els
Tallers de la Setmana Cultural.
 També a tot el professorat que va
organitzar la Setmana Cultural,
així com a la resta del
professorat i alumnat que van
participar molt bé durant tota la
setmana.
 També volem felicitar a les
famílies que van assistir a la
Trobada d’Escoles en Valencià el
passat diumenge 13 de maig a
l’Albereda de València, així com
a les persones que van treballar
al taller de l’escola. Moltes
gràcies.
PER A PENSAR:
“Si vols que diguen bé de tu,
no digues mal de ningú.”.
Anònim
“Si no vols que es sapiga
alguna cosa, no la contes”.
Anònim
“Quan el riu sona,
aigua porta”.
Anònim

Cal dir:
XIULAR
No
PITAR

“INFORMACIÓ DEL
MENJADOR”
MES DE JUNY: El preu del menú per als
fixes és de 5’90 € per dia. Els tíquets solts de
juny són de color verd i valen 6’40 €. Si algú
no s’ha anotat per quedar-se encara, que
passe urgentment per direcció.
GORRA per protegir-se del sol: A casa cal
fer la reflexió i també a l’escola (tutors/es,
educadores), fa molta calor al sol, i per tant
cal posar-se a l’ombra i també portar una
gorra de casa amb el nom i classe posat
dins.
BEQUES: Estem esperant la convocatòria,
que com sempre (tots els anys igual de tard)
des de Conselleria arriba PROU TARDET I A
FINAL DE CURS per … ajudar a les famílies i
a l’escola (… com és el primer any que ho
fan, doncs serà això, que són nous en el
tema…). Quan vinga la convocatòria us
avisarem SEGUR URGENTMENT. NO
PATIU, però estigau a l’aguait.

El dilluns 21 hi ha convocada una reunió
de la Plataforma. Serà a les 17:30 h, ací a
la nostra escola.
Esteu convidats i convidades, el futur de
l’escola pública esta jugant-se molt.

