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DE PART DE L’AMPA
PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC:
MÉS INVERSIÓ, MÉS QUALITAT, MÉS VALENCIÀ, MÉS DIGNITAT
MANIFESTACIONS A VALÈNCIA, CASTELLÓ I ALACANT – DISSABTE 22 DE SETEMBRE A
LES 18 HORES
Lloc de partida a València: plaça de Sant Agustí
El curs escolar 2012-2013 ha començat amb l’aplicació
de les més greus retallades en l’educació pública, de
qualitat i en valencià per part de l’administració. Unes
mesures que pretenen enfonsar el nostre sistema
educatiu en detriment d’un dret fonamental per a l’alumnat
i
unes
condicions
laborals
nefastes
per
al
professorat. L’augment de les ràtios i de l’horari lectiu del
professorat, la pèrdua de llocs docents als centres,
l’endarreriment en el pagament de beques, menjadors i
funcionament dels centres, la manca d’inversió en
infraestructures i materials escolars, i l’aplicació d’un
Decret de plurilingüisme que margina l’ensenyament en
valencià, fan que cridem alt i clar que nosaltres posem fil a
l’agulla i diguem prou a les retallades. Davant d’aquesta
preocupant situació, instem a la Conselleria d'Educació a
retirar de manera immediata les diferents normatives que
fan trontollar que el nostre alumnat i la nostra societat es
mereixen.
L’atenció a la diversitat, la igualtat d’oportunitats, el dret a tindre una competència lingüística igual
en valencià i en castellà són postulats als quals no anem a renunciar. Per això hem començat
aquest curs posant fil a l’agulla per repuntar un sistema educatiu públic valencià que ha de
garantir un dels drets fonamentals de la ciutadania, el dret a l’educació.
Espai web d’Escola Valenciana: http://www.escolavalenciana.com/noticies/detall/1605/posa-fil-a-lagulla-calendari-d-accions-i-mobilitzacions (us podeu descarregar bàners i cartells)
Esdeveniment al Facebook: http://www.facebook.com/events/412595228806006/
VINGA US ESPEREM
LA PLATAFORMA DE L’HORTA SUD HEM QUEDAT AL CARRER XÀTIVA DAVANT L’ESTACIÓ
PER INCORPORAR-SE DESPRÉS A LA MANIFESTACIÓ.

PER A PENSAR

“La vida és molt perillosa. No per
les persones que fan el mal, sinó
per les que seuen a veure el que
passa.”
Albert Einstein (1879-1955)

ESCOLA SOLIDÀRIA:
SI ALGUNA FAMÍLIA TÉ LIBRES DE
6é DEL CURS PASSAT, DE MATE I
MEDI, PER FAVOR, PORTEU-LOS A
L’ESCOLA.
GRÀCIES.

MANCANCES A L’ESCOLA
NO tenim encara mestre/a per cobrir una
baixa de la tutoria de 5é A, i per tant uns
dies han estat les Mestres de P.T., un dia
repartits, i des del dimarts 18 al dia 24 inclòs
està la mestra d’anglès (per tant no hi ha
anglès a 5é i 6é). Si el dimarts 25 no ha
vingut cap mestre/a es quedarà amb ells
Xavi, i per tant no tindran E.F, alguns
cursos.
També ens falta per cobrir una part de la
jornada d’Amàlia.

Cal dir:
ESTIMA
No APRECI
MENJADOR I ACTIVITATS:
Cal que porteu el fullet al
despatx el més prompte
possible per poder decidir
quantes educadores
necessitem.
De les beques encara no ens
han dit res mes.

DEUTES QUE TÉ ACTUALMENT LA NOSTRA ESCOLA
DEGUT AL QUE ENS DEU CONSELLERIA AL MENJADOR
A la cuina li deguem: 3.301,50 €.
A l’empresa d’educadores Tot Animació: 22.942,15 €, el que fa que a les
nostres educadores encara els deuen febrer i març.
A l’empresa d’educadores CAPS: 20.578,58 €.

TOTAL: 43.851,23 €
L’AGENDA CULTURAL:





Demà dissabte 22 a les 12 hi ha una conferència d’Àngel Gabilondo, ex-ministre d’educació,
c/ Blanqueries 4, seu del PSPV a València.
Des del 3 al 30 d’octubre a Il·lustre Col·legi d’advocats Plaça de Tetuán, 16 de Valencia.
LUCÍA HERVÁS la mare de Carme Reig de 4t B inaugura el dia 3 a les 19:30 una exposició
“ENCONTRES I DESENCONTRES”, que estarà fins el 20 d’octubre
XARRADA sobre la situació econòmica, el proper dia 1 d’octubre a la Casa de la cultura, serà
a càrrec d’ATTAC/PV.
Projecció d’un documental, organitzat pel grup 15M Horta-Albufera, és sobre educació i serà
a la plaça de l’ajuntament de Benetússer aquest divendres a les 12 h. després hi haurà un
debat. Amb el sopar de cabasset podrem passar una bona estoneta.

SUBSCRIPCIÓ AL FULL PER CORREU ELECTRÒNIC.
Si ho voleu, ompliu aquesta butlleta i passeu-la al despatx directament, o bé per correu
electrònic . Estalviarem paper i serà més ràpid i segur que arriba a casa.

NOM I COGNOMS:_______________________________________________
PARENTESC AMB LA FAMÍLIA: ____________________________________
NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A: __________________________________
DEL CURS:______ ENVIAR AL @ :___________________________________

