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A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
AMPA: El passat dimarts dia 26 a l’assemblea de l’AMPA de les 359 famílies que
formem l’escola, van assistir 14. Per aquest motiu la renovació de la Junta Directiva
de l’AMPA no es va poder realitzar. Si no es soluciona aquesta renovació, suposa la
paralització de l’AMPA i el que des d’ella es gestiona, les activitats i el menjador.
L’AMPA SOM TOTS I TOTES.
Per aquest motiu us proposem des de l’AMPA actual que us anoteu de nou una
nova assemblea extraordinària per al dimecres dia 13 a les 15 h. al menjador de
l’escola.

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I EN VALENCIÀ

“ENLLAÇATS” va nàixer a les Balears el curs passat i davant el menyspreu a les llengües
pròpies de les comunitats autònomes en la LOMQE, ara s'ha estès i està en marxa a Balears,
Catalunya i ací al País Valencià.
En aquesta campanya estem junts i enllaçats CONFEDERACIÓ GONÇAL ANAYA (FAPA
VALÈNCIA, FAPA PENYAGOLOSA, FAPA ENRIC VALOR), UGT, STEPV, CCOO, ACPV,
ENDAVANT, Sindicats d'Estudiants (BEA, SEPC, CONTRACORRENT, CAMPUS JOVE) I
ESCOLA VALENCIANA, ACPV, CA REVOLTA i EL MICALET.
DIJOUS DIA 7 DE MARÇ a les 16’45: Abracem la nostra escola enllaçant-la per fora de tota la
tanca exterior. Tots els centres d’Infantil i Primària tenen la proposta. Els IES i UNIVERSITATS ho
faran de matí a les 11 h. Es tracta de fer-ho tots els centres a la mateixa hora.
DISSABTE 9 DE MARÇ a les 12 h.: Concentracions davant de les Delegacions del Govern a
Alacant, Castelló i València.

PORTES OBERTES

ESCOLA VIVA

A LA NOSTRA ESCOLA: El dimecres dia
6 a les 9’15 i a les 16’45 tindrem unes
sessions de portes obertes per a les
famílies d’alumnat nascut a l’any 2010.
Podeu passar la informació a les famílies
que tinguen fills/s nascuts/es al 2010.
A LA FLORIDA: Demà dissabte.
A l’Escoleta de Maru, al carrer Paluzié:
Té portes obertes el dia 9 de març.

Comunitat d’aprenentatge: Els grups interactius
estan en marxa a totes les aules i estan sent un
èxit, estan contents els voluntaris, els i les mestres
i l’alumnat. Gràcies.
Berenars de cine: Les famílies de 5 anys donen
les gràcies a tota l’escola i informen que ja han
aconseguit el seu objectiu i de moment ja no hi
haurà més berenars de cine. Moltes gràcies per

l’ajuda de tots i totes.

“LES FAMÍLIES QUE NO LLIGEN EL FULL”

Cal dir:

TOTES LES NOTICIES DE L’ESCOLA INTENTEM POSAR-LES
A “EL FULL”.
Com podeu observar, el treball i esforç SETMANAL de “El Full”
(que està en marxa des de 1990) és gran i ens alegraria que
fora útil.
És una comunicació de l’escola amb les famílies oberta a la
participació.
HEM
OBSERVAT,
QUE
MOLTES
VEGADES
ENS
PREGUNTEN SOBRE NOTÍCIES QUE JA HEM INFORMAT A
EL FULL, I JA DIEM QUE TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL
D’ESCOLA ANIRÀ A EL FULL.

LA JOGUINA
No EL JOGUET
PER A PENSAR:
“La major glòria no és
caure’ns , si no alçar-nos
sempre”.
Nelson Mandela

DADES D’INTERÉS:

AGENDA CULTURAL I ESPORTIVA
METALLS D’ESTIL. SBLM I PEP “EL BOTIFARRA”
El dissabte a les 20:00h al TAC. Serà un bon espectacle. No us
el podeu perdre.
“TANCAT DE LA PIPA” Per a visitar-lo entreu a
www.tancatdelapipa.net i amb un tf de contacte podeu reservar
una visita guiada amb una biòloga.
CLUB DE NATACIÓ CATARROJA
Si esteu interessats en aprendre o practicar natació, podeu
informar-vos al tf. 633.426.202.

TALLER D’ART I
RESTAURACIÓ
Restauració de pintura,
mobles, antiguitats…
Bocairent. Tlf: 962351350
tallerdartmail@gmail.com

AMPGYL
Associació de mares i pares
de gays, lesbianes,
bisexuals i transexuals.
www.ampgyl.org
valencia@åmpgyl.org
657657646 / 655253378

Xarrada sobre la LOMQE
Dia 6 a les 16:45 a la
Biblioteca del centre.

“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
La trobada a Mislata és el dissabte dia 4 de maig.
A Catarroja i Mislata no s’ha fet mai.
Després de les trobades en alguns pobles es van crear col·lectius pel valencià:
A Torrent l’any 1998, “LA GAVELLA. Moviment per la llengua” a Torrent lagavella@gmail.com
A Alcàsser a l’any 2009 “LA FIGUERA. Col·lectiu pel valencià” a Alcàsser
lafigueracpv@gmail.com http://lafigueracpv.blogspot.com
A Massanassa l’any 2010 “LA FONT CABILDA”
SAMARRETES: hi ha una errada al número de compte on cal fer l’ingrés, el dígit de control no és
el 31, el correcte és 01. Encara estan exposades al passadís de l’edifici gran. Mireu si us interessa
i envieu el fullet amb la comanda al tutor/a del vostre fill/a. (màxim fins el divendres dia 8).
Gràcies.
ESCOLA SOLIDÀRIA
La nostra escola per a la creu roja va recollir 292 € i entre totes les escoles i instituts que van
participar, Escola Valenciana li lliurà un xec a la Creu Roja per valor de 13.281 €.
Per a Càrites de Catarroja també vam recollir 70 quilos d’aliments.
Moltes gràcies per l’ajuda que hem recollit entre tots a la nostra escola.

