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ESCOLA VIVA
 Avui l’alumnat de 3r i 4t ha anat a Albal a veure la Torre Musulmana i
l’ermita de Santa Anna.
 Notes i informes de la Segona avaluació: Es lliuraran la propera
setmana abans de les vacances de Pasqua.
 Mones de Pasqua: l’alumnat d’Educació Infantil, 1r i 2n les realitzaran
el proper dilluns.
 Volar el catxerulo: L’alumnat de 5é i 6é el dimecres dia 27 després del
pati se n’aniran al poliesportiu.
 Jocs de Pasqua: El dimecres dia 27 de vesprada algunes classes de
l’escola eixiran al pati per tal de fer jocs de Pasqua.
COMUNITAT D’APRENENTATGE
Avui divendres dia 22, la Comissió Gestora
s’ha reunit per fer el resum i seguiment de
la resta de comissions de treball.
Aquest resum el tractarà al claustre i
consell escolar d’abril.
A més a més, el passat dilluns dia 18, 4
mestres van anar de visita a l’escola rural
d’Ariño-Alloza (Teruel) i el dimarts dia 19, 5
mestres anaren a l’escola La Paz
d’Albacete. Es tractava de conèixer altres
models d’escola i altres realitats.
Sempre s’aprenen coses noves.
Ja us contarem.

ESCOLA VERDA
Demà dissabte podeu sumar-vos a
la iniciativa “L`hora del Planeta”
WWF i podeu desconnectar la llum
de casa entre les 20’30 i les 21’30.
ESCOLA MUNICIPAL DE
PASQUA
Del 2 al 5 d’abril al C.P. Paluzié.
Inscripcions del
15 al 26 de març a l’ajuntament
961274441, 96126312 -ext. 413403 juventud@catarroja.es
www.catarroja.es

AJUDA A L’ALUMNAT
D’EDUCACIÓ INFANTIL

EN DEFENSA DE L’ESCOLA
PÚBLICA

El dia 4 d’abril de 9 a 14 h. a la sala
d’exposicions del Palau de Vivanco,
l’Ajuntament oferirà uns bons d’ajuda. Cal
passar a recollir-los, amb el DNI el pare o
la mare.

Els divendres és el dia de DOL, i
estarem a les portes de l’escola un
poc abans de les 9 h. Es tracta
d’una acció per demostrar la nostra
negativa als retalls en educació.

PER A PENSAR:
“L’educació consisteix en ensenyar a les persones no
el que deuen pensar, sinó a pensar.”

Anònim

Cal dir:
ILLA O BLOC DE
CASES
No MANSANA

INFORMACIONS DES DE L’AMPA:
 Coques solidàries: La propera setmana la coca solidària serà dimecres, doncs
el dijous ja no hi ha classe.
 Nova Junta de l’AMPA:
La nova Junta Directiva de l’AMPA és la següent:
o Presidenta Glòria Martínez (mare de Marta de 4t A i Àngela de 5 anys A)
o Vicepresidenta Verònica Ramírez (mare de Dídac de 1r A)
o Secretària Cristina Pla (mare de Joan de 1t A)
o Tresorera Amaia Andrés (mare de Joan de 2n A i David de 5 anys A)

TERTÚLIA LITERÀRIA
Des de la Comissió de convivència
us recordem que el poper dia 23
d’abril a les 17 hores ficarem en marxa
la primera tertúlia literària.
El llibre a comentar serà Els Dimarts
amb Morrie de l’autor Mitch Albom Ed.
La butxaca i es debatran els 7 primers
capítols.
Qui estiga interessat que envie un mail
al correu caescolajaume@gmail.com
per tal de poder fer una previsió de
participació.
Recordeu que pot participar tothom
siga o no membre de la Comunitat
Educativa.
Per altra banda tot aquell que estiga
interessat en comprar el llibre que
també ho comunique a aquest mateix
correu al llarg d’aquest
cap de
setmana ja que des de l’editorial ens
han comunicat que ens farien un
descompte.
A la web de l’escola esta penjada una
xicoteta ressenya del llibre.

VACANCES DE PASQUA:
TORNAREM A CLASSE EL DIMARTS 9
D’ABRIL

La propera setmana hi ha classe dilluns, dimarts i
dimecres.

