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Megàfonia

AMPA

Aquesta setmana ha sonat
per a les entrades i les
eixides de l’alumnat la cançó
“Gangnam style”, per petició
en l’assemblea de delegats.

NOVA JUNTA DE L’AMPA
Presidenta: Glòria Martínez
Vicepresidenta1ª Verònica Ramírez
Vicepresident 2ª Victor Miguel
Secretària 1ª Cristina Pla.
Secretària 2ª Eva Núñez.
Tresorera Amaia Andrés.
Vocals: Mª Carmen Guillem, Carmen Oliver, Eva
Oriola, Rebeca Coronado, Francisco Nadal, David
Beltràn, Edudardo Maicas, Rafa Roselló i Verónica
Bou.
L’AMPA DISPOSA D’UN CORREU ELECTRÒNIC PER A
QUÈ PUGAU FER CONSULTES I QUALSEVOL
SUGGERIMENT. ÉS AQUEST:

ampajaumecatarroja@hotmail.com

MANIFESTACIÓ: Per una escola pública i de
qualitat, demà dissabte a les 11 h a Sant Agustí.
Per al proper curs a la nostra escola han suprimit 2
mestres (1 de francès, 1 de primària i 1 de P.T.)

ESCOLA VIVA



Visita al parc de bombers: el dimecres va
anar de visita al parc de bombers de
Catarroja, l’alumnat de 1r.
Els encisams de l’hortet estan creixent molt
bé. Farem el seguiment i us mantindrem
informats.

FELICITACIONS:
 Als mestres i pares que estan fent la
feina d’assajar al COR.
 A les mares que estan al taller d’anglès
a partir de les 16’30 els dijous.
 A la nova junta de l’AMPA i
l’agraïment més sincer a la Junta
que ha acabat.

Millores a l’escola:
Ja sabeu, estem amb el compromís
de què ens reformen els banys de 4 i
5 anys a l’estiu.

JUNTA QUALIFICADORA
Del 2 al 30 d’abril hi ha de
temps per a inscriure’s.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Recollida de taps de plàstics.
Ho tenim davant del despatx.

PER A PENSAR:

Cal dir:

“Som éssers condicionats però no determinats.”

Pablo Freire

MANTEGA
No
MANTEQUILLA

MATRÍCULA A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
A totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a l’any 2010, com tots els anys
des de l’Ajuntament se’ls convoca a un reunió informativa al respecte de
l’escolarització durant el mes d’abril.
El calendari per lliurar les sol·licituds a les escoles encara no ha eixit.
Tampoc han dit res del calendari de reserva per a l’IES Berenguer Dalmau.
Premsa de l’Ajuntament: Està obert a rebre per correu electrònic les comunicacions
dels esdeveniments que considereu notícia com a poble. prensa.catarroja@gmail.com

CUCS DE SEDA:
AVÍS DE PART DE L’ALUMNAT DE
SISÉ
Tot l’alumnat de l’escola demanem, que si
algú té cucs de seda que els duga a
l’escola i els repartirem entre tot l’alumnat
que en vulga.
Gràcies

AGENDA CULTURAL
Aquesta vesprada al TAC a
les 17 i a les 18’30 h. hi ha
actuacions gratuïtes per a tot
l’alumnat de Catarroja. Us
vam repartir la notícia ahir a
un fullet solt.

“TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
DISSABTE 4 DE MAIG A MISLATA.
El dissabte dia 4 de vesprada i nit a Mislata. 17 h.
concentració, 17’30 inici de la Cercavila, Tallers,
soparet de cabasset i ball al carrer.
L’AMPA de la nostra escola estarà a la Cercavila
amb la nostra pancarta.
SAMARRETES I CARPETES: en quan estiguen
les repartirem a l’alumnat que ha col·laborat amb
la rifa.
VOLTA A PEU: acte dins de la Trobada
d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud que es
celebrarà divendres dia 26 d’abril.
Anoteu-vos les dades a l’agenda.

