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ESCOLA VIVA
Aquesta setmana tot
l’alumnat de l’escola ha
participat en la campanya
“Anem al teatre” al TAC,
organitzada per
l’Ajuntament de Catarroja.
El dilluns van anar
l’alumnat d’E.I., el
dimecres l’alumnat de 5é i
6é, el dijous l’alumnat de
1r i 2n i avui mateix
l’alumnat de 3r i 4t.
------------El dimecres l’alumnat de
2n va estar al parc de
bombers.

PREMIS SAMBORI:
Han quedat finalistes de
comarca i passen a la fase de
país, el treball de 5 anys “La
rosa de l’oceà” i el de Carlos
Lleida Jorge de 2n A amb el
títol “Les lletres simpàtiques”.
El lliurament dels premis serà
el proper divendres 26 d’abril a
les 18h al Centre Cultural Av.
Gregori Gea nº 34 (Mislata).

En aquest acte actuarà el
Cor de la nostra escola.

COMUNITAT D’APRENENTATGE
Us recordem que el poper dimarts dia 23 d’abril es ficarà en marxa la primera
TERTÚLIA DIALÒGICA a la biblioteca de l’escola. L’horari serà de 17 a 18 hores i el llibre
a comentar "Els dimarts amb Morrie" de l’autor Mitch Albom (7 primers capítols).
Podeu convidar a qualsevol persona que estiga interessada.
Us esperem!
La Comissió de Convivència.

FELICITACIONS
Des de El Full volem felicitar a XAVIER SELMA el nostre monitor de Judo, doncs el
dissabte dia 6 d’abril va guanyar la medalla d'or en el campionat autonòmic de València.
---------------------------------Agraïm a l’alumnat de pràctiques l’haver decidit estar a la nostra escola.
Ara tenim 4 alumnes de magisteri: a 3 anys A Carme, a 3 anys B Julia, a 5 anys A i B
Sonia i a E.F. Patricia.
Al despatx de direcció, està Josep fent pràctiques d’administració.
Moltes gràcies per la vostra ajuda.

A POC A POC, ESTEM REGALANT A L’ALUMNAT
L’AUCA D’ENRIC VALOR.

PER A PENSAR:

“Una persona es pot equivocar moltes vegades, però es
converteix en un fracàs quan comença a culpar a un
tercer de les seues errades.”
Anònim

Cal dir:
LITRE
No LITRO

MATRICULACIÓ
El termini per a presentar les sol·licituds és del 9 al 16 de maig. Tot l’alumnat nascut l’any
2010 ja pot presentar la sol·licitud.
Hi ha moltes novetats:
Puntua antics alumnes, 8 punts pel germà, i a més a més, la nostra escola ha aprovat al
Consell Escolar donar un punt per la circumstància extraordinària si “tots els centres que
demana a la sol·licitud són públics i en valencià”.
Per a més informació passeu pel despatx tots els dies excepte dimecres de 9 a 10 h.

DE PART D’UNA
MARE DE
L’ESCOLA QUE
TREBALLA ALS
JUTJATS DE
CATARROJA
Ací us adjuntem un full
per emplenar i tornar al
despatx de direcció,
per tal de reivindicar
que no privatitzen els
servei
públic
de
registre
civil.
LES
FOTOCÒPIES LES HA
PORTAT LA MARE.

PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE
QUALITAT I EN VALENCIÀ
- Els divendres és el dia de dol, els mestres
entrem justetets a les 9 h perquè ens quedem a
les portes del col·legi MANIFESTANT-NOS per
l’ensenyament públic i en contra de les
retallades. Venim de negre, perquè estem tristos i
decebuts.
- El proper dijous dia 25 ens tancarem a l’escola,
per defensar una escola pública i de qualitat.
- El darrer dimarts de mes (el pròxim dimarts dia
30) ens concentrarem davant l’Ajuntament, els
mestres de les escoles del poble, també podeu
vindre a fer suport.
AGENDA FAMILIAR

TROBADES 2013
Us proposem que us organitzeu i aneu a diferents trobades al llarg del País Valencià. Hi
ha 18 d’ací al 15 de juny.
Demà dissabte dia 20 d’abril és la primera cita a Pedreguer en la Marina Alta i el diumenge
21 serà el torn de les Trobades d’Alberic (la Ribera), Alboraia (l’Horta Nord), Crevillent (el
Baix Vinalopó i el Baix Segura) i Betxí ( la Plana Alta i la Plana Baixa).
La nostra trobada de l’Horta Sud és a Mislata el dissabte 4 de maig.

LA NAU VICTÒRIA
La rèplica de la Nau Victòria està al Port de València.
La Nau Victòria, és una rèplica del primer vaixell que donà
la volta al món, i la tindrem en el Port de València fins el
proper dilluns dia 22 d’abril i es podrà visitar en horari de
mati i vesprada.
L’horari d’obertura serà de 10 a 14h i de 16 a 20 h.

