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“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
SAMARRETES
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 7).
Gràcies.
La trobada a Catarroja és el dissabte dia 17 de maig.
A Sedaví encara no s’ha fet, a veure si pot ser el 2015.
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”
lagavella@gmail.com
A Alcàsser a l’any 2009 “LA FIGUERA. Col·lectiu
lafigueracpv@gmail.com http://lafigueracpv.blogspot.com

PER UNA
ESCOLA
PÚBLICA DE
QUALITAT I EN
VALENCIÀ
El passat dimecres dia 26, la
Comunitat Educativa es va
concentrar
davant
la
Conselleria d’Educació per
manifestar el desacord amb
les retallades i supressions
d’unitats d’escoles públiques.
Cal recordar que encara que
no ens afecta aquest curs a la
nostra escola, és un atac en
general a l’escola pública i en
valencià.

pel

valencià”

JORNADES DE
PORTES OBERTES
A LA NOSTRA ESCOLA:
Per a les famílies que tinguen fills nascuts a
l'any 2011, el proper dimecres dia 5 de març a
les 9’15 o a les 16’45 h. Visitarem tots els
espais de l’escola i després us explicarem el
funcionament i el treball que fem com a
Comunitat d’Aprenentatge.
A LA FLORIDA SECUNDÀRIA
Per a les famílies de 6é, demà dissabte entre
les 10 i les 13 h per tal de visitar les
instal·lacions i assistir a la xarrada sobre l’ESO i
Batxillerat.
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ALBAL, NINOS:
Per a famílies amb fills per escolaritzar de 0 a 3
anys, demà dissabte dia 1 de 10’30 a 13’30 i
sessió informativa a les 11’30.

PER A PENSAR:
“LES FAMÍLIES QUE NO
LLIGEN EL FULL”
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 fóra
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.

FORMACIÓ
RESOLUCIÓ
DIALÒGICA DEL
CONFLICTE
Divendres 21 i dissabte 22
de març.
Si algun pare, mare o
familiar està interessats en
participar en la formació, cal
que passe pel despatx per
apuntar-se.

Cal dir:
LLESCA O TALLADA
No REBANADA
ESCOLA VIVA
Comissió gestora: S’ha reunit
avui, com sempre el darrer
divendres del mes.
Berenars solidaris: Des de
l’AMPA hi ha una comissió de
mares que ofereixen berenars
solidaris a 50 céntims.
El que es recull és per al fons de
l’AMPA i ajudar als projectes de
l’escola.
Moltes gràcies per l’ajuda de tots
i totes.

AGENDA CULTURAL
“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 DEPORTIVA SIRENAS CATARROJA
Si esteu interessar en aprendre o practicar
natació, podeu informar-vos al tf. 633.426.202.
UN LLIBRE INTERESSANT: “La meva primera
guia sobre l’hort urbà” Josep M. Vallés, ed.
La Galera.

AMPA
Aquesta nit ix la rifa de l’AMPA d’aquest trimestre. Moltes gràcies per la
vostra ajuda. Us avisarem en el proper full a qui li ha eixit.
......................
Al consell escolar del dia 25 de febrer es va acordar demanar una reunió
amb l'alcaldessa per coordinar les accions de millora a l'escola: aigua,
llum i estructura de l'edifici. Us mantindrem informats.
......................
El proper dia 4 de març, dimarts, a les 15:00 h al menjador hi haurà
reunió d'AMPA.

