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VAGA EN CONTRA DE LA LOMQUE
Per si no ho sabeu, la LOMQUE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa) no està derogada,
per això ahir es va fer una vaga educativa convocada per a la Plataforma per l’Ensenyament Públic,
a nivell de tota Espanya.
Aquest va ser el seguiment de participació al nostre poble:
Escoles Públiques

Alumnat

Mestres

Jaume I El Conqueridor

77%

39%

Joan XXIII

57%

61%

Bertomeu Llorens

51%

11%

Paluzié

47%

5%

Vila Romana

25%

0%

JA ESTEM QUASI EN FALLES!!!
El proper dimecres 15 de març, des de l’empresa del menjador, ens
convidaran a xocolate i bunyols a l’hora del pati. Per aquest motiu, es
recomana a l’alumnat de 2n a 3 anys que no cal dur esmorzar, i la resta que
valoren dur menys de l’habitual.
Moltes gràcies a l’empresa CAPS i a les cuineres de l’escola.
No hi haurà classe el 16 i 17.
Tornarem a classe el dilluns 20 de març, a punt per començar la primavera.
RACÓ DE L’ALUMNAT
Des de la classe de 5é A en regalen aquest pensament:

“La vida forma part d’un llibre, llegir-lo és viure,
fer una ullada és somiar.”
Juan Roselló i Navneet Kaur, de 5é A.
AMPA: “CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA”
Dilluns dia 13 de març a les 15:15 h.
Punt únic a tractar: Ajust pressupostos ordinaris anuals de l’AMPA, ajudes
econòmiques a projectes de l’escola.

PER A PENSAR
"Els pobles que obliden la seua història
estan condemnats a repetir les seues
tragèdies.”
Marco Tulio Cicerón

CAL DIR

SEMÀFOR
i no
SEMAFORO

ESCOLA VIVA
Dia de la Bici a 5anys: Aquesta
setmana l’alumnat de 5 anys ha tingut el
seu “Dia de la Bici” a l’escola. Ho
passaren en gran recorrent el circuït
d’educació vial, amb semàfors inclosos.
Comptaren amb l’ajuda d’alumnat de 4t i
6é. Més avant programarem l’activitat
en altres cursos.
Cartell Consum Responsable: Felicitem a José Amador, de 4t B, que
ha guanyat el concurs de cartells de la campanya de l’Ajuntament de
Catarroja “Consum Responsable”. El seu dibuix el podreu veure als
comerços del poble.
Visita al Bioparc de l’alumnat de 4 anys: El divendres 3 de març
visitaren el Bioparc, doncs han estat llegint a la seua tertúlia literària
dialògica “El Llibre de la Selva”, i allí trobaren molts dels animals que
varen conèixer a la lectura.
Visita a la fàbrica de Danone de l’alumnat de 1r i 2n: Després de
treballar el Projecte del Cos i la Salut anaren a conèixer de prop el
procés de transformació de la llet.
Felicitacions: A Helena, Alba, Amina i Maria de 2n A i Dauda de 1r A
que van actuar com a valentes i valent per ajudar a solucionar un
conflicte de convivència al pati fa uns dies.

CONVIVÈNCIA: “8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA”
SEGUIM TREBALLANT PER LA IGUALTAT
Si voleu donar continuïtat al treball fet a l’escola, a casa podeu analitzar
alguna d’aquestes cançons o contes, segons l’edat dels vostre fill o filla:
“I tu, sols tu”, cançò de El Diluvi : https://youtu.be/YDafHsyyTNk
“Ella”, cançò de Bebe : https://youtu.be/IhTOKqwXgzQ
“Mujer”, cançò de Rafa Rodriguez : https://youtu.be/g3fcA3LmMyE
“El Maltrato Sutil”, conte : https://youtu.be/0y9zJ5J2bWA
“Los Colores”, conte:
http://areaigualdad-estellalizarra.com/wp-content/uploads/2012/06/Los-colores-myriam-nunila1.pdf
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Les escoles en valencià de l’Horta Sud continuem coordinant totes les
activitats que envolten la trobada que serà el dia 20 de maig de vesprada i nit
a Manises, on fa 30 anys que vam estar ja.

