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VACANCES DE PASQUA
La propera setmana hi ha classe
dilluns, dimarts i dimecres.
TORNAREM A CLASSE EL DIMARTS 14 D’ABRIL.
FELICITACIONS

ESCOLA EN VALENCIÀ

A les persones que van ajudar a fer
possible el somni d’un món de
xocolate (cartell, font de xocolate,
un món ple de xocolate, la
xocolatada):
mares,
mestres,
alumnat de pràctiques i les
cuineres de l’escola.
També volem donar les gràcies a
CAPS, l’empresa de menjador que
ens facilita i ha subvencionat la font
de xocolate i la xocolatada.

La matriculació per als exàmens de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià ja
està en marxa, serà fins el dia 24 d’abril
TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ:
Demà dissabte de vesprada a partir de les 16 h. a
Agullent, a la Vall d’Albaida, i diumenge és a
Vil·lareal, a la Plana Baixa.

ESCOLA MUNICIPAL
DE PASQUA
Del 7 al 10 d’abril al C.P. Vil·la
Romana serà l’escoleta de
Pasqua.
Inscripcions fins el 27 de març a
l’Ajuntament (961274441,
96126312-ext. 413-403
juventud@catarroja.es
www.catarroja.es

INFORMACION DES DE L’AMPA
ASSEMBLEA DE L’AMPA
El proper dimarts dia 31, a les 15:15 h, hi ha
assemblea de l’AMPA per a renovació de càrrecs.
És important la vostra assistència. L’AMPA som
tots i per fer l’escola que volem, ens necessitem.

ESCOLA VERDA

 El nostre pati: Ja tenim els arbres de fulla
caduca en marxa de nou, han notat l’arribada
de la primavera.
 El nostre Hort: Tenim les faves per a collir, hi
ha unes faveres enormes. Quan acabem la
collita de faves anem a plantar carabasses.
 El jardí de 5 anys: està posant-se preciós, ja té
moltes flors.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Amb l’ajuda de moltes escoles com la nostra, Escola Valenciana ha aconseguit, a
nivell de país, 13.035,64 €, per al projecte d’Escoles Solidàries a Guatemala.

Cal dir:

Per a pensar
“Cal ser pacient i no pretendre que arribe tot
d’immediat”.
Anònim

XANGLOT
No HIPO

ESCOLA VIVA

 Notes i informes de la Segona avaluació: Avui és la data per lliurar les notes.
 Mones de Pasqua: l’alumnat de 1r i 2n les realitzaran el proper dilluns.
 Jocs de Pasqua: El dimecres dia 1 d’abril de vesprada algunes classes de
l’escola eixiran al pati per tal de fer jocs de Pasqua.
 Avui divendres dia 27, la Comissió Gestora s’ha reunit per fer el resum i
seguiment de la resta de comissions de treball. Aquest resum es tractarà al
Claustre i Consell Escolar d’abril.
 El dimecres passat l’alumnat de 6é va anar a Manises a visitar una empresa de
circ anomenada Dinàmic.
 Ahir dijous vam celebrar l’Assemblea de Delegats.
 L’excursió de l’alumnat de 3r i 4t a les coves de La Vall d’Uixò s’ha ajornat per
altre dia (encara per decidir), doncs degut a les pluges el nivell d’aigua de les
coves no permetia l’entrada.
 El dia 2 d’abril és el Dia Internacional del Llibre Infantil.

MATRICULACIÓ
Tot l’alumnat nascut a l’any 2012, podrà
fer la inscripció a l’escola a primers de
maig.
Els dies 4 i 5 de maig es farà una reunió
informativa a les 17:30 h a la Casa de la
Cultura.

PER A TOTES
LES FAMÍLIES DE 5 ANYS
Per a passar a Primària cal
aportar
el
certificat
mèdic
actualitzat a la darrera revisió, cal
portar-lo a direcció.

COMISSIÓ DE VOLUNTARIAT
El passat dimecres, la
Comissió de Voluntariat va
eixir de l’escola al parc per
aconseguir nous voluntaris i
així mantenir viu el nostre
projecte.

