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ESCOLA VIVA
Avaluacions: Durant aquest mes de desembre els mestres estan fent les sessions
d’avaluació per cursos.
Collita de ravens: Com ha plogut tant aquestos dies passats, a l’hora de redactar
aquest full informatiu no sabem si haurem pogut collir o no ràvens, la planificació és
collir-los divendres durant el matí i si està massa mullat dilluns durant el matí.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de Solidaritat
Tenim una vidriola al despatx per a ajudar a l’ONG la Comissió d’Ajuda al
Refugiat del País Valencià CEA(R)-PV.
Aquesta campanya la treballarem a l’escola a proposta d’Escola Valenciana,
per entendre aquest greu problema.
Recollida d’aliments per al Sàhara
Podeu portar quasevol tipus d’aliment fàcil de transportar com aquestos:
arròs, sucre, pots de conserva diversos, ...
BIBLIOTECA DE L’ESCOLA
Prèstec de llibres de lectura
Durant els patis de la setmana tot l’alumnat de primària pot passar el dia
que li toca per a llegir o triar un llibre de préstec. Estan súper emocionats i
il·lusionats i participen pràcticament tots i totes amb els seus súper
carnets. Tenim molts llibres per a totes les edats i en breu anem a comprar
molts més.
Aquest és l’horari:
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L’alumnat d’Infantil pot passar els dijous de vesprada amb els pares i mares i s’encarrega Carolina,
mestra de 5 anys A.
Biblioteca tutorada
Està en marxa les vesprades de dimarts i dimecres de 16:45h a 17:45h. Deures, lectura, treballs en
equip… animeu-vos a participar!
També estem esperant familiars o voluntaris que s’animen a preparar animacions lectores pels
dilluns en eixe mateix horari. Si estàs interessat o interessada a participar parla amb Manoli o Zaida.

PER A PENSAR

CAL DIR

“No hi ha canvi sense somni, com no hi ha somni
sense esperança.”
Pablo Freire.

BASSAL

"Aprendre a dubtar és aprendre a pensar."
Octavio Paz.

XARCO

i no

CURIOSITATS DEL VALENCIÀ
Dropo: persona que fuig del treball. Estar sense fer res.
Sompo: persona que li dona igual el que li diguen o manen, ella va a la seua i fa
el que li ve en gana.
FELICITACIONS ESPECIALS
Des d’El Full de l’escola volem felicitar a SARA PASTOR LILLO de 5é B, doncs ha estat
elegida fallera major infantil de tota Catarroja.
...JA VE NADAL?
Els Reis Mags: No sabem quan, però igual venen els Reis Mags a
Educació Infantil a recollir les cartes un dia.
El Pare Noel: Els darrers dies abans de les vacances pot ser que un
dia vinga el Pare Noel al menjador.
Nadal: L’escola s’està ambientant tota a poc a poc per al NADAL.
Festivals de Nadal: El dimarts 20 de desembre, a les 15:15h,
l’alumnat de Primària interpretarà les cançons que han estat practicant a classe de música. Hauran
de tenir en compte la circular que s’ha passat per concretar quina roba ha de dur cada curs.
L’alumnat d’Infantil farà el seu festival a les classes el dia 22 pel matí.

IMPORTANT : COMUNICACIÓ ESCOLA AMB LES FAMÍLIES
Com ja sabeu, a més de “El Full”, aquest curs tenim diverses vies de comunicació amb la comunitat
educativa, el correu info@escolajaume.com, el canal de Telegram @escolajaumecatarroja i la web
www.escolajaume.com. Si encara rebeu “El Full” en paper i no el necessiteu perquè ja el consulteu
per via digital a través d’algun d’aquestos mitjans, podeu sol·licitar-nos la baixa en format paper
entregant aquesta nota en Direcció o a la tutora o tutor de classe:
En/Na _________________________________________________ pare/mare de l’alumne
______________________________________ del curs ____________ vull deixar de rebre “El Full”
en paper perquè ja el rebem per:
❏ correu electrònic
❏ canal de Telegram
Als canals de Telegram heu de tindre desactivat el silenci en les notificacions entrants, pel contrari,
no rebreu l’avís de les informacions puntualment.

