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FELICITACIONS
Des de l’escola volem donar les gràcies a l’alumnat de magisteri que acaba avuí les
seues pràctiques, confiem que la seua estada a l’escola haja estat profitosa i el treball
compartit a l’aula els haja ajudat a entendre què vol dir això de ser mestres. Des d’ací
els desitgem el millor en el seu camí i que gaudeixquen el ser mestres.
Moltes gràcies a Lara que ha estat a 5 anys A, Fàtima a 1r A i Delfina a 3r B.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA
Aquests dies estem parlant a les classes al voltant de “Què és un amic o
amiga?”. Us proposem ferho també a casa!
La propera setmana escoltarem per la megafonia dues cançons que parlen
sobre els amics:
“Jo sóc el teu amic”, de Els Pets, i “Amigos para siempre”, de Los Manolos.
Us convidem a escoltarles: https://youtu.be/D_6Y4ZRUeVI

https://youtu.be/pYJfy_cLLF4

ESCOLA VERDA
“DIA 28, DISSABTE VERD”
Com que el dia 31 és el dia de l’arbre, durant la setmana tot
l’alumnat i els mestres plantarem arbres i plantes per seguir
millorant el nostre pati.
El dissabte dia 28 de gener tenim com tots els anys des de fa 20,
EL DISSABTE VERD per completar el treball amb les famílies que
pugau assistir. Serà de entre les 9 i les 14 h. i pel mig farem un
descanset per raonar i esmorzar. Porteu roba de treball i, si teniu,
ferramentes del camp.
JA SABEU, SÓN PORTES OBERTES PER A TOTES
LES FAMÍLIES. US ESPEREM!
L’Hort
Està de guaret, i li hem tirat fulles i fem. El tractor li ha passat els ganxos per veure si s’asseca com
cal per poder treballar i prepararlo per a plantar creïlles. A veure com va l’oratge i ja us contarem.
Jardí de 5 anys
Aquesta setmana al jardinet que hi ha a l’entrada del pati d’Educació Infantil han preparat les
jardineres i ja han plantat els bulbs de floretes. Anirem observant.

PER A PENSAR

CAL DIR

Per a pensar el significat IMPORTANT d’aquests paraules:
Escoltar, riure, confiar, idear, jugar, parlar, col∙laborar, donar,
respectar, abraçar, amics i amigues.
Totes elles i més, ens donaran durant aquest any moments
especials.
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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Recordeu que tenim les mostres de les samarretes a l’edifici de primària. El passat dia 9 us vam adjuntat un
full per fer la reserva i lliurarla al despatx, tenen el mateix preu des de 2006.
La imatge de Gegants i Cabuts a les samarretes és de César Amiguet, dissenyador d’Escola Valenciana.
La rifa que vam repartir el primer trimestre i que era per als dies del 2 al 6 de gener no ha coincidit amb cap
número repartit a la nostra escola:
Dia 2: 9877, dia 3: 8653, dia 4: 528, dia 5: 6462 i dia 6 5618

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de Solidaritat. Tenim una vidriola al despatx per ajudar a l’ONG CEA(R)PV, Comissió
d’Ajuda al Refugiat del País Valencià. L’explicació concreta del projecte, proposta d’Escola Valenciana, la
teniu a la seua web www.escolavalenciana.org .
Recollida d’aliments per al Sàhara. Fins el dia 13 vam recollir 8 caixes d’aliments per al Sàhara, que
l’Associació Humanitària Paiporta d’Ajuda al poble Saharahui enviarà en una caravana solidària a finals de
febrer.
AGENDA CULTURAL
Podeu concretar una visita guiada, millor amb grup d’amics, al “Tancat de la Pipa”, un espai
natural únic que tenim al nostre poble. Cal que feu la reserva al 608.746.865 o
visitas@tancatdelapipa.net.
Es pot accedir amb cotxe o bicicleta (uns 5 kms des de Catarroja) per la riba del barranc o
amb barca per la sèquia del port. Des de dalt del motor hi ha una vista especial. Segur que us agrada
l’excursió.

ESCOLA VIVA
Avuí divendres hem fet Claustre per organitzar i repassar la marxa del present curs escolar. Entre els temes hi
havia economia, Dia de l’Arbre, Convivència i Carnestoltes. El dimarts vam celebrar Assemblea de Delegats i
la propera setmana farem Consell Escolar i Assemblea de Menjador.
Al primer cicle s’han reiniciat els tallers els dimecres de vesprada.
Tots els dijous com sempre hi ha berenar solidari organitzat per l’AMPA.
Tenim a Antonio com a conserge nou a l’escola des del dia 11, benvingut a la nostra escola.
Tenim també a Begonya mestra que està subtituint a Jacqueline fins que torne.
Nou alumnat de pràctiques. La propera setmana i la següent tindrem alumnat de
1r i 4t de Magisteri. Confiem que els il∙lusionem per a ser mestres. Benvinguts a la
nostra escola, l’escola que volem i tant ens estimem.
TEATRE DE FAMÍLIES Per a tota la gent que estiga interessada a participar. Es
farà una reunió el proper dimarts 24 de gener a les 15:00h. Anima’t! T’esperem!

