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ESCOLA VERDA
“DISSABTE VERD” CANVI DE DATA A L’11 DE FEBRER
Degut a les intenses pluges de la setmana passada, el treball de plantar amb
l’alumat l’hem ajornat fins la setmana del 6 al 10 de febrer.
Per tant, l’activitat amb les famílies per acabar de posar el nostre pati bonic serà el
dissabte dia 11 de FEBRER. Aquesta activitat de convivència està preparada
conjuntament per L’AMPA i L’ESCOLA.
MIREU DE RESERVAR-VOS EIXE MATÍ ENTRE LES 9 I LES 14 H.
Us esperem!
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:
QUÈ ÉS UN AMIC O AMIGA?



La setmana vinent escoltarem per la
megafonia altres dues cançons que parlen
sobre l’amistat:
“Hay
 un amigo en mí”, de la pel·lícula Toy
Story
 , i “T’estime molt”, de Lax'n'busto.
Us convidem a escoltar-les:
https://youtu.be/dlSuIcCqpis
https://youtu.be/TcYBkkMz1Tk

Les properes setmanes us convidaran a
participar, juntament amb les famílies del
curs del vostre fill o filla i les seues mestres,
a una TERTÚLIA PEDAGÒGICA amb
l’objectiu de reflexionar junts i juntes per tal
de compartir diàlegs que giren al voltat de la
socialització en l’amistat.
El text sobre el què girarà la tertúlia serà el
Capítol 24 de la Guia Educativa Yale “Los
amigos: el mundo social en expansión de
nuestro hijo”, el podeu trobar i descarregar
a la web de l’escola (www.escolajaume.com)
i també s’enviarà pel canal de Telegram. Us
arribarà la convocatòria a cada classe.
Anima’t a participar! Més informació a la web de l’escola.

ESCOLA VIVA
Cinema en valencià: Durant aquesta setmana tot l’alumnat de totes
les escoles de Catarroja hem assistit al TAC a les sessions de cinema
en valencià programades gratuïtament des de l’Ajuntament de
Catarroja i Escola Valenciana. Tot l’alumnat de la nostra escola ha
participat (Hem vist a E.I. “Neu i els arbres màgics” 1r i 2n “Charli
Brown i Snoopy”, 3r i 4t “Hotel Transylvània 2”, 5é i 6é “Atlantis i
l’imperi perdut”.
Alumnat de pràctiques: Actualment tenim quatre alumnes de 1r de magisteri, Alba, Maria, Lorena i
Sarai, i a Maria de 4t de magisteri. Benvigudes.
Conserge: Com us haureu adonat, tenim altre conserge nou mentrestant des de l’Ajuntament ens
envien el que ens corresponga per a substituir a Ramón que està de baixa ja fa temps. Per tant, ací
també fem escola per a Conserges. Jamil ja està al corrent de tot el que fem i està treballant de
valent. Moltes gràcies.
Comissió Gestora: Hui divendres hem fet la reunió de la gestora per posar en comú totes les
Comissions de la Comunitat d’Aprenentatge.
Samarretes de la Trobada d’Escoles en Valencià: Hui hem passat una mostra per les aules. Les
tenim al passadís de l’edifici gran per si encara no la teniu encomanada.

PER A PENSAR
Amb motiu del dia de l’arbre, i de les activitats relacionades amb aquesta data que organitzem a la nostra
escola, voldríem oferir-vos de nou aquest text per tal que en llegir-lo reflexionem al voltant del que ens vol dir.
CAL APRENDRE A ESTIMAR LA TERRA.
“Som un tros de terra, estem fets amb una part d’ella. La flor
perfumada, el cérvol, el cavall, l’àliga majestuosa: tots són
germans nostres.
Fora convenient que ensenyésseu els vostres fills que el sòl que
trepitgen és la cendra dels nostres iaios. Respectaran la terra si els
conteu que està farcida de la vida dels avantpassats.
Cal que els vostres fills i filles sàpien, així com els nostres, que la
terra és la mare de tots nosaltres. Que tot estrall causat a la terra
el pateixen els seus fills i filles.
Penseu, potser, que teniu poder per sobre del nostre Déu i, a la
vegada, el voleu tenir sobre totes les terres, però esteu equivocats.
El Déu de tots els hòmens es compadeix tant dels de pell blanca
com dels de pell roja. Aquesta terra és ben estimada pel seu
creador i arruïnar-la seria una greu ofensa”.
NOAN SEALTH. Cap Índi de Nord-Amèrica. Mort a l’any 1866.
Aquest escrit va ser un dels primers textos ecologistes. Li’l va enviar al President dels Estats Units d’Amèrica.
Segur que a algun president actual li caldria rellegir-ho i pensar el que està fent.
ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de Solidaritat. Estarà en marxa fins el dilluns dia 30.
Algunes famílies ja han fet la seua donació i també l’alumnat de 3, 4, 5 anys,
1r i 2n de manera simbòlica han fet la seua donació. La propera setmana us
contarem com ha quedat la recollida.
Recollida de botes d’aigua i de neu per a refugiats a Grècia. La ONG
Vertic Solidaris Sense Fronteres demana ajuda per als refugiats de Grècia,
que ara estan patint un temporal més fort que els que hem tingut i sense
casa. Si voleu col·laborar cal portar les botes f ins el divendres 3 de febrer.

