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ESCOLA VERDA
“DISSABTE VERD” DIA 11 DE FEBRER
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
DE LA NOSTRA ESCOLA.
Degut a les pluges dels darrers dies l’hem ajornat fins el dissabte dia 11 de febrer. L’AMPA
conjuntament amb l’escola té preparada una activitat de treball i convivència.
MIREU DE RESERVARVOS EIXE MATÍ ENTRE LES
9 I LES 14 H.
Necessitem l’ajuda de pares i mares, serà
pel matí a partir de les 9 fins les 14 hores.
Us esperem!
Les persones que acudeixquen a treballar es
recuperaran amb un esmorzaret a les 11 h.
IMPORTANT: Podeu portar si teniu ferramenta per al
jardí i camp.
Dia de l’arbre amb l’alumnat
Al llarg d’aquesta setmana i la que ve l’alumnat de tota l’escola farà feina de plantar. Com que és una
activitat que hem realitzat entre tots i totes, després es respectarà com cal, igual que hem fet amb els
arbres i plantes plantades altres anys.
Gràcies.
ESCOLA VIVA
Eixida al Jardí Botànic de l’alumnat de 3 anys. El dimecres passat l’alumnat de 3 anys anà de visita al Jardí
Botànic.
Consell Escolar. El dimecres es va reunir el Consell Escolar i va aprovar els pressupostos i esdeveniments
des d’ara a fi de curs.
Carnestoltes. Us informem que enguany celebrarem el Carnestoltes com a projecte de tota l’escola, serà el
dimarts 28 de vesprada. Aquesta activitat està dins de la Programació General de Anual, als cicles estan
concretant els temes, informarem més avant.
Necessitem l’ajuda i col∙laboració de familiars i mestres músics per la cercavila que organitzarem. Si podeu,
passeu per direcció i farem llisteta.
Jornada de Portes Obertes. El dia 1 de març convidarem a conèixer la nostra escola a les famílies
interessades a matricular als seus fills el proper curs. Repartirem la convocatòria a totes les escoletes per a
l’alumnat nascut l’any 2014.
Curs de Valencià per a Familiars. Està coordinat per l’AMPA i l’escola i a partir del dia 10 serà divendres de 9
a 10’30 h. Si esteu interessat sols teniu que passar i quedarvos.
Voluntariat pel Valencià. Si parleu valencià i voleu col∙laborar per tal que persones que no el parlen
aprenguen a parlarlo, passeu per direcció. Necessitem 2 persones en horari de vesprada per quedar entre
elles. Gràcies.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
ENDEVINA, ENDEVINALLA…
Te l’estimes molt i no és la iaia,
t’ajuda quan ho necessites
sempre que l’avises
i jugar amb ell o ella
és la repera.
Si estàs plorant
et preguntarà què t’ha passat.
Mai et cridarà
i sempre amb respecte et tractarà.
Els alumnes de 1r ens deixen aquesta endevinalla.

TERTÚLIES PEDAGÒGIQUES EN
FAMÍLIA
Dilluns 6 de febrer:
● infantil 4 i 5 anys
● 3r i 4t
Dimecres 8 de febrer:
● 1r i 2n
Dilluns 13 de febrer:
● infantil 3 anys
Tindrem al pati monitores de la ludoteca
per atendre a l’alumnat.

Tal com venim anunciant, tenim programades unes Tertúlies Pedagògiques en Família, sobre un article que
gira al voltant de la socialització dels xiquets i xiquetes en l’amistat. L’objectiu és reflexionar junts i juntes per
tal de compartir diàlegs que milloren les actuacions amb els vostres fills i filles.
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), hi ha una versió reduïda i altra completa, us recomanem la completa. Us arribarà
la convocatòria a cada classe.
Animeuvos a participar! Més informació a la web de l’escola.
FELICITACIONS
Alumnat de pràctiques de Magisteri. Felicitem a Maria, Alba, Sarai i Lorena que han estat 10 dies lectius en
5 anys A, 4 anys A i 3 anys B. Moltes gràcies. Us volem desitjar el millor per a totes 3 confiant que l’ofici de
ser mestra us haja agradat.
Al temps donem la benvinguda a Vanessa, Imma i Maria, que han començat el dimecres passat i estaran fins
primers de maig a Educació Infantil.
Alumnat que col∙laborà amb la mostra de samarretes de la Trobada. Des de El Full volem també felicitar
a aquestos alumnes que el dijous 26 de gener van estar de voluntaris mostrant les samarretes de la trobada
per l’escola i participant d’unes fotos amb elles:
Laura Vila i Joan Córdoba de 6éA, Inés Miguel de 5éA, David
Córdoba i Guillem Corbí de 4tA, Neus Tomàs i Mercé Nácher
de 4tB, Blai Nadal de 3rA, Carola Navarro de 3rC, Victòria
Miguel de 2nA, Neus Leal de 2nB, Anna Doménech de 1rB,
Mireia Leal de 5 anys A i Lucia Blasco de 5 anys B.
També a les Educadores Sabrina i Fàtima, i a les mestres de
pràctiques Sarai, Maria i Alba.
Moltes gràcies.

INFORMACIÓ “AMPA”
Participació de l’AMPA al pressupost econòmic de l’escola. L’AMPA, a més del suport humà i
organitzatiu, subvenciona gran part de les activitats que fem a l’escola al llarg del curs. Sense aquesta
col∙laboració l’escola no seria igual.
Xerrades formatives per a les famílies:
> “Millora de l’atenció i concentració” dilluns dia 13 de febrer a les 15’15 i fins les 17’15 amb servei de
ludoteca, per FAMPA (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnat).
> “Institut Valencià d’Estudis sobre Desenvolupament i Motricitat Infantil” dimecres dia 15 de febrer a
les 15’15 i fins les 17’15 amb servei de ludoteca, doncs porten una proposta molt interessant: www.ivemid.org
> “Teatre de Famílies” comencem a prepararho. Esteu a temps de participar! Cada dijous a les 15:00h.

