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“DISSABTE VERD”
Demà, dissabte dia 11, estarem al pati treballant per posarlo
bonic i acabar feines al jardí. També intentarem acabar la zona
nova de jocs d’Educació Infantil.
Porteu roba còmoda per a feina de camp i/o pintura. Estarem
de 9 a 14 h. i a les 11 farem un descanset per esmorzar.
Us esperem.
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES
Malgrat que ja ho hem recordat moltes vegades, cal continuar insistint, doncs lamentablement continua
repetintse. NO ES POT PARAR EL COTXE DALT DE LA VORERA PER ACCEDIR A L’ESCOLA A TRAVÉS
DE LA PORTA DEL PARC, per què a més de que està prohibit resulta molt perillós i és un acte
d’irresponsabilitat doncs pot provocar un accident de trànsit, posant en joc la vida de xiquets i xiquetes
que venen a escola. La policia aplicarà les sancions corresponents.
CONVIVÈNCIA

Alegria.
Mai t’abandona.
I no parla mal de tu.
Sap perdonar i és sincer.
T’estima.
Accepta com ets i què vols.
T’ajuda.
La classe de 3rB

TERTÚLIES PEDAGÒGIQUES EN FAMÍLIA
El proper dilluns, dia 13 de febrer, tenim la tertúlia amb les famílies
de 3anys, a partir de les 16:30h. Si algú no ha pogut assistir a
alguna de les anteriors amb aquesta té una nova oportunitat.
Tindrem al pati monitores de la ludoteca per atendre a l’alumnat.
Recordeu que la lectura la podeu trobar a la web de l’escola:
Capítol 24 de la Guia Educativa Yale “Los amigos: el mundo
social en expansión de nuestro hijo” (www.escolajaume.com).

XXVIª TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIA
El dissabte 20 de maig a Manises (de vesprada i nit)
SAMBORI: Concurs literari en valencià.
Els finalistes de la nostra escola que passen a la fase de comarca són els següents:
Infantil: Treball col∙lectiu de 5 anys.
1r Cicle: Toni Ordoñez i Victòria Camacho de 2nA, Daniela Puertes i Mario Beltran de
2nB.
2n Cicle: Blai Nadal de 3rA, Olivier Peláez de 3rB, Irene Collado de 3rC, David Córdoba
de 4tA i Anna Morellà de 4tB.
3r Cicle: Lucia Moncholí de 5éA.
SAMARRETES: Hem fet la comanda de les samarretes a Guaix Escola Valenciana. Si algú
s’ha quedat sense demanarles i en vol, que passe pel despatx a veure si encara estem a
temps.

PER A PENSAR

CAL DIR

FUSTA

Per educar a un xiquet
es necessita a tot el poble.

i no

“Proverbi africà”

MADERA
ESCOLA VIVA

Teatre en anglés: Durant aquesta setmana ha assistit al TAC l’alumnat de 1r i 2n a vore l’obra
“IGLOO” i l’alumnat de 3r i 4t a l’obra “TICTAC ALICE”. Pròximament aniran Infantil 4 i 5 anys a
veure “BIT LOST” i 5é i 6é a veure “GULLIVER”. Tota l’activitat ha estat subvencionada per
l’Ajuntament de Catarroja igual que el Cinema en Valencià que vam anar al gener.
Carnestoltes: Suposem que ja us haurà arribat la notícia que enguany
celebrarem el Carnestoltes. La cercavila amb les disfresses serà el
dimarts 28 de febrer. Us anirem informant.
Alumnat en pràctiques: Donem la benvinguda a tot l’alumnat de
pràctiques nou que ha començat aquesta setmana (Rosana, Nerea,
Sabrina, Sandra, Rebeca, Leticia, Daniel i Alejandro). Aquestos dies
estan rodant per tots els cursos i el dia 17 decidiran on van en concret.
Són de 4t de magisteri i estaran fins primers de maig. A tots i totes els
desitgem que aprenguen molt i s’ho passen molt bé.
Voluntariat pel valencià: Necessitem 2 persones per a ensenyar a parlar a 2 persones que no en
parlen, passeu per direcció per si podeu.
Curs de valencià: Com us vam dir està en marxa coordinat per l’AMPA, és els divendres de matí de
9:00h a 10:30h.
Portes obertes: Si teniu o conegueu algun xiquet o xiqueta nascut a l’any 2014, podeu informarli
que pròximament tindrem un dia de portes obertes de matí a les 9’15 i de vesprada a les 16’45. Ho
publicitarem a El Full i també en mà a les escoletes del poble. Serà el dia 1 de març.
Hort i jardí: Al jardí de 5 anys ja han nascut les plantetes de floretes. L’hort està treballat de nou pel
tractor i si tot va bé, marcarem cavallons planets per a plantar encisams. Està de guaret des de finals
de desembre.
Escola Solidària: A la vidriola de la campanya “Un Euro Llavor de Solidaritat” per a ajudar a l’ONG
CEA(R)PV, Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià, hem replegat entre tota l’escola 320€ !!
INFORMACIÓ “AMPA”
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.

