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US DESITGEM UN FELIÇ ANY 2011 PLE DE PROJECTES I IL·LUSIONS

ESCOLA VIVA
Com sempre, després de les vacances us volem informar per damunt damunt de les coses
que tenim preparades per aquest 2n trimestre fins a falles.
VIATGE A LA NEU: Durant aquesta setmana 31 alumnes de l’escola (de 1r a 6é) han
estat 5 dies practicant l’esquí. Tornen aquesta nit, a la matinada. Han estat a l’alberg
“L’Orri del Pallars” a un poblet que es diu Montardit de Baix (prop de Sort), i a l’estació de
Port-Ainé.
AMPA: Es va reunir el passat dimarts per la nit.
Economia: Durant el mes de gener i primers de febrer s’estudiarà el pressupost de
l’escola.
DIA DE L’ARBRE.
Ja fa molts anys venim celebrant a l’escola activament el dia de l’arbre. Concretament
plantem arbres de diverses classes, així com plantes menudes amb la finalitat que el
nostre alumnat conega els seus noms i continuar fent més bonic el nostre pati. Les
setmanes anteriors estudiem que i on plantar-ho tot.
Aquesta activitat està subvencionada per l’AMPA i amb l’alumnat la farem els dies 26, 27 i
28 de gener.
A més a més el dissabte següent acabarem el treball del pati amb un dia de convivència
amb les famílies que vulguen ajudar a millorar el pati de la nostra escola treballant tots
junts, pel matí entre les 9 i les 14 hores. Ja sabeu, si voleu ajudar reserveu-vos el matí
d’aquest dissabte, dia 29.
DIA DE LA PAU: La data oficial és el diumenge dia 30. Per tant, el divendres 28 de gener,
des del grup de Treball de festivitats i celebracions, s’organitzarà un acte simbòlic per a
sensibilitzar el NO A LA GUERRA que recorda el quadre de “El Guernica” de Picasso que
tenim a la porta de l’escola gran.
Falla: Enguany és el projecte del trimestre. Estudiarem l’origen de les falles i, com tots els
anys, organitzarem un xocolate per al darrer dia de classe abans de Falles (serà el
dimecres 16 de març per la vesprada).
XXIVª Trobada d’escoles en Valencià a SILLA el dissabte 16 d’abril: Junt al Full hem
repartit la rifa de col·laboració per a la trobada d’escoles en valencià.
Les mostres de les samarretes les tindrem pròximament. Us enviarem un full per fer les
comandes a nivell familiar. Enguany el model continua amb el disseny de Mariscal
dissenyat per a la Federació Escola Valenciana.

MÚSICA MEGAFONIA
Aquesta setmana està
sonant “Para Elisa” de
Beethoven.

Per a pensar el significat d’aquests paraules:
Escoltar, riure, confiar, idear, jugar, parlar,
col·laborar, donar, respectar, abraçar. Totes elles i
més, ens donaran durant aquest any moments
especials.

ESCOLA VERDA
JARDÍ DE 5 ANYS:
Està en marxa i va creixent.
HORT:
El passat divendres dia 7 vam collir tots els
ràvens que quedaven i els vam repartir entre
l’alumnat de tota l’escola.
També el divendres passat amb un tractor vam
llaurar el camp per tal que s’oxigene la terra . Ara
està de GUARET, esperant sembrar les creïlles,
la setmana del 17 al 21 si pot ser.
Podeu observar el canvi de paisatge del campet i
el creixement de les creïlles quan les sembrem.
Per a PENSAR:
“Les activitats i realitzacions sostenibles són
aquelles que permeten un desenvolupament
humà que satisfà les necessitats de totes les
persones de la generació actual, sense
comprometre el desenvolupament de totes les
persones de les generacions futures”.
RECOLLIDA SEL·LECTIVA:
Tant el paper com els envasos estem separantlos a les classes i ara tenim uns contenidors
grocs especials per als envasos que
pròximament posarem al pati junt a les
papereres.

BEQUES DE LLIBRES DE TEXT PER
AL CURS 2011-2012
Enguany sols les han de sol·licitar l’alumnat
de 6é. La resta (que estiguen a Primària) no cal
que
la
sol·liciten
doncs
els
vindrà
automàticament com els cursos passats.
(Recordeu
que
aquestes
ajudes
estan
subvencionades pel Ministeri d’Educació i per la
Conselleria)

RACÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA
L’activitat de Handbol de
Florida
començarà
la
setmana que ve. El dimarts a
les
4:30
dos
monitors
arreplegaran al pati de la
nostra escola a l’alumnat que
estiga apuntat.

Cal dir:

AIXELLA
No SOBACO
ESCOLA SOLIDÀRIA
Abans de Nadal amb la recollida
d’aliments per al Sàhara vam poder enviar
des de l’escola 180 quilos d’arròs (150
quilos l’any passat) i 127 quilos de sucre
(132 quilos l’any passat).
Moltes gràcies per l’ajuda.
En aquest moment estem recollint
ALIMENTS PER A CÀRITAS DE
CATARROJA, qualsevol tipus d’aliment el
podeu dur i deixar a la zona indicada junt
al despatx.

AMPA CEIP ROSA SERRANO
Estem
arreplegant
signatures
per
demanar la construcció d’una escola de
Paiporta. Si voleu col·laborar, al despatx hi
han fulletes per signar.
És important el suport per solidaritat amb
el problema que tenen, paregut al nostre.

SANT ANTONI
Com sabeu, a Catarroja hi ha la tradició
de celebrar la festa de Sant Antoni del
porquet (el dia 17 de gener, el dilluns).
La vespra del dia de Sant Antoni (el
diumenge dia 16) per la nit, al carrers de
Catarroja aniran encenent-se unes
fogueres especials, al voltant de les quals
es reuniran els veïns per xarrar un poc i si
de cas fer una torradeta de carn o
llonganisseta, i com és tradició també
castanyes per a finalitzar.
També hi haurà gent (d’entre els més
jovens) que botarà la foguera quan baixe
un poc el foc. Segons diuen és per tal que
el foc s’emporte els mals que al botar es
van pensant.

MILLORES A L’ESCOLA



Durant les vacances de Nadal han esporgat els arbres grans de l’escola, i des de
l’Ajuntament han acabat quasi totes les necessitats de manteniment de l’escola.
Actualment ens resta que adeqüen l’antiga vivenda de la conserge.

