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ESCOLA VIVA
 VIATGE A LA NEU:
Durant aquesta setmana un grup d’alumnes de Primària de la nostra escola 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.
 MEGAFONIA:
En aquest moment està sonant un fragment de l’òpera “Aida” de Verdi.
 AMPA:
Es va reunir el passat dimarts per la nit. El proper dimarts dia 24 de gener a les 21:30,
tindrà lloc l’assemblea General de l’Ampa al menjador de l’escola. Us esperem.
 CARNESTOLTES:
Enguany és el projecte del trimestre. Estudiarem l’origen del Carnestoltes i el seu
significat, i el dimarts 21 de febrer (abans del dimecres de cendra) realitzarem una
cercavila de disfresses. Ja us anirem informant.
 XXVª Trobada d’escoles en Valencià a VALÈNCIA un diumenge per concretar:
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.
 MENJA’M!:
La nostra escola participa en el Pla de Consum de Fruita a les escoles amb l’ajuda
financera de la Comunitat Europea, per això estem repartint mandarines a l’hora del pati.

ESCOLA VERDA
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 SELECTIVA:
Tant el paper com els envasos estem separant-los a les classes i la propera setmana posarem de
nou al pati uns contenidors grocs especials per als envasos. Per favor feu-los servir com cal i
manteniu NET EL NOSTRE/VOSTRE PATI.
JARDÍ DE 5 ANYS: està en marxa i va creixent.
HORT: Durant les vacances de Nadal les vam regar davant la manca de pluges. Ja estan les flors
a les faveres i també algunes favetes estan eixint (podeu observar-les de prop acompanyant
als/es vostres fills/es. Podeu observar el paisatge del campet i el creixement de les faveres, es
faran un poc més grans encara. La collita no vindrà fins passades falles, quasi a Pasqua.

DIA DE LA PAU I DIA DE
L’ARBRE
Tenim al mes de gener dues dates molt
significatives per a la nostra escola i el treball
educatiu que portem endavant.
El dia 30 és el dia de la Pau al món i el dia 31
és el 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.
Totes aquestes activitats SUBVENCIONADES
TOTALMENT per l’AMPA amb l’alumnat les farem
els dies 25, 26 i 27 de gener.
Aquesta activitat està organitzada conjuntament
amb l’AMPA, i a més a més el dissabte més
pròxim acabem 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.
Enguany serà el dissabte 28 de gener (pel matí
entre les 9 i les 14 hores). Ja sabeu, si voleu
ajudar reserveu-vos el matí d’aquest dissabte.

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 continua pendent
que adeqüen l’antiga vivenda de
la conserge (buida des de
novembre de 2009), així com
els serveix de 4 i 5 anys.

PER A PENSAR:
“No et preocupes per no
poder donar als teus fills
tot el millor... dóna’ls el
millor de tu.”
Anònim

Cal dir:
TOFONA
No TRUFA
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 dimarts).
La vespra del dia de Sant Antoni
(el dilluns 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 llonganissetes, i com és
tradició també castanyes per a
finalitzar.
També hi haurà gent que votarà la
foguera quan baixe un poc el foc.
Segons diuen és per tal que el foc
s’emporte els mals que al votar es
van pensant.

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 SOLIDÀRIA
Tenim en marxa aquestes propostes durant tot
el mes de gener:
 CÀRITES DE CATARROJA: Podeu deixar a
la porta del despatx qualsevol tipus
d’aliments (ben empaquetat i envasat) que
els farem a arribar com a donació de la
nostra escola.
 UN EURO LLAVOR DE PAU: Hi ha una
vidriola al despatx. La quantitat que siga
recollida serà per a ESCOLES SOLIDÀRIES
(proposada per Escola Valenciana a totes les
escoles en valencià) i també per a
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES.

