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DEMÀ DISSABTE 21 DE GENER MANIFESTACIÓ
“PER L’ESCOLA PÚBLICA
EN VALENCIÀ I DE QUALITAT”
Convoquen els 5 sindicats majoritaris de l’ensenyament i la FAPA (on està integrada
l’AMPA de l’escola.
SI ESTEU PER L’ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT cal que participeu en aquesta
manifestació.
Totes les persones de l’escola que vulguin assistir, quedem a les 17’45 a la
cantonada de Cafès Valiente al carrer Xàtiva, segons es ve des de l’estació del
Nord cap a Sant Agustí.

ESCOLA VIVA
 Tallers: Aquesta setmana han començat els tallers del primer cicle, i continuen
la seua roda els d’Educació Infantil.
 Reunions: El professorat ha realitzat 2 claustres i 1 cicle per debatre les
mesures davant els atacs a l’escola Pública.
 Consell Escolar: Es va reunir de manera extraordinària el passat dimecres per
tractar el tema dels atacs a l’escola Pública.
 Comunitats d’aprenentatge: El professorat té dues sessions de formació
interna aquesta vesprada de divendres i demà dissabte de matí. Estem formantnos pel nostre compte per poder planificar aquesta manera de treballar més
endavant.

ESCOLA VERDA
DIA DE L’ARBRE: DISSABTE DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
Recordeu de reservar-vos el proper dissabte dia 28 de gener per a millorar i conservar el
nostre pati i jardí. Serà com sempre, sols de matí (de 9 a 14 h.) i amb un esmorzaret per
raonar.
L’alumnat de l’escola durant la setmana propera plantarà unes plantetes i algun arbre que
s’ha mort. Serà durant el dimarts, dijous i divendres.
Els pares, mares i mestres el dissabte acabarem i completarem el treball dels xiquets/es.

HORT I JARDÍ ESCOLAR
Les faveres i les flors de 5 anys segueixen creixent i de moment amb la que va ploure
l’altre dia no cal regar en unes setmanes.
Podeu observar-ho amb els vostres fills i filles.

ESCOLA SOLIDÀRIA
”SOLIDARITAT DURANT EL MES DE GENER
I FEBRER”:
 Estem recollint aliments per a CÀRITES DE
CATARROJA, cal deixar-ho davant la zona
del despatx.
 Al despatx hi ha una vidriola per recollir 1 €
simbòlicament per a 2 ONGs: Educació
sense fronteres i ESCOLES SOLIDÀRIES
per fer una escola rural a Guatemala
(aquesta última proposta des d’Escola
Valenciana dins de la campanya 1 € llavor de
pau, igual que altres anys hem fet per al
Sàhara, Haití i Gaza).
Les donacions es poden fer ja i fins el dia 8 de
febrer.

Cal dir:
CRISI
No CRISIS
TEATRE
PARES I MARES
el proper dimarts de vesprada hi
ha assaig per al teatre que es
farà a final de curs de pares i
mares.

AMPA I ESCOLA
 ASSEMBLEA DE L’AMPA: Serà el dimarts dia 24 de Gener a les 21’30
adjuntem la convocatòria. Reserveu-vos un momentet eixa nit. Us Esperem.
“L’escola i l’AMPA som tots”.
 Tots els vehicles de les famílies de l’escola poden tenir un cartronet que
identifica el vehicle com a famílies de l’escola. Sols és una informació vàlida
mentrestant es deixen o recullen els/les fills/es. Sols és un indicador per a un
momentet.

LES FOTOS DE LA NEU
Les fotos i algun vídeo del viatge a la neu, estan totes descarregades a
l’ordinador de la porta del despatx de direcció.
Qui les vulga pot passar en un “pen drive” , copiar i pegar. Moltes gràcies.

Per a pensar
Tenia cinc anys quan, un dia a l’escola,
la mestra em preguntà: Què vols ser de
major?
Contestí “Feliç” i ella em va dir: “Em
sembla que no has comprés la
pregunta”. Aleshores jo vaig respondre:
“És vostè qui no ha comprés el sentit de
la vida.”
John Lennon

