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ESCOLA VERDA I VIVA
“DIA 31 DE GENER ÉS EL DIA DE L’ARBRE”
JA SABEU, DEMÀ DISSABTE les famílies que ho decidiu, podeu assistir a l’escola
per a mantenir i posar bonic el pati de l’escola i el seu jardí.
Estarem entre les 9 i les 14 h. i pel mig farem un descanset per raonar i esmorzar.
JA SABEU QUE ÉS DE PORTES OBERTES PER A TOTS/ES.
US ESPEREM!
El treball previst per fer el dissabte serà el següent:
 Esporgar arbres (oliveres, garroferes i moreres que falten) així com netejar el jardí.
 Tanca verda als jardinets que es considere necessari.
 Posar tanca de fusta a l’aparcament de bicicletes que quedà pendent el dissabte de la pintura.
 Plantar els xiprerets, truanilla i margarides que encara queden.
 Tanca verda a molts dels jardinets que es considere necessari.
 Acabar tots els treballs i cassoletes dels arbres plantats per l’alumnat.
 Durant la setmana, des del dimarts hem plantat tot açò:
CURS

PLANTA O ARBRE,
I LLOC ON L’HAN PLANTAT

CURS

PLANTA O ARBRE
I LLOC ON L’HAN PLANTAT

6é A

Jardí de dalt: Xiprerets

2n B

A la 1ª Olivera: Camamil·la 6

6é B

Jardí de dalt: Xiprerets

2n C

A la 2ª Olivera: Espígol 10

5é A

Jardí de dalt: Xiprerets

1r A

Parc d’EI: 1 morera

5é B

Jardí de dalt: Xiprerets

1r B

Parc d’EI: 1 morera

4t A

Parc majors: Margarides grogues 10

4t B

Parc majors: Margarides grogues 10

3r A

Darrere gimnàs: Timonet 5, Romaní 5

3r B

Darrere gimnàs: Timonet 5, Romaní 5

2n A

Al roure: Espígol 10

5 anys
A
5 anys
B
4 anys
A
4 anys
B
3 anys
AiB

Falç pebre: Margarides grogues 10
Xiprer gran: Margarides grogues 10
Entrada 4anys: 1 alborç
Entrada 4 anys: 1 marfull
Entrada 3 anys i gimnàs: Margarides
grogues i blanques, 14.

ECOLOGISTES DE LA SETMANA
Durant aquesta setmana tres alumnes de 2n han estat recollint del pati tot el que no és
biodegradable. Ells son: Adrian Fernández, Jose Miguel Aguilar i Jose Miguel Agud.
Enhorabona i gràcies.

HORT I JARDÍ ESCOLAR
Segueixen fent-se grans les faveres i les plantetes del Jardí de 5 anys. De moment sols cal
observar-ho, i si no plou més regar-ho.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Al despatx hi ha una vidriola per a la campanya
“Un Euro llavor de Pau”, a més a més també
estem recollint aliments per a Càrites de
Catarroja. Es poden fer les aportacions fins el
dia 3 de febrer.
Enguany l’ajuda serà compartida per a les
ONGs ESCOLES SOLIDÀRIES (que enviarà la
Federació Escola Valenciana i per a EDUCACIÓ
SENSE FRONTERES).
L’any 2011 per a llibres al Sahara, al 2010
l’ajuda va ser per a Haití, i el 2009 per a Gaza
via la Unesco.

AGENDA

 Visites al “Tancat de la Pipa”: Per su poguera
interessar cal que feu la reserva al
608.746.865 o visitas@tancatdelapipa.net.
Es pot accedir amb cotxe per la riba del
barranc o amb barca per la sèquia del port.
 IXª Nit de l’Escola Valenciana. El dissabte 11
de febrer a l’Eliana. Es ret homenatge a Paco
Muñoz, la revista SAÓ, i al Cor de l’Eliana.
Si us interessa podeu entrar a la WEB
www.escolavalenciana.org a l’apartat de la
botiga.

PEIXERA
A la peixera que tenim al centre hi ha uns
peixos nouvinguts. Són procedents de
Centre-Amèrica. Són peixos que no
ofereixen gran dificultat per a cuidar-los i es
reprodueixen amb molta facilitat. Es diuen
GUPPYS, són peixos d’aigua dolça i d’aigua
calenta.
Us contem una curiositat, són ovovivípars.
Els ous els tenen al ventre fins que estan
madurs, naixen les cries del ventre totalment
desenvolupades, cauen al fons i comencen a
nedar. Fixeu-vos, perquè hi ha dues femelles
embarassades.

Cal dir:
ESCALFADOR
No
CALENTADOR
ESCOLA PACIFISTA
DIA 30 DE GENER,
DIA DE LA PAU
Avuí divendres hem fet un acte
simbòlic al pati de l’escola, es tracta
de reflexionar i entendre el missatge
de SI A LA PAU, NO A LA GUERRA.

Menjador
Tota la informació referida al menús i
organització està a disposició de
qualsevol família de l’escola. Els
menús segueixen les orientacions
que dona Conselleria. Qualsevol
dubte podeu passar i preguntar pel
Director o a Núria (encarregada del
menjador).

NO A LES RETALLADES
Ahir el professorat es va
concentrar a la porta de
l’ajuntament per reivindicar una
escola pública de qualitat.
PLA SOLIDARITAT 2012
AJUDA PER A L’EDUCACIÓ
INFANTIL DE 3 A 5 ANYS
L’ajuda per als alumnes matriculats
en centres de Catarrosa es tramiten
d’ofici des de l’Ajuntament. No s’ha
de presentar sol·licitud.
Una
vegada
s’haja
aprovat
s’informarà del calendari d’entrega
dels bons de l’ajuda.

Per a pensar:
“El major càstic d’un culpable,
és que mai serà absolt per la seua consciència”.

