E l F u ll

DATA: 11 de gener de 2013

Aquest és el primer full d’aquest any.
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www.escolajaume.com

US DESITGEM UN FELIÇ ANY 2013 PLE
DE NOUS PROJECTES I IL·LUSIONS
ESCOLA VIVA
Com sempre, després de les vacances us volem informar breument de les activitats i treballs que tenim
preparades per aquest 2n trimestre fins a falles.















VIATGE A LA NEU: Enguany no ha pogut realitzar-se doncs no s’ha pogut formar suficient
grup, el proper curs ho proposarem de nou i intentarem coordinar-nos amb altres escoles del
poble.
ECONOMIA: Durant el mes de gener i primers de febrer s’estudiarà el pressupost de l’escola.
De moment us hem de dir que a data d’avui NO ens han pagat encara l’ajuda de
funcionament de menjador de tot el 2012, NI les beques de menjador des del mes d’abril de
2012, NI les despeses per a funcionament d’escola des d’abril a desembre.
COR DE LA NOSTRA ESCOLA: Aquest divendres ha començat el cor. Hi ha tres grups, amb
un mestre de música cadascun. En un principi l’horari serà els divendres, si hi haguera cap
modificació ja avisaríem. Conselleria ens ha concedit una ajuda per projectes d’activitats
musicals, per una quantia de 1000 €, ara falta saber quan ens pagaran.
DIA DE L’ARBRE: Ja fa molts anys venim celebrant a l’escola activament el dia de l’arbre, el
dia 31 de gener, data significativa al nostre centre amb un treball educatiu implícit amb
l’alumnat. Concretament plantem arbres de diverses classes on alguns s’han mort, així com
plantes menudes amb la finalitat que el nostre alumnat conega els seus noms i continuar fent
més bonic el nostre pati. Durant el mes de gener estudiem què i on plantar-ho tot.
Aquesta activitat SUBVENCIONA TOTALMENT per l’AMPA amb l’alumnat la farem els dies 23,
24 i 25 de gener.
DIA DE CONVIVÈNCIA: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 26 de gener (pel matí entre les 9 i les 14 hores).
Ja sabeu, si voleu ajudar reserveu-vos el matí d’aquest dissabte.
DIA DE LA PAU: La data oficial és el dilluns dia 30. La Comissió de convivència dins de les
Comunitats d’Aprenentatge està dissenyant unes activitats de les que ja ens informaran. Com
sempre són actes simbòlics per a sensibilitzar el NO A LA GUERRA que recorda el quadre de
“El Guernica” de Picasso que tenim a la porta de l’edifici gran.
CARNESTOLTES: Com el curs passat per les circumstàncies de les retallades etc. no es va
fer com cal, i enguany aquest ha estat un dels somnis. Ja us direm més coses en quan la
comissió ens diga.
XXVIª 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.

MILLORES A L’ESCOLA
Li hem enviat a l’Ajuntament l’estudi de millora dels serveis de 4 i 5
anys, estem a l’espera d’una nova reunió per veure si ho concretem
finalment. Aquesta és la millora especial que li hem demanat a
l’Ajuntament per al 2013

Cal dir:
CANYELLA
No CANELA
PER A PENSAR:

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 LA CREU ROJA
(proposada per Escola Valenciana a totes les escoles en valencià)
com altres anys ha estat per a Haití, Gaza, Sàhara, i Escoles
solidàries.

ESCOLA VERDA



JARDÍ DE 5 ANYS: està en marxa i va creixent.
HORT: Durant les vacances de Nadal vam regar els encisams
davant la mancança de pluges. Ahir dijous ja en vam collir uns
quants. Durant el mes anirem collint a poc o poc i repartint per a
l’alumnat. Al febrer tornarem a preparar una segona sembra
d’encisams per a finals d’abril.

“Callant no
s’arriba enlloc”
Anòmin
FELICITACIONS:
Des de “El Full” volem
felicitar a Lucia i Elvira,
dues mares
d’exalumnes de
l’escola, actualment a
l’Institut Berenguer
Dalmau, per la seua
ajuda a l’hora de
preparar les rifes de
l’AMPA junt a Mª
Carmen, mare de Lara
Qiu Asins de 4t B.

TROBADA DE MASCOTES
Dins de la Comissió de màgics, hi havia uns somnis sobre mascotes a l’escola i estan preparant
una activitat per al dijous dia 17 de vesprada. També ha estat un somni un passeig en carro que
estem coordinant per portar-ho a terme.
Recordeu que a Catarroja hi ha la tradició de celebrar la festa de Sant Antoni del porquet (el dia
17 de gener, el dijous).
 La vespra del dia de Sant Antoni (el dimecres 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 (d’entre els més jovens) 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.

AGENDA CULTURAL
“m’agradaria...
preservar amb els meus mots
un idioma, un país, una forma de vida,
i que ningú no sàpigues mai quin és el
meu nom...”
Vicent Andrés Estellés.

Exposició fins el 17 de febrer.
De dimarts a diumenge al Centre del Carme (C/
Museu 2 València) www.avl.gva.es reserva
visites guiades 678.844.035, 606.127.289

