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COMUNITATS D’APRENENTATGE
Ja ens hem estrenat amb els grups interactius en primer de Primària i
estan preparant-se les activitats per a altres nivells educatius.
S’ho van passar molt bé i van treballar de valent.

ESCOLA VIVA
 Tallers: Aquesta setmana han començat els tallers del primer cicle, i continuen
la roda els d’Educació Infantil.
 Mascotes: Ahir dijous la nostra escola va fer realitat un dels somnis de la nostra
Comunitat d’Aprenentage, el tenir unes mascotes a l’escola, va ser un èxit i
l’alumnat va gaudir molt, des del Full li donem les gràcies a totes les famílies que
van participar. També volem donar les gràcies a la nostra voluntària més major,
Carmen Esteve, que ens ha fet uns tapets preciosos per baix de les peixeres.
 Passeig amb carro a l’escola: Avui divendres de
matí també hem fet possible altre somni,
organitzat des de la Comissió de Màgics com ahir
el de les mascotes. Hem passejat tot l’alumnat
amb carro pel pati de l’escola.
 Eixida al Museu de Prehistòria: L’alumnat de 5é el dimecres van estar
d’excursió, van aprendre moltes coses i després dinaren al parc de capçalera.
 Coca solidària: Tenim des de meitat del curs passat per part de l’AMPA i les
cuineres del menjador, una coca solidària per a ajudar a subvencionar els
projectes de l’escola.
 Carnestoltes: Enguany com un somni, farem el carnestoltes, ja us informem en
concret més endavant.

ESCOLA PACIFISTA
DIA DE LA PAU
Us anunciem que la setmana del dia 30 (dia de la PAU),
celebrarem unes activitats per sensibilitzar a l’alumnat
sobre el que vol dir PAU.

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 La Creu Roja, concretament a uns
projectes que ja us vam explicar a una circular el passat
dilluns 14.
Les donacions es poden fer ja i fins el dia 15 de febrer.

ESCOLA VERDA
DIA DE L’ARBRE:
DISSABTE DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
Recodeu de reservar-vos el proper dissabte dia 26 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 alguns arbres.
Les famílies i mestres que vinguem el dissabte acabarem i
completarem el treball dels xiquets/es.
HORT I JARDÍ ESCOLAR
 Aquesta setmana hem collit tots els encisams ecològics
del nostre campet. A primers de febrer tornarem a
sembrar-ne de nou per a la collita de la primavera.
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PER A PENSAR:
“No sabia que es
podia estimar tant a
un animal, fins que
vaig
tindre
un,
m’ensenya moltes
coses, però la que
més, estimar sense
condicions...”
Anònim

AMPA I ESCOLA
 Reunió DE L’AMPA: Serà el dimarts dia 29 de Gener a les 15 h. al menjador de
l’escola.
 Aparcament: 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 deixen o recullen els/les fills/es. Sols és un
indicador per a un momentet.

Reflexionem!
Ací us adjuntem un curs premiat
a Europa, per a pensar en la
importància i l’absència avui dia
de les abraçades.
https://www.youtube.com/watch?
v=OlldI-gu8So

