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ESCOLA VIVA



L’alumnat de 5é ahir dimecres va anar al Palau de la Música.
Avui l’alumnat de 2n i 3r hui ha anat a la Casa de la Cultura a veure un teatre en anglès i demà
anirà l’alumnat de 4t, 5é i 6é.

DIA DE LA PAU
Des de la setmana passada a l’escola s’ha estat treballant el concepte de LA PAU amb la
col·laboració de voluntaris d’Amnistia Internacional realitzant diverses activitats. Per exemple
l’alumnat de 6é va realitzar el mural sobre la pau que hi ha a la rampa del rocòdrom. A més a més
ahir cada nivell educatiu va exposar a la resta de l’escola tot el que havia fet. Ens van regalar una
gorra a totes les persones de l’escola.
El manifest per La Pau que van preparar el pares de la comissió està a la nostra web.

CARNESTOLTES
Dins dels somnis, ha estat la celebració del carnestoltes a la nostra escola. La comissió de treball
de Màgics està preparant el programa. De moment la propera setmana començarà l’ambientació
de l’alumnat amb les ordres i consignes d’en Carnal (els dies 6,7,8,11 i 12) que us aniran dient els
vostres fills cada dia, i l’acte important de cloenda serà el dimarts dia 12 de vesprada com marca
la tradició, abans del dimecres de cendra. Al proper full us informarem en detall.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de solidaritat:
Ja sabeu que tenim una vidriola al despatx recollint diners per a la Creu Roja, campanya d’Escola
Valenciana a totes les escoles que volen participar, serà fins el dia 15 de febrer.
És el 5é any que participem, la campanyes han estat aquestes (la setmana passada hi havia
errades): en 2012 a Escoles Solidàries (per fer una escola a Guatemala), en 2011 llibres per al
Sàhara, en 2010 Metges sense fronteres per al terratrèmol d’Haití i el 2009 per a la franja de
Gaza.

Aliments per a Càrites de Catarroja:
Podeu portar el que considereu i deixar-ho prop de la sala de mestres, també fins el dia 15 de
febrer.

Donació de sang:
Dilluns dia 4 davant l’ajuntament Autobús autobanc i dimarts dia 5 a l’ambulatori, de 17 a 20’30 h.

BOMBERS
Telèfon emergències 112
Recomanacions importants:
* Si notem olor a gas, MAI DONAREM LA LLUM, NI CAP
FLAMA, tancarem la clau de pas del gas i obrirem totes les
finestres.
* No connectar molts aparells al mateix endoll (enchufe).
* Quan visitem un edifici o lloc públic (cines, teatres, etc.)
OBSERVAR LA SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA.

AGENDA CULTURAL

Cal dir:

"25 anys de lletres"
La mostra "25 anys de lletres" rendeix
homenatge a l’escriptor de Catarroja Albert
Hernàndez i Xulvi. Es tracta d’una
exposició on s’han resumit les 43 obres
publicades de l’autor durant els seus 25
anys de carrera professional en l'àmbit
literari. D’esta manera, aquells que
vulguen conèixer millor l’obra del catarrogí
es poden acostar a la Casa de la Cultura.
L’exposició estarà oberta fins demà
divendres.

FERA
No FIERA
PER A PENSAR:

"NO HI HA
CAMINS
PER A LA PAU,
LA PAU
ÉS EL CAMÍ"

Gandhi

ESCOLA VERDA
Hort: Suposem que us heu adonat que el paisatge del nostre campet ha

canviat. Ha passat el

“retovator” i l’ha preparat per poder plantar de nou.
Demà divendres Carmelo i el seu cavall Rubio marcaran els cavallons i la propera setmana
plantarem encisams de nou.
Jardí de 5 anys: Està en marxa i a la primavera eixiran les floretes.

FELICITACIONS
 Volem felicitar i donar les gràcies a Amnistia Internacional per les activitats que
ens han regalat durant tota la setmana.
 També felicitem i donem les gràcies a totes les famílies que el dissabte passat
dia 26 malgrat el vent que feia, van estar treballant de valent millorant el nostre
pati i jardins.
 Gràcies a l’AMPA per la seua ajuda subvencionant moltes de les activitats de
l’escola.

AMPA
“Assemblea General de l’AMPA”
Convocada per al 26 de Febrer de 2013.
Dins de l’ordre del dia està la renovació de càrrecs a la Junta directiva de l’AMPA: President/a,
Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals.
Si voleu participar fins a la mateixa Assemblea podeu presentar les vostres candidatures.
Animeu-vos, us esperem!

IMPORTANT
S’informa a les famílies de l’escola que
després de la reunió d’ahir amb
l’ajuntament en ha informat que s’iniciaran
els tràmits administratius per tal de
realitzar l’obra dels serveis de l’edifici de 4
i 5 anys al juliol de 2013.
Esperem amb impaciència!!!!!

