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...JA VE NADAL!!!!!!


La fira: L’alumnat d’Educació Infantil enguany dins del projecte del Nadal han anat hui a la fira.
o COR DE L’ESCOLA: El proper dilluns dia 16, el cor de l’escola
actuarà al TAC a les 17:30 h. amb el cor de l’Institut i la banda i el
cor del Conservatori. Interpretaran unes nadales i un conte de
Nadal. Si algú vol assistir, necessitarà entrades que repartiran al
despatx dilluns de mati. A tots els cantants del cor els hauran donat
ja dues entrades.



Betlem del Tirisiti: L’alumnat del primer cicle visitarà el dijous 19 la ciutat d’Alcoi i el seu
Betlem de titelles. Us recomanem la visita.



Els Reis Mags: La propera setmana vindran Els Reis Mags a Educació Infantil a recollir les
cartes.



Esqui: L’alumnat de l’escola va a esquiar enguany (de 1r a 6é) a Port-Ainé, a l’alberg L’Orri del
Pallars a Montardit de Baix. Enguany serà del 7 al 10 de gener. Si encara queda algú que està
pensant-ho que passe pel despatx i parle amb vicent M., encara cap a l’autobús.



Consell Escolar: El dilluns dia 16 es constituirà amb les persones elegides en les darreres
eleccions.



Jornada de convivència: El dia 28 de desembre farem la continuació de l’activitat de pintura
amb les famílies. També muntarem el galliner. Recordeu bé la data.

RECOMANACIONS PER A UNA BONA ALIMENTACIÓ
Des de “EL FULL” informatiu de l’escola volem fer una xicoteta reflexió
sobre l’alimentació del nostre alumnat. AQUEST TEMA JA EL VAM
TRACTAR ALTRES CURSOS ESCOLARS.
El professorat de la nostra escola treballa dins de l’educació, el que
coneguem com “Bons hàbits en l’alimentació, o alimentació correcta”.
De vegades, una falta de coordinació amb les famílies fa que el que
ensenyem a l’escola no coincideixca amb el que es fa a casa. Per això
us demanem que ens ajudem INTENTANT posar uns esmorzars com
cal i no directament productes empaquetats que no se sap ben bé que
són.
També us demanem que mireu de no posar “brics” de suc i d’altres,
doncs a més a més de no ser necessària eixa sobrealimentació, són
negatius per a les dents pel seu excés de sucre. Per altra part,
MOLTS dels que duen “brics” no utilitzen les papereres, cosa que es
veu ràpidament al pati.
PER UNA ALIMENTACIÓ CORRECTA,
AJUDEU-NOS. GRÀCIES.
NOTA: ja sabreu que “els dimecres és el
dia de la fruita”, de manera que es crea
l’hàbit de menjar fruita al menys 1 dia a la
setmana.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
La nostra escola tots els
anys fa l’esforç d’ajudar a
diferents
col·lectius
i
ONGs.
Enguany anem a recollir:
ALIMENTS PER CÀRITES
DE CATARROJA:
ARRÒS, SUCRE O
EL QUE VULGUEU.
UN € LLAVOR DE PAU:
Serà a partir de gener per a
AMNISTIA INTERNACIONAL,
una proposta d’Escola
Valenciana a totes les
escoles.

HOMENATGE A
NELSON MANDELA

Cal dir:

Va morir el 5 de desembre de 2013 als 95 anys. Va nàixer
en Sud Àfrica l’ any 1918 i dedicà tota la seua vida a lluitar
pels drets humans dels negres del seu país.
Després de viure empresonat 27 anys, quan finalment fou
elegit president del seu país, continuà amb la lluita pacífica
per la reconciliació de les persones de diferent raça, per la
igualtat i la llibertat, descartant tota acció de venjança i odi.
És un personatge històric que ha seguit els passos de
Gandhi i Luther King.
Mandela ens ha deixat moltes reflexions i ensenyaments.
La classe de 4t B

“L’educació
és l’arma més
poderosa que
pots utilitzar
per canviar
el món”.
Nelson Mandela

VOLQUERS
No
PANYALS
MERCAT SOLIDARI A
L’ESCOLA D’ADULTS
El Mercat Solidari de l'Escola
d'Adults de Catarroja se celebrarà
el dimecres dia 21 de desembre,
al matí de 9:30 a 13:30 i a la
vesprada de 16:30 a 20:30. Hi
haurà racons de tot tipus:
joguines, roba, decoració, bijuteria
i complements, llibres, menjar...
Els
guanys
seran
per
a
l’associació APAMI de Catarroja.

AMPA
FIRETA DEL LLIBRE SOLIDARI:
El propers dilluns, dimarts i
dimecres a les 16’30 al pati hi
haurà venda de llibres a uns
preus especials.
Tots els diners que es recullen
seran per a l’AMPA, i per als
projectes
de
l’escola
que
subvenciona totalment l’AMPA.

RACÓ DE MÚSICA
Ja estan en el blog de música les actuacions nadalenques que està
fent l’alumnat del col·legi en classe de música.
Heu d’anar a la pàgina web de l’escola www.escolajaume.com i a
l’esquerra buscar música. També es pot anar directament al blog de
música per musicajaume.blogspot.com.
Emperem que gaudiu molt de les actuacions!!!

RACÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA
Com va sent tradicional, a la segona avaluació
treballarem els patins a les classes d’educació
física.
Així que, si esteu fent la carta als Reis i heu de
renovar patins i proteccions, ja en teniu una idea. Pot
ser un regal educatiu molt divertit.
I recordeu, si en teniu vells que no aneu a fer servir i
estan en bones condicions els podeu dur per utilitzarlos a les classes.

