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US DESITGEM QUE EL 2014
VINGA PLE D’IL·LUSIONS I PROJECTES
FELICITACIONS ESPECIALS
L’Equip d’Educació Infantil de la nostra escola el dia 30 de desembre ha estat premiat pel
“Ministeri de Cultura” dins els XXIX Premis “Francisco Giner de los Ríos” a la millora de la qualitat
educativa en l’etapa de Educació Infantil (únic a nivell de tota Espanya), dotat amb 15.000 euros
per al treball titulat “La vida pirata llevada al cine”. Aquest treball ha estat posat en pràctica per
diversos/es professors/es de l’Escola Jaume el Conqueridor de Catarroja (València) i coordinat
per Vicente Garcerà Fernández.

ESCOLA VIVA
Com sempre, després de les vacances us volem informar breument de les activitats i treballs que
tenim preparades d’ara endavant:
VIATGE A LA NEU
Durant aquesta setmana des del dia 7 un gruo d’alumnes de Primària ha estat esquiant a Port
Ainé. Tornen aquesta matinada de divendres a dissabte.
ECONOMIA
Durant el mes de gener i primers de febrer s’estudiarà el pressupost de l’escola, per veure com
van els deutes i pagaments.
HORT
El tenim de guaret, excepte un cavalló de carlotes. Durant gener prepararem el camp, tirant fem,
retovatant i el divendres 24, Carmelo i el seu cavall marcaran cavallons i plantarem les creïlles.
JARDÍ DE 5 ANYS
Les plantetes de floretes encara no han eixit totes. Les observarem durant els propers mesos de
cara a la primavera.
DIA DE LA PAU I DIA DE L’ARBRE
Com ja sabeu, al mes de gener i a la nostra escola hi ha unes dates molt significatives. Porten
implícit un treball educatiu amb l’alumnat.
El dia 30 és el dia de la Pau al món i el dia 31 és el dia de l’arbre.
Ja fa molts anys venim celebrant a l’escola activament el dia de l’arbre. 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. Tenim
l’assessorament d’una persona amiga de l’escola especialitzada en plantes i arbres.
Totes aquestes activitats SUBVENCIONADES TOTALMENT per l’AMPA amb l’alumnat, les farem
els dies 29, 20 i 31 de gener.
A més a més el dissabte 1 de febrer acabarem el treball del pati amb un dia de convivència amb
les famílies. JA SABEU, RESERVEU-VOS el dissabte (pel matí entre les 9 i les 14 hores).
BEQUES DE MENJADOR
Al tauló de l’edifici gran està penjat el llistat amb els recursos d’alçada estimats i desestimats.

PER A PENSAR:
Sols un pensament: Hi ha algú que enguany diu
“FELIÇ 1984” (si, si, 1984, no està equivocat ...)

SANT ANTONI





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
botarà 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.

XXVIIª Trobada d’Escoles
en Valencià a l’Horta Sud
És a Catarroja, el dissabte 17 de maig vesprada i nit.
Les mostres de les samarretes les tindrem pròximament.
Us enviarem un full per fer les comandes a nivell familiar.
Enguany el model s’ha dissenyat des d’Escola Valenciana.

AGENDA CULTURAL

Cal dir:
HABITACIÓ O CAMBRA
No
QUARTO

PROPOSTES DE
MILLORES A
L’ESCOLA
Li hem demanat a l’Ajuntament
com a URGENT I PRIORITARI la
renovació de la instal·lació
elèctrica de l’escola per al 2014.

Millores
a
l’escola
durant les vacances:
El dia 28, un grup de famílies i
mestres van pintar les portes del
primer
pis
i
van
muntar
l’estructura del galliner.
També s’ha fet una millora a la
cuina del menjador per tema de
normativa.

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Tenim
en
marxa
aquestes
propostes durant tot el mes de
gener:
 ARRÒS PER AL SÀHARA:
Podeu deixar a la porta del
despatx els paquets d’arròs que
porteu, ho empaquetarem i 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.
 DONACIÓ DE SANG:
Dilluns 13 de 17 a 20’30, autobús
davant de l’Ajuntament.

