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ESCOLA VIVA
 Tallers
Aquesta setmana el primer cicle continua amb els tallers.
 Comunitats d’Aprenentatge
Ja s’han représ els grups interactius, les tertúlies literàries i la biblioteca tutoritzada.

ESCOLA VERDA
DIA DE L’ARBRE: DISSABTE DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
L’alumnat de l’escola durant la setmana del 27 al 31 plantarà unes plantetes i alguns
arbres.
Les mares, els pares, mares i mestres el dissabte acabarem i completarem el treball
dels xiquets/es.
Recordeu reservar-vos el dissabte dia 1 de febrer per vindre a l’escola 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 recuperar-nos i raonar.
EL GALLINER
S’ha fet realitat un dels somnis de la
Comunitat d’Aprenentatge. Ja tenim galliner
i aquesta setmana també ja les gallines.
Moltes gràcies als pares i mares que ho han
fet possible físicament i al pare de Mercè de
1r B que ens ha deixat unes gallines seues.
En concret hi ha 2 gallines i un gall. La roja,
és Pepita, la mare. Als altres els diuen
Marta i Andreu.
Ara anem a organitzar els torns per cuidar-les. Us anirem informant.
RECOLLIDA SEL·LECTIVA
A les classes estem separant el paper i els envasos.

AMPA I ESCOLA
 Berenar solidari
Enguany també està en marxa el berenar solidari que coordina i fa l’AMPA, el que
es replega és per a ajudar a tots els projectes que van subvencionant a l’escola.
 Aparcament
Tots els vehicles de les famílies de l’escola poden tenir un cartonet que identifica el
vehicle com a famílies de l’escola. Sols és una informació vàlida mentrestant es
deixen o recullen els/les fills/es. Sols és un indicador per a un momentet.

PER A PENSAR:
“Les activitats i realitzacions
sostenibles són aquelles que
permeten un
desenvolupament humà
que satisfà les necessitats de
totes les persones de la
generació actual, sense
comprometre el
desenvolupament de totes
les persones de les
generacions futures”.

Cal dir:
AVENIR
No PORVENIR
ECONOMIA DE
L’ESCOLA
A data d’avui hem
pogut pagar moltíssim
del deute de l’escola,
encara que des de
Conselleria encara falta
per pagar molts diners.

RIFA TROBADA
La rifa que vam repartir el primer trimestre i que era per als dies del 6 al 10 de gener
no ha coincidit amb cap número repartit a la nostra escola.
Els números que isqueren són els següents:
Dia 6: 50.644

Dia 7: 25.832

Dia 8: 38.754

Dia 9: 27.991

ESCOLA SOLIDÀRIA I PACIFISTA
”SOLIDARITAT
DURANT
GENER I FEBRER”
 Estem recollint ARRÒS PER
AL SÀHARA, cal deixar-lo
davant la zona del despatx.
 “UN EURO, LLAVOR DE
SOLIDARITAT:
Xiquets
i
xiquetes soldat”.
Al despatx hi ha una vidriola per
recollir 1 € per a AMNISTIA
INTERNACIONAL. És un acte
simbòlic per difondre aquesta
situació als nostres xiquets i
famílies.
“L’educació és l’arma més
poderosa per canviar el món.”
Nelson Mandela.

Dia 10: 27.134

