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DIA DE L’ARBRE
Avui divendres dia 31 de gener és el dia de l’arbre. Des de l’escola i amb especial
col·laboració de l’A.M.P.A. hem dissenyat una activitat per tal de recordar aquest fet i al
mateix temps millorar el nostre pati.
En concret des del dimarts tot l’alumnat de l’escola (per cursos) ha plantat algun arbre o
algunes plantes al nostre pati.
Com que és una activitat que hem realitzat juntament amb l’alumnat, després es
respectarà com cal, igual que hem fet amb els arbres i plantes plantades altres anys.
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
DE LA NOSTRA ESCOLA.
DEMÀ dissabte dia 1 de FEBRER L’AMPA conjuntament amb l’escola té preparada una
activitat de treball i convivència.
Necessitem l’ajuda de pares i mares, serà
pel matí a partir de les 9 del matí fins les 14 hores.
El treball concretament serà el següent:
 Acabarem de plantar el que quede de la setmana que no haja pogut fer l’alumnat.
 Esporgar els arbres que es puga i siguen necessaris amb l’assessorament d’un
especialista.
 Pintar alguna cosa que ens quedà dels dissabtes de desembre i novembre.
 Preparar les canalitzacions per a la instal·lació de reg de goteig del campet.
Necesitem la màxima ajuda possible. Us esperem!
Les persones que acudeisquen a treballar es recuperaran amb un esmorzaret a les 11 h.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de solidaritat
Ja sabeu que tenim una vidriola al despatx recollint
diners per a AMNISTIA INTERNACIONAL “els
xiquets soldats”. És el 6é any que participem, les
campanyes organitzades i coordinades per Escola
Valenciana han estat aquestes: en el 2013 per a la
Creu Roja, el 2012 a Escoles Solidàries (per fer una
escola a Guatemala), al 2011 llibres per al Sàhara, el
2010 Metges sense fronteres per al terratrèmol d’Haití
i 2009 per a la franja de Gaza.
Arròs per al Sàhara
Podeu portar-ne en paquets d’1 quilo i deixar-ho prop
de la sala de mestres, estarà fins el dia 15 de febrer.

Donació de sang
Dilluns dia 3 davant l’ajuntament Autobús Autobanc i
dimarts dia 4 a l’Ambulatori, de 17 a 20’30 h.

ESCOLA PACIFISTA
ACTIVITATS AL VOLTANT
DEL DIA DE LA PAU
Tot l’alumnat ha realitzat dinàmiques
sobre la pau organitzades per la
comissió de convivència.
Moltes gràcies a
les
persones
voluntàries que
han
estat
participant
i
treballant amb
l’alumnat i els
mestres.

PER A PENSAR:
CAL APRENDRE A ESTIMAR LA TERRA.
“ Som un tros de terra, estem fets amb una part d’ella. La flor
perfumada, el cérvol, el cavall, l’àguila majestuosa: tots són
germans nostres.
Fora convenient que ensenyareu els vostres fills que el sòl que
trepitgen és la cendra dels nostres iaios. Respectaran la terra si
els conteu que està farcida de la vida dels avantpassats.
Cal que els vostres fills i filles sàpiguen, així com els nostres,
que la terra és la mare de tots nosaltres. Que tot estrall causat a
la terra el pateixen els seus fills i filles.
Penseu, potser, que teniu poder per sobre del nostre Déu i, a la
vegada, el voleu tenir sobre totes les terres, però esteu
equivocats.
El Déu de tots els homes es compadeix tant dels de pell blanca
com dels de pell roja. Aquesta terra és ben estimada pel seu
creador i arruïnar-la seria una greu ofensa”.
NOAN SEALTH.
Cap Índi de Nord-Amèrica. Mort a l’any 1866.
(Aquest escrit fon un dels primers textos ecologistes.
Li’l va enviar al President dels Estats Units d’Amèrica)

Cal dir:
PLOMALL
No
PLUMERO

AMPA
Reunió de l’AMPA
oberta a totes les
famílies de l’escola,
dimarts dia 4 a les
15 h al menjador.
Animeu-vos, us
esperem!

ESCOLA VERDA
Hort
Suposem que us heu adonat que ha
canviat el paisatge de l’hort, Si l’oratge
ens ha acompanyat, quan llegiu el full
ja tindrem les creïlles plantades.
El dissabte passat va vindre un amic,
pare de l’escola, va passar el retovator
i Carmelo i el seu cavall, per marcar
els cavallons i soterrar les creïlles.
FELICITACIONS
A Jesús, el iaio d’Alba Mora de 5 any A, doncs ja ha vingut algunes vegades per tal
de millorar alguna situació.
Jardí de 5 anys
Està en marxa i a la primavera eixiran les floretes.

COMUNITAT D’APRENENTATGE
Estan en marxa els grups interactius, els tallers, la biblioteca tutoritzada, el cor i les
tertúlies literàries.
Aquesta setmana hem tingut molt mestres que han visitat l’escola per a observar
com treballem.
Avui entre les 13 i 15 h. hem fet la reunió de la Comissió Gestora.

EMERGÈNCIES I BOMBERS: Telèfon urgent 112

