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A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
DE LA NOSTRA ESCOLA
FELICITACIONS a totes les famílies que van participar en la jornada de
convivència, ens ha quedat un pati preciós. Moltes gràcies, ja tornem a
quedar per aconseguir l’escola que volem i somiem.
FELICITACIONS a tots els familiars que van participar i ajudar a fer les
dinàmiques amb motiu del dia de la Pau. Gràcies
CONCENTRACIONS
EN CONTRA DE LES
RETALLADES EN
EDUCACIÓ
La Plataforma ha
convocat una
concentració l’11 de
febrer a les 18 hores en
la plaça Manises de
València.

ESCOLA VIVA
Teatre:
L’alumnat de PRIMÀRIA ha
assistit dimecres i dijous a
un teatre en anglés a la
Casa
de
la
Cultura.
Aquesta
activitat
l’han
organitzada el professorat
d’anglès de les escoles.

INFOJAUME
Ja fa unes setmanes que vam els 4ts començarem a treballar en grups interactius altra
vegada. Enguany són de Matemàtiques, de Medi i d’Anglès.
Tots estan gaudint del nou sistema que des de l’any passat funciona com a gran novetat a
la nostra escola.
A poc a poc aniran incorporant-se nous grups i nous voluntaris.
La setmana passada celebràrem dos esdeveniments:
U d’ells és el dia de l’arbre que se celebra arreu del món des del 1840, quan va començar
la tradició a Suècia per a recordar la importància dels arbres per a la vida. A cada país se
celebra un dia diferent. Esperem que els arbres que plantem es facen grans.
L’altre esdeveniment és el
dia de la pau mundial
en el què commemorem els
ensenyaments de
Gandhi i Luther King:
LA LLUITA AMB LA NO VIOLÈNCIA.

PER A PENSAR:

Cal dir:

“No es pot aconseguir la pau mitjançant la
violència. Sols es pot aconseguir a través de la
comprensió.”

FARCIT
No
RELLENO

Anònim
CINEMA D’ESCOLA VALENCIANA

“Frozen” arriba en la nostra llengua a una sala de cinema de València.
Aquesta pel·lícula està programada al cinemes Ocine del centre
comercial Aqua de València, els dies 9, 16, 23 de febrer i 2, 9, 16, 23 i
30 de març, en sessions matinals a les 12:00 hores. Aquest és l’enllaç
de la notícia: http://www.escolavalenciana.com/noticies/detall/1830/cinemadrsquoescola-valenciana.

Les persones que vulguen veure aquesta pel·lícula en valencià tenen
un preu reduït de l'entrada, el cost és de 5€ .
Us adjuntem els descomptes per presentar en la taquilla dels cinemes Ocine, encara que també
us els podeu descarregar i imprimir des d'aquest enllaç: DESCOMPTES CINEMA D’ESCOLA
VALENCIANA.

TROBADA A CATARROJA
Aneu preparant-vos el proper 17 de maig,
per fi, la Trobada al nostre poble.
Compreu la samarreta per anar
tots junts a la Cercavila.
Enguany cal que sigam més que mai.

Taller de la trobada
Ens fan falta envasos de iogurt per a un
dels tallers que es realitzaran a la Trobada.
Podeu portar-los i deixar-los en una caixa
que hi haurà davant de la sala de mestres.
Recordeu portar-los nets!!!!!! Gràcies.

Enhorabona!!!!!!!!!!
Els dies 15 i 16 de febrer, dos alumnes de la nostra escola
participaran en el “Campionat d’Espanya de Salvament i
Socorrisme” que es realitza en Badajoz. Ells són, Christian
Maya i Ragozín de 6é B i Tania Rengel i Ortega de 6é A.
Esperem tinguem moltíssima sort.

ESCOLA SOLIDÀRIA
La campanya d’Escola Valenciana “UN
EURO, LLAVOR DE SOLIDARITAT” ha
acabat avui.
Dóna a conèixer des
d’Amnistia Internacional el drama dels
xiquets soldats.

DESDEJUNI SALUDABLE
El dilluns l’alumnat d’educació infantil, participarà en una
activitat que s’anomena “Desdejuni Saludable”. L’activitat
consistirà en una sessió d’animació on els xiquets i xiquetes
aprendran l’importància d’un bon desdejuni, seguida de la
degustació d’un desdejuni saludable.
Aquesta activitat la subvenciona CAPS, l’empresa que porta el
menjador.

