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FELICITACIONS ESPECIALS
VOLEM I DESITGEM QUE EL
2015 VINGA PLE DE PROJECTES I
IL·LUSIONS
ESCOLA VIVA
MILLORES A L’ESCOLA DURANT LES VACANCES
El dissabte 27 de desembre Toni, el pare de Toni Ordóñez de 5 anys A, va posar el parquet a
l’espai de la ràdio, i Marcos, el pare de Lucas Cantos de 3 anys A, va acabar de pintar el passadís
del gimnàs. Moltes gràcies als dos.
També volem donar-li les gràcies al iaio d’Andrea i Alba Aranguren que està arreglant el pati.
Des de l’Ajuntament han enviat jardiners per esporgat els arbres del pati, i per motius de seguretat
han tallat uns quants xops molt vellets que estaven podrits per dins.

ECONOMIA
Durant el mes de gener i primers de febrer s’estudiarà el balanç de l’escola de l’any 2014 i el
pressupost pel 2015, per veure com van els deutes i pagaments.

HORT I JARDI
Tenim les faveres en creixement, ara amb les fulles seques que els vam
posar s’ha mantés la humitat i, a més a més, han evitat que ixquen
males brosses.
Les plantetes del jardí 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.
Al mes de gener, com ja és tradició, tenim unes dates molt significatives que 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.
Enguany l’alumnat d’alguns cursos anirà a Macastre a plantar arbres, activitat patrocinada per
l’Ajuntament de Macastre.
A més a més, celebrarem activament el dia de l’arbre a la nostra escola: Plantarem arbres de
diverses classes i altres 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, les farem amb l’alumnat
la darrera setmana de gener.
A més a més, el dissabte 31 de gener, acabarem el treball de millora del pati amb un dia de
convivència amb les famílies que vulguen ajudar.
JA SABEU, RESERVEU-VOS el dissabte 31 de gener (pel matí entre les 9 i les 14 hores).

Cal dir:

Per a pensar

FUSTA

“La il·lusió i la força de
voluntat ho aconsegueixen
tot”.
Anònim

No
MADERA

ESCOLA SOLIDÀRIA
Donació de sang el dimarts dia 13, entre
les 17 i 20’30 h, al Centre de Salut de
Catarroja.
-------------------------------------------------------En breu començarem la campanya de ”Un euro llavor de solidaritat”, per
a Escoles Solidàries. Us mantindrem informats.

PROPOSTES DE
MILLORES A L’ESCOLA

XXVIIIª Trobada d’escoles en
Valencià a l’Horta Sud

Estem pendents del seguiment
dels treballs al soterrani, per
millorar
les
instal·lacions
d’aigua i elèctrica. També està
pendent de veure qui es fa
càrrec de l’obra de la façana
nord de l’edifici de Primària.

Enguany és a Benetússer, el dissabte
30 de maig de 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 també s’ha
dissenyat des d’Escola Valenciana.

RACÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA
El passat dimecres dia
7 de gener, el Club de
natació “Sirenas” va
fer una xerrada a
l’alumnat de 6é sobre
salvament
i
socorrisme.
Va estar molt
interessant.

