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ESCOLA VIVA

“Any 2015, Centenari de la
fundació de la Banda de
l’Empastre”

 Tallers: Aquesta setmana han reprès els
tallers del primer cicle, i continuen la
seua roda els d’Educació Infantil de 3
anys.
 Comunitats d’Aprenentatge: Ja s’han
reprès els grups interactius, tertúlies
literàries i biblioteca tutoritzada. A
alguna aula li falten voluntaris i no han
pogut seguir de moment, si teniu temps
disponible i voleu, pregunteu al despatx
per a la Comissió del Voluntariat.
 Carnestoltes: Enguany celebrarem el
Carnestoltes. Ja us anirem informant.

Enguany celebrarem i treballarem a tota
Catarroja aquest fet de la història del
nostre poble. Juan Artola, mestre jubilat
de la nostra escola, està coordinant junt
a Manoli tot el treball que es farà a les
escoles.
Aquesta vesprada és la presentació
pública del programa anual de les
activitats en homenatge a la banda. A
les 19 hores en el saló d’actes de la
Casa de la Cultura.

AMPA I ESCOLA

AGENDA FAMILIAR

 Berenar solidari: En el nou any
continua en marxa el berenar solidari
que coordina i fa l’AMPA, el que es
replega és per 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. És un
indicador per a un momentet.

Teatre infantil i familiar:
“El planeta del xicotet príncep”, avuí
divendres 16, a les 20’30 h, al teatre El
Micalet a València, preu especial per
als Amics d’Escola Valenciana.
“Martina i el bosc de paper”,
Diumenge 18 a les 18 h. Sala l’Horta de
l’Oliveral, preu especial per als Amics
d’Escola Valenciana.
................................................................
Handbol: Demà dissabte a les 9’30 ací,
al pati de l’escola, juga la nostra escola
contra el Pablo Neruda.

ESCOLA VERDA, DIA DE L’ARBRE: DISSABTE DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
Recordeu de reservar-vos el dissabte dia 31 de gener per 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 raonar.
L’alumnat de l’escola durant la setmana anterior plantarà unes
plantetes i alguns arbres, alguns cursos anirem a plantar a la
muntanya de Macastre, a una zona cremada fa uns anys.
Les mares, els pares i els mestres el dissabte acabarem i
completarem el treball dels xiquets/es.

Cal dir:

Per a pensar
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generació actual, sense comprometre el
desenvolupament de totes les persones de
les generacions futures.

RECOLLIDA SEL·LECTIVA: Tant el paper
com els envasos estem separant-los a les
classes.
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ???
La setmana passada a Paris, es va fer una
manifestació en repulsa dels atemptats terroristes i
a favor de la LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

RIFA TROBADA
La rifa que vam repartir que era
per als dies del 5 al 9 de gener no
ha coincidit amb cap número de
nostra escola.
divendres 9: 42.838
dijous 8: 84.704
dimecres 7: 11.837
dimarts 6: 34.431
dilluns 5: 10.601

SANT ANTONI

ARTICLE 20 DE LA CONSTITUCIÓ
Es reconeixen i protegeixen els drets:
a) A expressar i difondre lliurement els
pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula,
l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.
b) A la producció i creació literària, artística,
científica i tècnica.
c) A la llibertat de càtedra.
d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç
per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el
dret a la clàusula de consciència i al secret
professional en l'exercici d'aquestes llibertats…

Recordeu que a Catarroja hi ha la tradició
de celebrar la festa de Sant Antoni del
porquet (el dia 17 de gener, el dissabte).
La vespra del dia de Sant Antoni (el
divendres dia 16) per la nit, als 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.
Atenció enguany la foguera més gran de
Catarroja, la de Sant Antoni, a la
carretera, serà el dissabte a les 23 h.
També hi haurà gent (d’entre els més
jovens) que votarà 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.

ESCOLA SOLIDÀRIA I PACIFISTA
”SOLIDARITAT DURANT EL MES DE GENER I FEBRER”:
 “UN EURO, LLAVOR DE SOLIDARITAT”. Al despatx hi ha una vidriola per recollir 1 €
simbòlicament per a ajudar a l’ONG “Escoles Solidàries”, per a impulsar a Guatemala una
escola inclusiva de l’alumnat indígena amb necessitats educatives especials.
 “L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.” Nelson Mandela.
Recordeu que el dia 30 de gener és el dia de La Pau.

