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DIA DE L’ARBRE
A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
DE LA NOSTRA ESCOLA.
Ací a l’escola tot l’alumnat ha participat de la plantació d’arbres i
plantes al nostre pati per tenir una bona ombra i un pati verd.
Tota l’activitat està subvencionada per l’AMPA.
És una activitat per aprendre a respectar els arbres i plantes del
pati i de tot el nostre entorn.
DEMÀ dissabte dia 31 de GENER 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 al llarg de la setmana no haja pogut fer l’alumnat.
 Esporgarem els arbres que es puguen amb l’assessorament d’un especialista.
 Prepararem les canalitzacions per a la instal·lació de reg per goteig per a alguns arbres
nous
Necessitem la màxima ajuda possible.
Les persones que acudeisquen a treballar es recuperaran amb un esmorzaret a les 11 h.
IMPORTANT: Si teniu, porteu ferramenta per al jardí i camp.

Macastre
Aquesta setmana, l’alumnat d’Educació
Infantil i l’alumnat de 1r, 2n, 5é i 6é de
Primària ha anat a Macastre. Ha sigut
una activitat organitzada per Nelo,
mestre de 6é, i subvencionada per
l’Ajuntament de Macastre.
Allí hem plantar arbres a les zones
cremades pels incendis d’altres anys.
Va ser una experiència molt bonica.

T’ENCONTRE
A l’escola d’adults de Catarroja, el proper dimecres 4 de febrer a les 18 h, es farà
una taula redona:
“Alternatives a l’escola i què ens agradaria a les nostres escoles”.

Per a pensar
Amb motiu del dia de l’arbre voldríem oferir-vos aquest text
per tal que en llegir-lo reflexionem al voltant del que ens vol
dir:
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’àliga majestuosa: tots són germans
nostres.
Seria 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 dany 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 Indi de Nord-Amèrica.
Mort a l’any 1866. (Aquest escrit va ser un dels primers textos
ecologistes. Li’l va enviar al President dels Estats Units d’Amèrica)

ESCOLA OBERTA I VIVA
El passat dia 23 van acabar les pràctiques Xavier (que estava
a 5éC) i Julio (que estava a 4t B), i aquesta setmana acaben
les pràctiques de 1r de magisteri de la Florida, Arnau (4 anys
A), Jaume (4 anys B), Mariel (5 anys A), Jaume (3r A), Javier
(4t B) i Mario (5é B).
A més a més els donem la benvinguda a nous alumnes de
pràctiques que han començat aquesta setmana: Laura,
Carolina, Imma, Cristina i Anna. A tots ells els desitgem que
gaudeixquen de la nostra escola i s’il·lusionen per ser
mestres.

Cal dir:

PORTAVIANDES
no
FIAMBRERA

ESCOLA
SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de solidaritat:
Ja sabeu que tenim una vidriola
al despatx recollint diners per a
ESCOLES SOLIDÀRIES.
És un projecte per a fer escoles
a la selva de Guatemala.
Aliments per a Càrites de
Catarroja:
Vam recollir
55 quilos
d’aliments abans de Nadal i des
de Caritas ens han felicitat per
l’ajuda.
Donació de sang:
Dilluns
dia
2
davant
l’ajuntament estarà l’autobús i
dimarts dia 3, al Centre de
Salut, de 17 a 20’30 h.

ESCOLA PACIFISTA

BOMBERS

ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA DE LA PAU

Telèfon
emergències
112

Avui divendres dia 30 és el dia escolar de la Pau. Després del pati hem
realitzat una activitat tots junts al pati. Hem fet una fotografia des de dal
del terrat de l’escola.

