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A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES
AMB FILLS NASCUTS A L’ANY 2012

A L’ATENCIÓ DE LES
FAMÍLIES DE SISÉ

PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA:

Portes obertes a La Florida:

Serà el proper dimecres, dia 4 de març, a les 9’15 o
a les 16’45 h. Visitarem tots els espais de l’escola i
després us explicarem el funcionament i el treball
que fem com a Comunitat d’Aprenentatge.

Demà dissabte, dia 28, entre les 10 i les
13 h, per tal de visitar les instal·lacions i
assistir a la xarrada sobre l’ESO i
Batxillerat.

ESCOLA VERDA
Hort i Jardí
Ja tenim alguna floreta
al jardinet de 5 anys, i
les faveres estan súper
grans i amb moltes flors
(blanquetes amb taques
negres),
continuem
observant-les per a
quan ixca el fruit.

ESCOLA VIVA
Setmana Cultural sobre “la Banda de l’Empastre”:
Durant tota la setmana hem
estat treballant el projecte de
la Banda de El Empastre.
L’alumnat
ha
visitat
l’exposició de la Casa de la
Cultura, han fet tallers a
l’escola, han escoltat als
companys
tocant
instruments,...
Encara queda un itinerari
didàctic pels carrers on va
nàixer la banda, que el faran
al març.

Comissió gestora:
S’ha reunit avui, com sempre, el darrer divendres del
mes.

A “LES FAMÍLIES QUE
NO LLIGEN EL FULL”
TOTES LES NOTÍCIES DE L’ESCOLA INTENTEM
POSAR-LES A “EL FULL”.
Com podeu observar, el treball i esforç SETMANAL
de “El Full” (que està en marxa des de 1990) és gran
i ens alegraria que fóra útil.
És una comunicació de l’escola amb les famílies
oberta a la participació.
HEM OBSERVAT QUE, MOLTES VEGADES, ENS
PREGUNTEN SOBRE NOTÍCIES QUE JA HEM
INFORMAT A EL FULL, I JA DIEM QUE TOTA LA
INFORMACIÓ GENERAL D’ESCOLA ANIRÀ A EL
FULL.

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA
PER L’ESCOLA QUE VOLEM
Moltes gràcies a les famílies i mestres
de la nostra escola i de moltíssimes
escoles del País Valencià que van
participar en la cercavila per València el
passat dissabte dia 21. El model
d’escola que volem no té 30 de ràtio i
animalades com planteja la LOMCE.
Podeu veure el document “Una escola
per al segle XXI” dins de la col·lecció
“Les
claus
de
l’escola”
http://www.fev.org/lesclaus

Per a pensar
“La caritat és humiliant perquè s’exerceix verticalment i
des de dalt; la solidaritat és horitzontal i implica respecte
mutu.”
Eduardo Galeano, periodista i escriptor uruguaià.

“FESTA D’ESCOLES EN VALENCIÀ”
SAMARRETES: Encara estan exposades al passadís de
l’edifici gran. Mireu si us interessa i envieu el fullet amb la
comanda al tutor/a del vostre fill/a. (màxim fins el divendres
dia). Gràcies.

ESCOLA SOLIDÀRIA





RECOLLIDA ESPECIAL PER A MANS UNIDES: Tenim a la
porta del despatx per a recollir bolquers talla 4 i 5, tovalletes
humides, material escolar i joguets en bon ús.
Aquest divendres acabem la recollida per “Escoles
Solidàries” per a fer escoles a la selva de Guatemala. A El
Full de la propera setmana us direm el que hem recollit.
Donació de sang: Dilluns dia 2 a l’autobanc, davant de
l’Ajuntament i dimarts dia 3 al Centre de Salut, de 17 a
20’30 h.
Berenars solidaris: Des de l’AMPA hi ha una comissió de
mares que ofereixen berenars solidaris a 50 cèntims. El que
es recull és per al fons de l’AMPA i ajudar als projectes de
l’escola.

Cal dir:

ESPECTACLE
no
ESPECTACUL

AGENDA CULTURAL
“TANCAT DE LA PIPA”
Per a visitar-lo entreu a
www.tancatdelapipa.net i amb
un tf de contacte podeu
reservar una visita guiada.
UN LLIBRE INTERESSANT:
“La meva primer guia sobre
l’hort urbà” Josep M. Vallés,
ed. La Galera.
T’ENCONTRE:
El
proper
dimecres dia 4 a les 18 h. a
l’Escola d’Adults. Organitza
l’Associació d’Alumnes de
l’Escola d’Adults i el col·lectiu
Barbiana.
Aquest dimecres es parlarà
sobre “L’Escola que volem i
alternatives a l’escola”.

