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ESCOLA VERDA
DIA DE L’ARBRE
Aquesta setmana l’alumnat de tota l’escola ha estat plantant: Els de Primària
ha plantat pins (que teníem criats a l’escola de fa uns anys), 3 anys ha plantat
2 tarongers, 4 i 5 anys han plantat margarides de colors, 1 arbocer i 1 xop
platejat.
Tota l’activitat està subvencionada per l’AMPA, així com la de demà dissabte.
Com que és una activitat que hem realitzat juntament amb l’alumnat, després
esperem que es respecte com cal, igual que hem fet amb els arbres i plantes
plantades altres anys.
DISSABTE VERD
Demà dissabte, dia 30 de gener, l’AMPA juntament 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 fins les 14 hores.
El treball concretament serà el següent:
 Acabarem de plantar el que quede de la setmana que no haja pogut fer-ho l’alumnat.
 Esporgar els arbres que es puga i siguen necessaris amb l’assessorament d’un especialista.
 Xicotetes millores d’obra al pati.
 Posar parquet al despatx de l’AMPA regal del pare de Toni Ordóñez de 1r A.
 Cablejar l’edifici de 3 anys per a una bona connexió a Internet.
Necesitem la màxima ajuda possible. Us esperem!
Les persones que acudeisquen a treballar es recuperaran
amb un esmorzaret a les 11 h.
IMPORTANT: Portau si teniu ferramenta per al jardí i camp.
HORT
Els encisams van en marxa, i com no plou gens des de fa
més de 100 dies, doncs seguim regant-los.

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 ensenyàreu 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 saben, que la terra és la
mare de tots nosaltres. Que tot estrall 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 fon un dels primers textos ecologistes enviat al President dels EEUU
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ESCOLA PACIFISTA
ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA DE LA PAU

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de solidaritat
Ja sabeu que tenim una vidriola al
despatx per recollir diners per a
ACNUR (ajuda als refugiats).

Recollida de taps
Ara no passen a per ells i en tenim
molts recollits. Si sabeu d’algun lloc i
voleu portar-los passeu pel despatx i
us els donarem.

Avui divendres dia 29 hem celebrat el dia
de la Pau. Després del pati hem realitzat
una activitat conjunta tot l’alumnat de
l’escola cantant una cançó i llegint un
manifest.

TELÈFON D’EMERGÈNCIES
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ESCOLA OBERTA I VIVA

RACÓ DE L’ALUMNAT

Actualment tenim alumnes de
pràctiques de 1r (Gemma, Maite,
Carla, Alba, Lucia, Mª Amparo, i
Esther) que estaran dues
setmanes amb nosaltres.
Els dilluns 1 i 8 vindrà la resta
d’alumnat de 4t de Magisteri.
Aquests sí estaran més temps
amb nosaltres, quasi fins a final
de curs.
Esperem que estiguen a gust i
aprenguen moltes coses de
nosaltres.

L'alumnat de 4 anys estudia i observa el penell i
la rosa dels vents

