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PORTES OBERTES
A LA NOSTRA ESCOLA

ANIMACIÓ LECTORA
“Contes feministes”

El dijous dia
10, a les 9’15 i
a les 16’45 h.
farem
les
sessions
de
portes obertes
a les famílies
de xiquets/es
nascut/des
a
l’any 2013.

Contacontes per a grans i
menuts que podrem gaudir a
la Biblioteca de la nostra
escola el dilluns 7 de març a
les 16:45 h.
També tindrem una mostra
de contes: “Princeses que
no volen vestir de rosa”,
“Una vaca que vol ensenyarse a tocar el piano”, “Una
aventurera
que
inventa
artefactes”...

ESCOLA VIVA
Comunitat d’aprenentatge: Els grups interactius i les tertúlies que estan en marxa estan
sent un èxit, estan contents els voluntaris, els i les mestres i l’alumnat. També està
funcionant molt bé la biblioteca tutoritzada. Gràcies a totes les persones que ho feu
possible.
Berenars solidaris: Des de l’AMPA donen les gràcies a totes les
famílies que compren aquests berenars els dijous per a ajudar als
projectes de l’escola.
La ràdio i la biblioteca: Dos projectes que vam somiar i ja estan
totalment en marxa.
FESTES DE FALLES: No tindrem classe els dies 16, 17 i 18 de
març.
HORT: Els encisams estan en marxa. Ja en tenim de molts tamanys,
tenim previst per la primera collita abans de falles i abans de
vacances.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un Euro llavor de solidaritat: Estem esperant a saber el
total que han aportat les escoles a Escola Valenciana per a
l’ONG ACNUR.
Recollida de taps de plàstic: Està a la porta de la sala de
mestres, tenim de nou una persona que els recull per ajudar
a altres.

PER A PENSAR
“ Si no tens confiança, sempre
trobaràs una manera de no
guanyar”.
Carl Lewis

Cal dir:
ENGANXINA
No

PEGATINA

PER A LES FAMÍLIES QUE
NO LLIGEN EL FULL
TOTES LES NOTICIES DE L’ESCOLA
INTENTEM POSAR-LES A “EL FULL”.
Com podeu observar, el treball i esforç
SETMANAL de “El Full” és gran (està
en marxa des de 1990) 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
NOTICIES QUE JA HEM INFORMAT A
EL FULL.
Recordeu:
TOTA LA INFORMACIÓ GENERAL
D’ESCOLA ANIRÀ A EL FULL.

MOLT, MOLT IMPORTANT
ES
RECORDA
A
TOT
L’ALUMNAT QUE SEGONS LA
NORMATIVA
VIGENT,
AL
RECINTE DE L’ESCOLA NO ES
PODEN TIRAR PETARDS.
“No convertisques una festa
en
una
tragèdia”
si
compreu petards demaneu
el full dels bons consells per
al seu ús.

Manifestació a València el
proper dimarts, dia 8, a les
11:30 h. a Sant Agustí.
“Repartir el treball, compartir la vida”
Repartir les criatures,
compartir el futur.
Repartir la gent gran,
compartir l’experiència.
Repartir la cuina,
compartir l’alimentació.
Repartir la neteja,
compartir la higiene.
Repartir la llar,
compartir la comoditat.
Repartir el benestar,
compartir la salut.
Repartir el descans,
compartir l’alegria.
Repartir el temps,
compartir la llibertat.
Repartir l’oci,
compartir la diversió.
Repartir la producció,
compartir la riquesa.
Repartir la iniciativa,
compartir la responsabilitat.
Repartir l’educació,
compartir la cultura.
Repartir l’energia,
compartir el món.

Repartir l’amor,
compartir la felicitat.

