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RACÓ DE L’ALUMNAT 

PER A LLEGIR I SOMIAR: MICROPOEMES 
Els teus records són una màquina del temps. 
El teu pensament és la porta al regne de la fantasia. 
Els planetes són la sènia dels cel. 
Els arbres són les ciutats dels ocells.  
NOTÍCIA 
Sabieu que l'Albufera amb aquestes pluges ja té el nivell d'aigua necessari            
per a mantenir l'ecosistema?  Ara ja poden omplir els camps d'arròs.  
Equip de premsa de 3r A 
PER A PENSAR 
Quan tenim prop un ésser o objecte, no tenim la sensació de que és important. Però quan no el tenim prop,                     
ens adonem de que era molt important en la nostra vida. Per això sempre el tindrem present.  
                                 Per Navreet Kaur, 5éA. 

 

ESCOLA VIVA 

Avís important: La propera setmana SÍ QUE TENIM CLASSE el dilluns dia 5, el dimecres dia 7 i el divendres                    
dia 9. 
Al llarg del que resta de curs tenim com a festes locals els dies 16 i 17 de març. 
 

L’HORT: Com haureu observat, el nostre campet està preciós i més ara amb les pluges. Si no passa res en                    
quan deixe de ploure entrarem a collir ràvens. Us mantindrem informats. 
 

ESCOLETA DE NADAL: La ludoteca En Tirereta estarà en marxa del 23 de desembre al 5 de gener de 8h a                     
15 h, amb menjador. Més informació al tf. 96 127 32 46 i al correu entirereta@ono.com . 
 

FELICITACIONS: Volem expressar la nostra felicitació especial a TOT L’ALUMNAT DE L’ESCOLA, doncs han              
respectat l’hort i no han entrat dins. GRÀCIES. 
També felicitem a l’alumnat que ha presentat els seus treballs del concurs de cartells de la Trobada d’Escoles                  
en Valencià: la classe de 2nB, Núria Urrecho de 6éA, Vega Viejo, Isabel Pérez i Maria Ferrer de 6éB. 
També a la LUEV: Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià, que el passat dia 23 de novembre va complir 33                    
anys, gràcies a aquesta llei podem fer les classes en valencià. 
 

JARDÍ D’EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS: Està de GUARET fins gener que el prepararem per a plantar                
floretes. Ja us informarem pròximament. 
 

CUIDEM LA PEIXERA: Aquesta setmana, els peixos que tenim a l’aquari de l’edifici             
de primària han patit perquè alguns xiquets han tocat el dispensador automàtic del             
menjar, fent que caiguera més del necessari. Aquesta acció és molt perillosa perquè             
podria provocar la contaminació de l’aigua i acabaria amb la vida de les nostres              
mascotes. Entre tots i totes hem de tractar que no es torne a repetir un fet així i tindre                   
cura de la peixera. 
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INFORMACIÓ AMPA 

Amb motiu de la xarrada el passat dia 22 de novembre sobre la prevenció de drogues i conductes addictives,                   
hem repartit avui un qüestionari per omplir-lo i tornar-lo a l’escola, és totalment anònim. Hi haurà una urna a                   
l’entrada de l’edifici de primària sobre la taula del conserge. 
És molt important saber la vostra opinió per a que ens orienten per ajudar als nostres fills i filles. 
Moltes gràcies. 
 
La junta directiva de l’AMPA es reuneix tots els divendres primers de mes, si algú vol fer algun suggeriment o                    
proposta pot passar dilluns o dimarts de 9h a 10h pel despatx de l’AMPA o fer-ho arribar a través de la bústia                      
o el correu ampa@escolajaume.com . 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA 

Al despatx tindrem una vidriola per la Campanya “Un euro, llavor de            
solidaritat pels refugiats al País Valencià” . 
Enguany, Escola Valenciana torna a realitzar una campanya escolar de          
sensibilització, que arriba amb aquesta a la seua novena edició. El títol triat             
per a aquesta ocasió és ‘Un euro, llavor de solidaritat pels refugiats al País              
Valencià’ que aquesta vegada destinarà el fons recaptat a la Comissió           
d’Ajuda al Refugiat del País Valencià CEA(R)-PV, amb l’objectiu d’ajudar          
les persones que s’han vist forçades a deixar la seua terra i busquen asil i               
una vida millor al País Valencià. 
 

També aquesta setmana hem tingut en algunes classes la visita de Marta,            
una mestra i escriptora de poemes que en Nadal viatjarà a un camp de              
refugiats en Grècia, en companyia d’altres joves, per ajudar als centenars de xiquets i xiquetes que                
allí viuen en pèssimes condicions. Si algú vol saber més sobre aquest projecte i com col·laborar pot                 
preguntar en direcció. 

 

RECOMANACIONS SOBRE ALIMENTACIÓ 

Des de “EL FULL” informatiu de l’escola volem fer una xicoteta           
reflexió sobre l’alimentació del nostre alumnat. Aquest tema ja         
l’hem tractat altres anys. 
El professorat de la nostra escola treballa, el que coneguem com           
“Bons hàbits en l’alimentació, o alimentació equilibrada”. De        
vegades, el que ensenyem a l’escola no coincideixca amb el que           
es fa a casa. Per això us demanem que ens ajudem INTENTANT            
posar uns esmorzars com cal i no directament productes         
empaquetats que no se sap ben bé què són. 
 

També us demanem que mireu de no posar “brics” de suc i            
d’altres, doncs a més a més de no ser necessària eixa sobrealimentació, són negatius per a les dents                  
pel seu excés de sucre. Per altra part, MOLTS dels que duen “brics” no utilitzen les papereres, cosa                  
que es veu ràpidament al pati. 
PER UNA CORRECTA ALIMENTACIÓ , AJUDEU-NOS. GRÀCIES. 
DIA DE LA FRUITA: Us recordem que el dimecres és el dia d’esmorzar fruita. 

 

RACÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Com va sent tradicional, a la segona avaluació treballarem els patins a les classes              
d’educació física, des de 2n a 6é. 
Així que, si esteu fent la carta als Reis i heu de renovar patins i proteccions, ja en teniu                   
una idea. Pot ser un regal educatiu molt divertit! 
 

I recordeu, si en teniu vells que no aneu a fer servir i estan en bones condicions els                  
podeu donar a l’escola per utilitzar-los a les classes. Gràcies! 
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