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FELICITACIONS ESPECIALS 

En nom de la nostra escola, desitgem a tota la Comunitat           
d’Aprenentatge un ESPECIAL I FELIÇ ANY NOU 2017 . Amb el treball i            
la dedicació de tothom aconseguim dia a dia caminar cap a l’ESCOLA            
QUE VOLEM. És molt important que els projectes i les il·lusions           
estiguen presents durant tot l’any. 
 
Felicitacions a tot l’alumnat de Primària que va participar al Festival de            
Nadal del dia 21 de desembre, als mestres i les mestres que ho feren              
possible i en especial a Jacqueline, la mestra de música. 
 
Felicitem i donem les gràcies als pares i iaios de Xesca (de 4 anys B) i Agatha Escrivà (de 2n A),                     
doncs dins del projecte de la fira van fer la màgia de fer Cotó En Pèl Dolç per a l’alumnat d’Educació                     
Infantil. 
 
Felicitem a tots els familiars que van participar realitzant les “Activitats Màgiques del Nadal a               
Educació Infantil”. 
 
A l’equip de netejadores que ha fet la neteja a fons de tota l’escola aquestes vacances i ens la                   
mantenen molt neteta durant tot l’any. 
 
Felicitem als guanyadors del concurs de targetes de Nadal: Granada Patiño de 5é A, Núria               
Benedito de 4t B, Gloria Maestro de 3r B, Miguel Ramón de 2n B, Ismael Ramírez de 1r B, Carles                    
Chirivella de 5 anys B i Valentina Del Campo de 4 anys B, i en especial per a Núria Urrecho de 6é A,                       
doncs a més a més ha estat guanyadora total de tots els menjadors de l’empresa CAPS de la nostra                   
zona. 

 

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA 

Des de la Comissió Mixta de Convivència , formada per mestres,          
mares d’alumnes i educadores de menjador, volem llançar aquesta         
pregunta per a que tots i totes reflexionem a casa i a l’escola: 

 

 

 

http://www.escolajaume.com/


 

ESCOLA VIVA 

Anem a la fira: L’alumnat d’Educació Infantil va anar a la fira el darrer dia 22 de matí i s’ho                    
van passar especialment bé, o com diuen a la Vall d’Albaida “mel”. 
Visita al botànic: El passat dia 21 de desembre l’alumnat de 4t va visitar el Jardí del Botànic                  
per concloure el projecte que estaven estudiant. 

 
La Ràdio: Per a les vacances de Nadal us vam regalar el programa de ràdio d’El                
Secanet, i a més a més es va emetre durant les vacances de Nadal en “Peque ràdio” al                  
dial 90.1 el dia 27 a la nit. Aquest programa va estar realitzar per alumnat representant de                 
les classes de tota l’escola, coordinat per Joan el mestre de 6é B i l’alumnat de 6é com a                   
periodistes principals. 
En altres programes aniran passant la resta d’alumnat. 

Jardí del pati: Degut al temporal del cap de setmana del 17 al 19 de desembre van caure 2 pins molt vellets                      
(de 1977), els quals es van haver de tallar. Seguirem cuidant i plantant per poder mantenir el nostre pati bonic                    
i verd. 
L’hort: Els darrers dies de classe vam fer una gran collita de ràvens i els vam repartir entre l’alumnat. Ara el                     
tenim de guaret i el prepararem per a plantar creïlles. Li tirarem fem abans i les plantarem a finals de gener. 

 

ACTIVITATS PREVISTES 

Al mes de gener tenim unes dates molt significatives que no volem oblidar, les dues porten                
implícit un treball educatiu amb l’alumnat per educar en valors: el dia 30 és el Dia de la Pau                   
al Món i el dia 31 és el Dia de l’Arbre. 
Dia de l’Arbre: Durant els darrers dies de gener, realitzarem la plantació d’arbres i              
plantetes al pati per part de l’alumnat, ja us passaré el programa més endavant. El dia 28                 
de gener serà el Dissabte Verd a l’escola amb l’ajuda de l’AMPA, que subvenciona              
l’activitat, i l’empresa de menjador CAPS, que patrocina l’esmorzar d’eixe dissabte. 

JA SABEU!!    RESERVEU-VOS el dissabte 28 de gener, pel matí entre les 9 i les 14 hores. 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA 

Seguim educant en valors. Continuem la col·laboració amb les dues propostes solidàries que teníem obertes: 

Un Euro llavor de Solidaritat. Tenim una vidriola al despatx per a ajudar a l’ONG               
CEA(R)-PV, Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià. 
Aquesta campanya la treballarem a l’escola a proposta d’Escola Valenciana, per entendre            
aquest greu problema. 
 
Recollida d’aliments per al Sàhara. Podeu portar quasevol tipus d’aliment fàcil de            
transportar, per exemple arròs, sucre o pots de conserva diversos. Demà és l’últim dia! 

 

XXXa Trobada d’Escoles en Valencià 

A l’Horta Sud és a Manises, el dissabte 20 de maig de vesprada i nit. 
Sambori. concurs de literatura en valencià. 
Està en marxa des de principi de curs, i els treballs finalistes de cada cicle els                
recollirem a l’escola (amb l’acta del cicle) el dia 8 de febrer de matí (doncs el termini                 
per lliurar-los a la comarca és el dia 9 de febrer). 
 
Les mostres de les samarretes les tenim al passadís de l’edifici gran. Enguany el              
model també s’ha dissenyat des d’Escola Valenciana amb l’eslògan “En valencià           
creixem” . 
Hui mateix hem repartit a l’alumnat un full per fer les comandes a nivell familiar. 

 


