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En nom de la nostra escola, us desitgem un ESPECIAL I FELIÇ ANY NOU 2016.
A poc a poc i dia a dia entre tothom i des de la nostra Comunitat d’Aprenentatge
aconseguim caminar cap a l’ESCOLA QUE VOLEM. Els projectes i les il·lusions
han d’estar presents durant tot l’any.

ESCOLA VIVA
MILLORES
A
VACANCES:

L’ESCOLA

DURANT

LES

Pintura al pati: El dia 28 unes quantes famílies van estar
pintant algunes ratlles de la pista de futbet i altres blanques.
Tornarem a quedar un dissabte de febrer. Mentrestant Ramón
el conserge anirà pintant algunes cosetes si cal.
Jardí del pati: Els jardiners de l’Ajuntament han esporgat els
arbres i plantes grans del pati.
Pintura de tot l’edifici de Primària per dins: Està tot acabat i
pintat. A les properes vacances pintaran els edificis d’E.I.
Porta nova al parc de El Secanet: Els obrers de l’Ajuntament
quasi l’han acabada, ja ens avisaran per a utilitzar-la aviat.
Anem observant el remat, va a quedar preciosa.
Grama al palmeral: Estem fent una prova de plantada de gra
ma a la zona, per favor recordeu que no es pot entrar dins de
la zona senyalitzada.
Penell i rosa dels vents: Ja està acabat per a estudiar amb
l’alumnat, podeu situar-vos amb els vostres fills, ells us diran
també. Sols ens queda pintar la zona perquè quede bonica.
Calefacció edificis d’E.I.: Han canviat la posició dels
radiadors, i es suposa que aniran molt millor, a veure si ho
encertem realment. Ja us contarem, els i les mestres ho
observaran.
Neteja: L’equip de netejadores ha fet la neteja a fons de tota
l’escola, a més a més de la pintura de l’edifici de Primària, i la
reforma de radiadors d’E.I.

LA RÀDIO
Els primers dies de gener s’emetrà el
programa El Mural d’Escola Valenciana,
on hi ha una part enregistrada a la nostra

ràdio. En quan estiga us avisem i us
diem on poder escoltar-lo.

ACTIVITATS PREVISTES
PER AL DIA DE LA PAU I
PER AL DIA DE
L’ARBRE
Al mes de gener tenim unes
dates molt significatives que
no volem oblidar, les dues
porten implícit un treball
educatiu amb l’alumnat.

El dia 30 és el dia de la
Pau al món i el dia 31 és
el dia de l’arbre.
Escola solidària Un euro
llavor de solidaritat, per a
ACNUR ajuda als refugiats.
Tenim una vidriola al despatx,
fins el dia 30, dia de la PAU.
Dia de l’arbre: Durant els
darrers
dies
de
gener,
l’alumnat plantarà arbres i
plantetes al pati.

El dia 30 de gener serà el
disabte verd a l’escola.
L’AMPA
subvenciona
l’activitat i l’empresa de
menjador CAPS patrocina
l’esmorzar d’eixe dia.

JA SABEU, RESERVEUVOS el dissabte 30 de
gener (pel matí entre les
9 i les 14 hores).

PER A PENSAR
Si lluites pots perdre,
però si no lluites
estàs perdut!!!!

Cal dir:
MANETA
No
MANIVELA

FELICITACIONS
- Felicitació a Inés Miguel de 4t a pel seu 2n
lloc en la classificació de Judo abans de
Nadal.
- Li donem les gràcies a Paula Navarro per la
visita que ens va fer els dies 21 i 22 de
desembre, doncs ara viu a Alemanya
- Donem especialment les gràcies a Vanessa
l’educadora auxiliar, que ha estat entre
nosaltres des de setembre; al mateix temps
donem la benvinguda de nou a Ana,
l’educadora que estava de permís de
maternitat.

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 el dia 10 de febrer de matí, doncs el
termini per lliurar-los a la comarca és el dia 11
de febrer.

ESCOLA VERDA

PROPOSTES DE
MILLORES A L’ESCOLA
 Acabar la porta nova des del
parc de El Secanet.
 Posar els noms als camins del
pati.
 Pintar els edificis d’E.I. a les
properes vacances.
 Acabar de pintar totes les
senyalitzacions del pati un
dissabte de febrer.
 Adequar l’antiga casa del
conserge.
 I altres projectes caminant cap a
l’escola que volem.

ECONOMIA
Durant el mes de gener i primers
de febrer s’estudiarà el balanç de
l’escola 2015 i pressupost 2016,
per veure com van els deutes i
pagaments.

Podeu observar que continua el creixement dels
encisams. Les fulles que vam posar els darrers dies de
classe a desembre, alimenten la terra i hem aconseguit
que la humitat haja aguantat molt. Així i tot com no ha
plogut res durant les vacances, els dies 5 i 6 les hem
regat.

XXIXª Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud.
Sedaví, el dissabte 23 d’abril de vesprada i nit.
Les mostres de les samarretes les tindrem pròximament, us
enviarem un full per fer les comandes a nivell familiar.
Enguany el model també s’ha dissenyat des d’Escola
Valenciana amb l’eslògan “Un País d’Escoles”.

