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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Us adjuntem un full especial per triar i comprar la vostra samarreta. Tenen el mateix
preu des de 2006, 8 euros.

ESCOLA PACIFISTA

ESCOLA OBERTA

“ EL DIA 30 DE GENER
ÉS EL DIA DE LA PAU”

La propera setmana i la següent tindrem
alumnat de 1r de Magisteri. Confiem que
els il·lusionem per a ser mestres.
Benvinguts a la nostra escola, l’escola
que volem.

Aquest concepte es treballa a les
classes amb l’alumnat.
La Comissió de de Convivència està
preparant un acte simbòlic per a eixe
dia.

TEATRE DE FAMÍLIES
La reunió serà el proper
dilluns 25 a les 15:00 h a la
sala de mestres.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Al despatx tenim la vidriola per recollir “1
€ llavor de solidaritat”, per ACNUR i
ajudar als refugiats. L’explicació concreta
del
projecte
proposta,
d’Escola
Valenciana la teniu a la seua web:
www. escolavalenciana.org.

ESCOLA VIVA
Visita del Director General de Política Educativa: Aquesta setmana ens ha visitat el Sr.
Jaume Fullana, Director General de Política Educativa, per observar en directe l’ús de les
noves tecnologies a l’escola, en concret els ordinadors del 3r cicle i la ràdio. La finalitat de
la visita era conèixer la necessitat de millorar l’ample de banda per a la xarxa de l’escola,
al mateix temps que veure una escola que a poc a poc avança en aquests temes.
Passeig en carro: Ahir dijous de matí es va fer realitat el somni del passeig en carro, que
tant agrada a l’alumnat. Van venir 3 carros i van passejar pel pati de l’escola. S’ho van
passar la mar de bé amb Carmelo i els seus amics amb els carros. Moltes gràcies.
BIBLIOTECA TUTORADA:
El proper dilluns , 25 de gener, tornem a la Biblioteca Tutorada.
L'horari serà de 16'45 a 17'45h, de dilluns a dijous.
Recordeu que heu de respectar les normes, berenar abans d'entrar i ser puntuals a
l'entrada i a l'eixida.

PER A PENSAR
“Si em vaig caure és perquè estava
caminant i caminar paga la pena,
malgrat et caigues.”
Eduardo Galeano
Periodista i escriptor uruguaià

FELICITACIONS
Des de l’escola volem donar les gràcies a
l’alumnat de magisteri que acaba avui les
seues pràctiques. Confiem que la seua
estada a l’escola haja estat profitosa i el
treball compartit a l’aula els haja ajudat a
entendre què vol dir això de ser mestres.
Des d’ací els desitgem el millor en el seu
camí i que gaudeixquen de ser mestres.

Cal dir:
MIOLAR
No
MAULLAR
AGENDA CULTURAL
Podeu concretar una visita guiada, millor amb
grup d’amics... al “Tancat de la Pipa”: cal que
feu
la
reserva
al
608.746.865
o
visitas@tancatdelapipa.net.

Moltes gràcies a:
 Raquel a 3 anys B.
 Leticia a 4t B.
 Aida a 1r B.
 Maria a 2n B.
 Manolo a 5é B
 David a 4t A.
 José a 3r A.

Es pot accedir amb
cotxe o bicicleta (uns 5
kms des de Catarroja)
per la riba del barranc
o amb barca per la
sèquia del port. Des
de dalt del motor hi ha
una vista especial.
Segur que us agrada
l’excursió.

ESCOLA VERDA
“L’HORT”
Està en marxa molt bé. Amb les fulles que hem tirat al camp van creixent els encisams a
poc a poc. La llàstima és que en serio no ha plogut des de fa més de 100 dies (encara
que quan cal les reguem), i això és molt trist.

“DIA 30, DISSABTE VERD”
Com que el dia 31 és el dia de l’arbre, durant la setmana tot l’alumnat i els seus mestres
plantarem arbres i plantes per seguir millorant el nostre pati.
El dissabte dia 30 de gener tenim, com tots els anys des de fa en 19, EL DISSABTE
VERD per completar el treball amb les famílies que pugau assistir. Serà entre les 9 i les
14 h. i pel mig farem un descanset per raonar i esmorzar. Porteu roba de treball i, si teniu,
ferramentes del camp.
US ESPEREM!

