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“  FELICITACIONS ESPECIALS”
• FELICITEM A l’alumnat de 6é i a Joan el seu mestre per que ja ha fet una prova

per FER RÀDIO a l’escola i emetre per internet. 
• Des del nostre full volem felicitar especialment a l’alumnat ANÒNIM de la nostra

escola que han sabut apreciar la importància dels arbres i plantes que tenim al
nostre pati, i respecta la natura nostra més pròxima.

• Donem  les  gràcies  per  els  envasos  de  iogurt,  hem  aconseguit  el  que
necessitàvem. Ja no cal que porteu més.

• Donem l’enhorabona a l’agraciat amb el sorteig de la rifa del divendres passat, el
número 904. El Guanyador/a està a 6é B.

• Felicitem a tot l’alumnat de 2n A que ha fet uns cartells de respecte a la Natura i
els han penjar al pati amb l’ajuda de Raquel la mare de Laia de 2nA i Isaac de 4t
B, gràcies Raquel.
Confiem que els missatges de cuidar el pati i els jardins es complesquen.

ESCOLA VIVA
• Ahir es va celebrar l’assemblea de delegats de Primària.
• Recordeu que el darrer dia per comprar les samarretes de la trobada és el proper

dilluns dia 11 de març.
• El dimecres passat es van fer les portes obertes a l’escola, en dos horaris, un

de matí a les 9’15 amb l’escola en marxa i un altre de vesprada a les 16’45 fora
de l’horari de classe.

• A l’escola actualment tenim 17 alumnes de pràctiques adscrits a les tutories i
especialistes.

• Berenars solidaris: com ja sabeu tots els dijous podeu adquirir el berenar soli-
dari de l’AMPA de “Nocilla” o de pa oli i sal, per un preu de 0’50€. Amb això esteu
ajudant als projectes de l’AMPA amb l’escola.

• Galliner: Les gallines ja estan adaptades i estan ponent ous quasi tots els dies.
Els ous els vendrem a poc a poc per poder fer que el galliner siga autosuficient
econòmicament.

http://www.escolajaume.com/


Cal dir:  Cal dir:  

DUBTEDUBTE
No  No  DUDADUDA

DIA 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA
TREBALLADORA

MANIFESTACIÓ DIA DE LA DONA
Demà dissabte a les 18 h. a Sant agustí
FELICITACIONS  A  TOTES  LES  DONES  DE  LA
NOSTRA ESCOLA
Encara queda un llarg camí per a la igualtat real, per
això  la  nostra  escola  treballa  aquest  projecte.
Enguany al tauló d’anuncis de l’edifici de Primària.
Avui dia 8 és el dia de la dona treballadora.
Pensem amb aquestes frases:

“  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.

MOLT IMPORTANT
ES  RECORDA  A  TOT
L’ALUMNAT  I  A  TOTS  ELS
ADULTS  (SEGONS  LA
NORMATIVA  VIGENT)  QUE
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 bon
ús.

També us
recordem que el

17, 18 i 19 de
març són festa.

Per a pensar:
“El que més raó té, no és el que més crida.”

R. Tagore

"  Per  un  món  on  siguem  socialment  iguals,
humanament diferents, i totalment lliures."

Rosa Luxemburgo ESCOLA
SOLIDÀRIA

La nostra escola ha
recollit i enviat a

Amnistia
Internacional la

quantitat de
342,33€.

TEATRE FAMÍLIES
Si  esteu  interessats  en
formar part del teatre de
famílies, podeu asistir a
la reunió que hi haurà el
proper  dimarts  dia  11
de  març  a  sala  de
mestres a les 15:15 h.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Atenció
Aprofite  aquest  espai  per  a  comentar un esdeveniment que
em pareix  molt  mal.  Quasi  tots  els  dies  observe  que quan
acaba l’escola no tenim cura del nostre pati, que la gent tira a
terra els papers dels berenars,  entren a l’hort  i  juguen a la
pilota sense tindre cura de la gent.
Entre tots hem de cuidar la nostra escola. Una escola de tots i
per a tots.

Luna Roselló i Garcia, 4t B
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