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ESCOLA PACIFISTA 
“DIA 30 DE GENER, 

DIA DE LA PAU” 
Encara que el dia de 
la pau es celebra 
aquest dia, aquests  
valors es treballen a 
les classes amb 
l’alumnat dal llarg de 
tot el curs. 

 

TROBADA D’ESCOLES 
EN VALENCIÀ 

Us adjuntem un full especial per 
comprar la vostra samarreta, tenen el 
mateix preu des de 2006. 
----------------------------------------------------- 
La setmana passada informàrem que a 
l’escola no teníem cap papereta 
premiada en la rifa, però hi havia una 
errada i si tenim premi. 
La família de Paola Ferrando de 5é C i 
Noelia Ferrando de 5 anys A, tenia la 
papereta premiada amb 180 € del 
dimecres 7 de gener. 
Enhorabona!!! 
 

ESCOLA OBERTA 
Durant aquesta setmana i la propera, 
tenim a l’escola uns alumnes de 1r de 
Magisteri. Confiem que els il·lusionem 
per a ser mestres. Benvinguts a la 
nostra escola, l’escola que volem. 
 

ESCOLA VERDA 
DIA 31 DE GENER ÉS EL DIA DE L’ARBRE 
 
La propera setmana tenim uns dies molt 
especials. Durant la setmana plantarem arbres 
i plantes per seguir millorant el nostre pati. 
El dissabte dia 31 de gener farem 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 
en teniu, ferramentes del camp. 

MACASTRE 

Anem a Macastre a plantar arbres a la 
muntanya que es va cremar ja fa anys, el 
divendres anirà l’alumnat de 1r cicle i la 
propera setmana, el dilluns l’alumnat de 3r 
cicle i el dimarts l’alumnat d’EI. 

L’Hort 

Està en marxa molt bé, amb les pluges i les 
fulles que hem tirat al camp van creixent les 
faveres a poc a poc. 
 

ESCOLA SOLIDÀRIA 

Enguany tenim una vidriola al despatx 
per recollir 1 €  solidari per a les escoles 
de Guatemala.  

      Ací mateix us adjuntem 
un full en paper per totes 
les famílies amb 
l’explicació concreta del 
projecte. És una proposta 
d’Escola Valenciana 
(escola valenciana.org). 

 

http://www.escolajaume.com/


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaall  ddiirr::            

GGUUIIXX            nnoo            TTIISSAA  
  

  

  
  

  

Per a pensar 
“Els colps de la vida no poden acabar amb una 
persona a la que el seu esperit es calfa amb el 
foc de l’entusiasme”. 

Norman Vincent Peale. Escriptor. 

MEGAFONIA 
La música que estem escoltant 
ara en la megafonia porta per 
nom “Canon en Re M”, és una 
obra de Johann Pachelbel 
(1653-1706), compositor 
alemany del Barroc. 

 

AGENDA CULTURAL 
Al teatre  El Micalet, el proper dijous dia 22 a 
les 19:00 h, podrem gaudir de la música i del 
treball de David Reig. 
Presentarà el treball de recopilació de música i 
cançons tradicionals “Canta, Toca i Balla”. 

David Reig 
és el pare de 
Carme Reig 
de 6é B i 
mestre 
voluntari  del 
cor de 
l’escola. ESCOLA VIVA 

A febrer anem a estudiar i 
treballar a l’escola el projecte 
de “La Banda de l’Empastre”, 
que celebra el centenari de  la 
seua fundació a Catarroja. 
Entre altres coses celebrarem 
el Carnestoltes, centrat amb 
l’Empastre, el dia 17 de febrer, 
dimarts de vesprada.  
Per a la cercavila del 
Carnestoltes necessitem que 
els músics de l’escola, 
(alumnat, pares i mares 
músics) us poseu en 
contacte amb Divina, que 
coordinarà aquest grup. 
També farem una setmana 
cultural a finals de mes i 
necessitem  material per poder 
fer uns tallers. Cal que porteu a 
l’escola caixetes redonetes de 
“formatgets” (caserio o 
semblants) i també pots de 
papes (Pringles o similars). 

Moltes gràcies. 

 

AGENDA ESPECIAL  
Com a l’escola estudiem els ecosistemes i un d’ells és 
la marjal, per això us volem informar d’una excursió 
que podeu fer amb la família. Es tracta d’anar al Tancat 
de la Pipa.  
Podeu concretar una visita guiada: 

 Al “Tancat de la Pipa”: cal que feu la reserva al 
608.746.865 o visitas@tancatdelapipa.net. Es pot 
accedir amb cotxe o bicicleta (uns 5 km 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. 

 
COMISSIÓ DE VOLUNTARIAT  

Des de la Comissió volem donar les gràcies a 
tots els voluntaris i voluntàries de la nostra 
Comunitat Educativa, sense vosaltres no seria 
possible tot el que portem endavant: grups 
interactius, tertúlies, tallers... 
Si alguna persona està valorant la possibilitat 
de fer-se voluntari/a o necessita més 
informació, des de la comissió, el convidem a 
que vinga a fer alguna visita a alguna de les 
activitats, solament cal que parleu amb Núria o 
Cynthia, per concretar el dia. 

Animeu-vos!!!! 

 

mailto:visitas@tancatdelapipa.net

