
 

 

El   Full 
DATA :   9   de   juny   de   2017                                                                               CURS   2016/2017 

 Nº     949 www.escolajaume.com 
info@escolajaume.com       Tel:   96   120   58   15                 Escolajaumecatarroja 

 

 

INFORMACIÓ   IMPORTANT   PER   A   LES   FAMÍLIES 

BEQUES   DE   MENJADOR 
Està   obert   el   termini   de   presentació   fins   el   29   de   juny.   Hi   ha   dues   opcions: 
1- Alumnat que en el curs 2016/2017 ja va sol·licitar l’ajuda per al Menjador              
escolar: sols cal revisar l’esborrany que entregarem a cada alumne/a, signar-lo i            
presentar-lo al centre on estaran matriculats al curs 2017/2018. No caldrà aportar            
cap documentació.  Si es troben errades o canvis en la situació familiar s’haurà             
de   presentar   sol·licitud   nova   com   en   el   segon   cas. 
2- Alumnat que en el curs 2016/2017 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar: recollir en                 
Direcció l’Annex I i presentar-lo emplenat al centre on estarà matriculat l’alumne/a al curs 2017/2018               
juntament   amb:  

- Fotocòpia del DNI, NIF, PASSAPORT o NIE de les persones sol·licitants (pares, mares,             
tutors/es). 

- La documentació acreditativa de la unitat familiar i les dades sociofamiliars que són             
considerades   en   la   convocatòria   (RESOLUCIÓ   de   22   de   maig   de   2017,   a   la   web   de   l’escola). 

BANC   DE   LLIBRES 
El dimecres passat, la Comissió del Banc de Llibres de l’AMPA va fer una reunió informativa sobre el                  
funcionament   de   la   Xarxa   Llibres   per   a   totes   les   famílies   de   Primària   i   5   anys. 
HORARI PER A L’ENTREGA DE LLIBRES O DOCUMENTS DE         
PARTICIPACIÓ   A   LA   COMISSIÓ: 
Dilluns   12/6/2017   de   17h   a   19h:   5   anys,   1er   i   2n. 
Dimarts   13/6/2017   de   17h   a   19h:   5é   i   6é. 
Dimecres   14/6/2017   de   17   a   19h:   3er   i   4t. 
Dijous   15/6/2017   de   17   a   19h:   Qui   no   haja   pogut   els   dies   anteriors. 

MATRICULACIÓ 
Ahir dia 8 van eixir les llistes provisionals, el dilluns dia 12 farem el Consell Escolar per a continuar el                    
procés   d’admissió   de   nou   alumnat   i   valorar   les   possibles   al·legacions. 

ALUMNAT   DE   6é 
S’ha repartit una carta de l’IES Berenguer Dalmau, de Catarroja, per a les famílies d’alumnat que ha                 
comunicat intenció de matricular-se el proper curs en eixe centre. Seguint les indicacions, cal omplir               
el formulari de matrícula disponible en la seua web i presentar tota la documentació que s’indica a la                  
secretaria   de   l’IES   el   dia   27   de   juny   en   horari   de   9   a   13h. 

 

BIBLIOTECA:   PRÉSTEC   DE   LLIBRES 

Donat que el curs està acabant, la propera setmana hi ha que  retornar tots els               
llibres en préstec , cadascú en el seu horari. L’alumnat d’infantil els ha d’entregar a              
Carolina,   tutora   de   5   anys   A. 
Felicitem   a   l’alumnat   lector   i   a   l’equip   de   biblioteca   que   ha   fet   realitat   aquest   somni! 
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PER   A   PENSAR 

“Si el poble valencià esguarda amb amor la seua         
pròpia identitat, manté la llengua i n’incrementa el        
seu ús com a llengua de comunicació, la pervivència         
del   valencià   quedarà   assegurada”. 
                                                                                                                                                                  Enric   Valor. 

     CAL   DIR 

      MARGARIDA 

                  i   no 

          MARGARITA 
 

ESCOLA   VIVA 

Agraïments: A Vicent Moreno, Esteban (iaio de Maria de 3 anys A i Irene Valiente de 5 anys A) i                    
Juan   (iaio   de   Mireia   5   anys   A   i   Neus   Leal   de   2nB)   que   dijous   feren   treballs   de   jardineria   al   nostre   pati. 

Eixides: 
Aquesta   setmana   l’alumnat   de   4   i   5   anys   ha   estat   al   Parc   Adai   el   dies   5   i   6   de   juny.  

    
Hui l’alumnat de 3 anys ha estat d’excursió a la platja del Saler buscant al pirata                
Pataxula   i   ho   han   passat   fenomenal! 
 
Felicitats a tots els alumnes, mestres i famílies de 4t de Primària i 5 anys d’Infantil pel treball fet la                    
setmana   passada   amb   la   representació   de   “Quixot”   i   l’estrena   de   la   pel·lícula   “La   volta   al   món”.  

Setmana dels projectes:  El darrer dimecres, les mestres Carmen, Zaida i Empar van estar              
representant a l’escola a la  Fira de la Setmana dels Projectes , que va tindre lloc al  Museu de les                   
Ciències    de   València,   amb   el   treball   que   havíem   fet   en   la   nostra   Setmana   Cultural   “La   Ciutat”. 

                                                                                                                                                                                                         Moltes   gràcies   per   presentar   el   nostre   treball! 

Comissió   del   Voluntariat:   “Festa   del   Voluntariat” 
Ahir es va celebrar la festa del voluntariat que ha participat en les diferents Actuacions Educatives                
d’Èxit durant el curs a la nostra escola. Va estar una vesprada molt enriquidora on vam reflexionar                 
junts   i   van   sorgir   noves   propostes   de   millora   en   l’organització   d’algunes   actuacions   per   al   proper   curs. 
Els   xiquets   i   xiquetes   van   gaudir   d’activitats   d’aigua   proposades   al   pati   per   la   Ludoteca   En   Tirereta. 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ DURANT TOT EL CURS A TOTS EL             
VOLUNTARIS   I   VOLUNTÀRIES   QUE   FEU   POSSIBLE   UNA   ESCOLA   DIVERSA   I   RICA. 

 

INFORMACIÓ   DES   DE   L’AMPA:   “FESTA   FI   DE   CURS” 

Serà   el   proper   divendres   dia   16   per   la   vesprada-nit. 
Recordeu que per al sopar de la festa fi de curs, cal portar-ho tot (el sopar i la beguda) o siga un                      
píc-nic complet. A més a més, com tots els anys, es demana a totes les famílies que pensen vindre al                    
sopar   que   cal   portar   tauleta   i   cadires. 
RECOMANACIONS   I   NORMES   DE   FUNCIONAMENT   DURANT   LA   FESTA:  

● NO   PORTAR   PISTOLES   D’AIGUA 
● Al   recinte   escolar   no   es   pot   fumar   i   tampoc   poden   entrar   animals. 
● L’edifici estarà obert sols per fer ús dels banys, no es pot passar             

a   jugar. 
● En acabar de sopar, per favor tireu les deixalles als contenidors           

junt   a   l’aparcament. 
 

 
Per a l’organització de tallers i playbacks  necessitem mares i pares voluntaris , encara podeu              
passar   a   apuntar-vos   a   la   graella   penjada   a   la   porta   del   despatx   de   l’AMPA. 

 
 


