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AMPA I ESCOLA
Dissabte roig, el dia 12 de novembre. Treballarem entre les 9
i les 14 h i pel mig un esmorzaret detall de CAPS, l’empresa del
menjador.
Els treballs a realitzar seran els següents: Pintar uns núvols
que tenim a la paret de l’edifici de 3 anys, pintar el joc de
l’enredat, pintar la caseta de jocs de pati i pintar bonic l’espai
de joc que tenim darrere de 5 anys.
A més a més, també farem una xicoteta obra en un jardí i
algunes tasques de manteniment i millora d’instal·lacions que
proposa la Comissió TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el
Coneixement).

ESCOLA VIVA
Representants de l’alumnat al Consell Escolar: Vam fer les eleccions el divendres passat, van ser elegits:
Carme Benavent de 5é B, Francisco Moreno de 6é B i Lucia Moncholí de 5é A.
Hort: Els ràvens estan en marxa, continuen creixent a poc a poc.
Tallers, Grups Interactius i Tertúlies Literàries Dialògiques: En general, ja estan funcionant o acbant
d’organitzar-se a l’escola. La Comunitat d’Aprenentatge està en marxa de nou al complet, gràcies a totes les
persones que aporten el seu granet per fer possible que el nostre alumnat millore el seu aprenentatge.
Escola matinera: Si voleu informació sobre el seu funcionament o com inscriure’s, cal passar pel despatx i
us informarem.
Menjador escolar: Com tots els anys està oberta la possibililitat de passar a observar el funcionament de
12’45 a 15 h. de dilluns a dijous i de 13 a 15 h. els divendres. També si algú vol provar el menú, ens avisa de
matí i mirem de reservar-li lloc entre torn i torn. PREGUNTEU A DIRECCIÓ. Gràcies.
Felicitacions: A Juan Carlos, el conserge, per la feina i compromís amb el seu treball.
Concurs de cartells per a la Trobada d’Escoles en Valencià a L’Horta Sud. A
l’escola, l’alumnat està preparant els seus cartells.
Trobada d’Escoles en Valencià: La Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta Sud
el 2017 és a Manises on va ser la primera l’any 1986, o siga que celebrarem 30
anys. El dissabte 20 d’abril serà la data especial.
Escola Valenciana: La nit d’Escola Valenciana és demà dissabte 5 de novembre
a Ontinyent (la Vall d’Albaida) Tota la informació la teniu a
www.escolavalenciana.org/nit .

AMPA
Horari d’atenció a les famílies:
Dillluns i dimarts de 9 a 10 h.
Activitats extraescolars:
Ja estan en marxa judo, guitarra, ball modern a E.I., anglés a 3 anys, robòtica, bàsquet i ludoteca els
divendres de vesprada.
Queden algunes altres que de moment no tenen suficient alumnat, podeu preguntar a direcció o a
l’AMPA.
Entrepans solidaris:
Tots els dijous, amb la col·laboració de les famílies, a les 16’30 s’oferirà
poder comprar un entrepà per 0’50 €. Ja està en marxa des del mes
d’octubre.
Curs de valencià:
Ja està en marxa els dijous de 15 a 16’30 al primer pis de l’escola. Si esteu
interessats pregunteu al despatx, encara hi ha places.

ESCOLA SOLIDÀRIA

Taps de plàstic: De moment no en recollirem més, doncs el projecte
solidari amb el que col·laboràvem ja s’ha acabat. Així i tot, si algú
coneix on portar-los per tal d’ajudar a alguna família que passe pel
despatx i ho coordinem.
Donació de sang: El dilluns dia 7 a l’autobanc davant l’Ajuntament i
el dimarts dia 8 al Centre de Salut de 17 a 20’30 h.
Volta a Peu i Caminata Solidària “Tots amb Josep”. Una proposta
divertida per ajudar a un xiquet veí d’Albal, el diumenge 13 de
novembre. Inscripcions en www.megustacorrer.com .

IMPORTANT : COMUNICACIÓ ESCOLA AMB LES FAMÍLIES
Com ja sabeu, a més de “El Full”, aquest curs tenim diverses vies de comunicació amb la comunitat
educativa, el correu info@escolajaume.com, el canal de Telegram @escolajaumecatarroja i la web
www.escolajaume.com. Si encara rebeu “El Full” en paper i no el necessiteu perquè ja el consulteu
per via digital a través d’algun d’aquestos mitjans, podeu sol·licitar-nos la baixa en format paper
entregant aquesta nota en Direcció o a la tutora o tutor de classe:
En/Na

_________________________________________________

pare/mare

de

l’alumne

______________________________________ del curs ____________ vull deixar de rebre “El Full”
en paper perquè ja el rebem per:
❏ correu electrònic
❏ canal de Telegram

