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AVÍS IMPORTANT PER A TOTES LES FAMÍLIES
ÚS DELS PARCS I RAMPES
DE JOC DE L’ESCOLA
Tot el que anem a dirvos ja ho sabeu doncs són normes de fa temps, però
igual cal recordarho.
Durant el pati de matí i el pati del menjador l’alumnat, els mestres i les
educadores segueixen unes normes que són per a qualsevol moment, i això
vol dir que també són les mateixes normes a les 16:30h quan eixim de classe.
PER TANT: PER FAVOR, MARES, PARES I FAMILIARS DE TOT L’ALUMAT,
respecteu i feu que els vostres fills/es respecten l´ús segons l’edat que els
corresponga.
LES RAMPES SÓN: una de 1r, una de 2n i 3r, i altra de 4t, 5é i 6é.
PER FAVOR UN POC DE RESPECTE AMB EL QUE ENSENYEM A L’ESCOLA.
MOLTES GRÀCIES
EL DIRECTOR, en nom de l’Assemblea de Delegats i Delegades que ens ho ha recordat.
FELICITACIONS
Dissabte verd: Des de El Full informatiu i en nom de tota l’escola volem felicitar i donar les gràcies
als membres de la nostra Comunitat Escolar, 41 persones adultes i 15 xiquest/es, que van pariticipar
i fer feina el dissabte passat, dia 11. Malgrat l’anunci de pluja que hi havia, vam estar treballant i
posant bonic el pati i jardí del qual gaudim tothom. També es feren tasques de manteniment d’equips
informàtics. Ho vam passar molt bé, i vam aprendre molt de plantetes i arbres, a més de fer amics
entre les famílies de l’escola.
Yamil, conserge fins el dia 10: Moltes gràcies Yamil per la feina feta i per vindre també a treballar el
dissabte verd.

JORNADA DE RÀDIO ESCOLA A XÀTIVA
El proper dissabte dia 25 de matí un grupet d’alumnes de 6é de la nostra
escola faran de periodistes en la II Jornada de Ràdio Escola que organitza
Escola Valenciana a la Casa de la Cultura de Xàtiva.
Ja us contarem.
CONVIVÈNCIA: NOU PROGRAMA DE RÀDIO
L’alumnat de 6é A, coordinats pel mestre Joan, ha preparat un programa de
ràdio sobre el tema de “La Pau i l’Amistat”, al que han participat molts xiquets i
xiquetes de l’escola. L’enviarem pel Canal Escolajaumecatarroja que tenim al
Telegram, i el podeu escoltar en aquest enllaç: http://www.ivoox.com/16965862

PER A PENSAR

CAL DIR

CARNESTOLTES

Ensenyar no consisteix a vessar aigua
en un cossiol, sinó ajudar perquè una
flor cresca al seu aire.
“Noam Chomsky”

i no
CARNAVALS

ESCOLA VIVA
Carnestoltes: Ja s’acosta Carnestoltes. El celebrarem amb cercavila, música i
disfresses el dimarts dia 28, que és quan s’acaba oficialment. D’ací allà el treballarem a
les classes i passaran alguns fets que us anirem contant.
Visita a l’IES Berenguer Dalmau: L’alumnat de 6é va anar de visita a l’Institut el
passat dimarts, allí els van acollir i explicar com es treballa i què fan.
Educació Física: L’alumnat de primària, a partir de 2n, estan practicant i millorant el patinar. Estan
gaudint moltíssim.
Nou conserge: Com sabeu Ramón, el conserge oficial que tenim a l’escola, du molt de temps de
baixa, fins ara ens l’han substituit amb diversos conserges. Des del dilluns dia 13 tenim a Emilio que
és de la bossa d’interins de l’Ajuntament. Benvingut Emilio. Tota l’escola farem bon equip amb tu.
Felicitació i gràcies: Gràcies a Adonay que ha estat fent pràctiques del Màster
d’Educació Bilíngüe amb Nelo, als Grups Interactius de tota l’escola, als tallers del 1r
cicle i a les tertúlies. Sols ha estat 10 dies lectius però segur que es recordarà de la
nostra escola. Et desitgem que sigues una bona mestra.
ROBA PERDUDA: A la porta dels vestuaris tenim una muntonada de roba perduda, per
si voleu passar a veure si hi ha alguna dels vostres fills i filles. Al despatx tinc una jaqueta
blava d’algun xiquet que va estar treballant al pati el dissabte passat. Passeu a per ella.

ESCOLA SOLIDÀRIA: RECOLLIDA DE TAPS
Podeu portar taps de plàstic a l’escola. Emilio, el conserge nou, se’ls
emportarà per a FELCAN, Protectora d’animals a Paterna.

PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA
La nostra escola tindrà portes obertes per a les famílies d’alumnat
nascut l’any 2014 el dimecres dia 1 de març, a les 9’10h i a les 16’40h.
La invitació la repartirem a les escoletes el dijous 23 i divendres 24.
Si conegueu famílies que tenen fills/es del 2014, els podeu convidar a
vindre a les portes obertes.
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 6é
Demà dissabte dia 18 a les 10 h. l’IES Berenguer Dalmau té portes obertes, per si us pot interessar.

