El Full
DATA: 24 de març de 2017

Nº 940

www.escolajaume.com
info@escolajaume.com Tel: 96 120 58 15

CURS 2016/2017
Escolajaumecatarroja

FELICITACIONS:
A Jacqueline i Manoli especialment a tota l’escola, alumnat i
mestres, per haver aconseguit una mascletada tan especial i
bonica el passat dia 15.
A l’empresa de menjador CAPS i a les cuineres pel xocolate i
bunyols que van regalar a tota l’escola.
A les mares que van ajudar a repartir el xocolate i els bunyols
a totes les classes.
A totes les escoles com la nostra que han ajudat a que Escola Valenciana puga lliurar més
de 8.000€ a CEAR P.V., Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià, entitat que promou
l'ajuda humanitària.
A tots els delegats i totes les delegades de Primària que estan assistint a totes
assemblees cada 3 setmanes en representació del seus companys de classe.
Als representants de l’assemblea que el dimecres passat van ajudar a repartir un recordatori
per a les famílies de l’escola amb les normes d’ús dels parcs del pati: Mario i Carmen de
2nB, Olivier de 3rB, Gal∙la i Blai de 3rA, Mercé de 4tB, Anni, Valentina i Valèria de 6éB i Laura
de 6éA.
INFORMACIÓ: AVALUACIÓ I NOTES
Hui és la data oficial de la 2a avaluació del curs, les notes i els informes es
lliuraran a les classes el dimecres 29 de març.

ESCOLA VERDA
A l’escola es nota ja l’arribada de la Primavera.
El nostre pati: Ja tenim els arbres de fulla caduca en marxa de
nou, traient les primeres fulles, i les plantes estan en flor.
El nostre Hort: Els encisams van creixent a poc a poc. Us anirem
informant quan comencem a collir.
El jardí de 5 anys, junt a l’entrada del pati d’Educació Infantil, està ja
preciós, ja té moltes floretes.

PER A SABER...

CAL DIR

MENGÍVOL

Mengívol és un producte o aliment bo
per menjar. Exemple: El formatge és
mengívol, però el paper no ho és.

i no
COMESTIBLE
ESCOLA EN VALENCIÀ

Demà, dissabte 25 de març, és la 1a Trobada 2017 a El
Verger. Cada setmana podeu decidir fer una trobada per
conèixer el país i les maneres de parlar valencià.
El proper divendres 31 de març, Guaix Coordinadora pel
valencià, Horta Sud (Escola Valenciana) celebrarà el sopar
presentació de la trobada a Manises (el 20 de maig) i
lliurarà uns premis a persones i entitats que han treballat per la recuperació del valencià.
Si esteu interessats a assistir, pregunteu al despatx per anar junts.

MATRICULACIÓ
Tot l’alumnat nascut a l’any 2014, per fer la inscripció necessitarà el certificat mèdic. Les dates per a
la presentació de sol∙licituds encara no estan. Des de l’Ajuntament convocaran una reunió
informativa al respecte durant el mes d’abril.
PER A TOTES LES FAMÍLIES DE 5 ANYS
Per a passar a Primària cal aportar el certificat mèdic actualitzat a la darrera revisió, quan el tingau
porteulo a direcció.
ESCOLA MUNICIPAL DE FAMÍLIES
Taller 1: “Joc en família” per a famílies de 5é i 6é
Taller 2: “Educar les emocions en família”, per a famílies d’E.I. i Primària.
Inscripcions: Vam repartir un fullet informatiu uns dies abans de falles, més informació al despatx de
l’escola a l’Ajuntament, departament d’educació.
PROPOSTA EDUCATIVA EN FAMÍLIA
Ara que el temps és més agradable, i aprofitant que a l’escola
estem fent ús de les bicicletes, us convidem a fer una visita en
família al “Parc Infantil de Tràfic” de Vivers, a València. Podeu
passar una estona divertida aprenent Educació Vial.
Està obert al públic i és gratuït. Això sí, no oblideu la bici i el
casc!

CARTA D’UNA ALUMNA
Els meus pares i jo, volem donar les gràcies a Vicent Moreno i al seu equip de mestres per
“escoltarnos” i “ajudarnos” a resoldre un tema que ens ha afectat molt aprop aquestos darrers dies.
Gràcies per fer arribar el misssatge satisfactòriament a tots els afectats.
Signat: Una família de 2n.

