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MATRICULACIÓ
Durant aquesta setmana en direcció s’ha estat donant hora per poder matricular als xiquets i xiquetes
per al curs vinent. A partir del dilluns 22 fins al 29 de maig es presentaran les sol∙licituds d’admissió
de l’alumnat al despatx de direcció.
Per favor recordeu a totes les famílies que tinguen xiquets del 2014 que cal ferho ara.
També recordar que els canvis d’escola també es fan ara, per tant si conegueu algú que està
pensantho, ara és el moment.
ESCOLA VIVA
Setmana Cultural: Ahir vàrem començar a realitzar les activitats programades de la Setmana Culturl
amb els Projectes de cada nivell en torn al centre d’interés “La Ciutat”. Podeu passejar pels
passadissos de tots els edificis i vore les exposicions i treballs que ha fet l’alumnat en diferents
espais.
Jornades d’expressió: Els alumnes de 2n de Primària ahir van representar l’obra de teatre “Marieta
Ganduleta” en la casa de la cultura d’Albal. Pel matí la van fer per a tot l’alumnat de l’escola i per la
vesprada a les famílies. Enhorabona a tot l’equip de 1r cicle pel treball realitzat, als alumnes i a les
seues famílies que han participat amb l’organització i el vestuari. Felicitats a tots!
Eixides:
La propera setmana els alumnes de 2n cicle visitaran l’alberg d’Olocau els dies 22 i 23.
L’alumnat de 1r cicle els dies 25 i 26 de maig anirà a la granja escola Mas del Capellà d’Olocau.
Tertúlia Literària Dialògica: aquesta setmana els més menuts de l’escola han encetat l’Actuació
Educativa d’Èxit de la Tertúlia Literària. Els xiquets i xiquetes i les mestres han gaudit molt de la
dinàmica i les converses que es generen.
Papereres noves al pati: hem instal∙lat papereres noves al pati. Pensem que donaran millor servei.
Entre tots i totes les hem de cuidar i tractar de fer un bon ús per tal de tindre una escola neta.
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Arriba la nostra Trobada!! Serà a Manises aquest dissabte 20 de maig per
la vesprada. La setmana passada vam repartir la carpeta i el periòdic on es
detallen totes les activitats realitzades al llarg de l’any i el programa de
dissabte.
La nostra escola participarà en la cercavila i farà el taller “Instruments
musicals amb material reciclat” organitzat per l’AMPA, però necessita
col∙laboració per durho avant. Podeu contactar en AMPA o Direcció.
Us esperem per gaudir d’un dia de festa en família per la nostra llengua!

PER A PENSAR

CAL DIR

“Cal sacsejar enèrgicament el bosc de les neurones
cerebrals adormides, és menester ferles vibrar amb
l’emoció d’allò que és nou i infondre’ls nobles i
elevades inquietuds”.
Ramón y Cajal, 1917.

SOROLL
i no
RUIDO

LA VIOLÈNCIA TAMBÉ S’ESCOLTA.
Ho debatrem junts el dimarts 30 a les 16:45h i el dimecres 31 a les
15:00h. Vine a la Biblioteca de l’escola i participa !!
Organitza la Comissió Mixta de Convivència del CEIP Jaume I El Conqueridor.

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA
Taula Redona “Jornada Escolar”: El dimecres 17 de maig es va celebrar una taula redona al voltant
de la Jornada Escolar per a totes les famílies i mestres de l’escola, amb la participació de diferents
col∙lectius externs, membres de la Junta de l’AMPA i la direcció del centre. En setembre tornarem a
tindre un altre espai de diàleg per poder parlar sobre el temps escolar dels alumnes.
Formació per a familiars: Ahir dijous es va celebrar una formació organitzada
per FAMPA  VALENCIA sobre l’Assejament Escolar.
Comissió Banc de Llibres: Animeuvos a participar en aquesta comissió tan
important i solidària per als nostres alumnes! Si esteu interessats/ades podeu
apuntarvos al llistat que hi ha a la porta del despatx de l’AMPA.

AGENDA CULTURAL
CARRERA
POPULAR
ESCOLAR
a
Catarroja: El dissabte 20, a partir de les 9h a
l’Avinguda Rambleta, amb el suport de la
Caixa Rural de Torrent i organitzat pel Club
Catarroja Unió Esportiva.
A l’escola hem repartit dorsals, però si
encara no en teniu podeu apuntarvos allí
mateix abans de les 9:30h.

CULTURA URBANA CATARROJA
També per al dissabte l’Ajuntament ha preparat una serie de
propostes interessants, de matí i vesprada.

