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DATA: 4 de maig de 2012     
 Nº: 760                               CURS: 2011-2012 

www.escolajaume.com 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA
DIA: 7 de maig de 2012 
HORA: 17:30h 
LLOC: CP Jaume El Conqueridor, El Secanet 

Oberta a tota la Comunitat Educativa  
dels Centres d’Educació Públics 

de Catarroja: 
Professorat, Alumnat, 

Mares i Pares 
L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS I TOTES 

Compartiu aquesta informació amb el vostre Claustre o 
AMPA i doneu la màxima difusió possible. 
Gràcies.                                             

VISITANS A: http://plataformaeducaciocatarroja.blogspot.com.es/ 

REUNIÓ INFORMATIVA 
COMUNITATS 

D’APRENENTATGE 
 
EL PROPER DIA 10 DE MAIG HI 
HAURÀ DUES REUNIONS PER 
INFORMAR-VOS SOBRE LES 
COMUNITATS D’APRENENTATGE. 
ESTAN DIRIGIDES A TOTES LES 
PERSONES QUE NO POGUEREU 
ANAR A LES XERRADES DE LA 
FLORIDA. 
SERAN, LA PRIMERA A LES 9:15 
H. I LA SEGONA A  LES 15:30 H., 
AIXÍ PODEU ESCOLLIR QUINA 
MILLOR US VINGA. 

 
 
DEMANEM  
LA MÀXIMA 
ASSITÈNCIA. 

ACLARIMETS SOBRE LA VOLTA A PEU DEL DIVENDRES PASSAT 
Davant les preguntes al respecte des de l’escola i des de la Direcció del Centre us volem fer arribar 
aquesta informació a totes les famílies de l’escola. 
L’activitat de la Volta a Peu està dins de les programades des de primers de curs i està dins de la PGA 
(Programació General Anual) que s’aprovà a Octubre, a més a més, cada cicle quan planifica el trimestre 
repassa les eixides corresponents. 

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES 
FAMÍLIES 

MATRICULACIÓ: L’inici per a la 
presentació de les sol·licituds 
d’admissió de l’alumnat serà el dia 7 
de maig i acabarà el dia 16.  
Es poden presentar les sol·licituds de 
matrícula als Centres d’Educació 
Infantil i Primària de Catarroja. 
Aquestes sol·licituds són per a 
l’alumnat de nou ingrés a 3 anys, però 
TAMBÉ PER A UN CANVI DE 
CENTRE EDUCATIU DE 
QUALSEVOL NIVELL. 
L’horari de presentació a la nostra 
escola serà de 9 a 11’30 (cal demanar 
hora al despatx i així no perd temps 
ningú.) 

FELICITACIONS 
 Donem una especial felicitació a tots els delegats i delegades de 

l’escola que ha  ajudat a plantar les carabasses, gira-sols i la dacsa. 
 També felicitem a Luis el conserge, doncs no hi ha feina que se li 

resisteixca. 
 Al pare de Lucia i Rubén Fresneda que ha vingut uns dies a llevar les 

males brosses del jardí junt a la porta d’entrada. 
 Als pares de Paula Carmona i Rubén Fresneda que han ajudat en tot 

el recorregut de la baixada amb bicicleta des de Barraques en la ruta 
de Ojos Negros. 

 A les famílies que estan preparant l’obra de teatre sobre la setmana 
cultural. 

 A les mares i pares que estan preparant el taller de la Trobada 
d’Escoles en Valencià. 

 A les mares i pares que s’han oferit i estan ajudant durant les 
activitats de la setmana cultural. 

 Als pares de Malena de 5é A i David Soria de 4anys A que ens 
revisen i supervisen la peixera. 

http://www.escolajaume.com/
http://plataformaeducaciocatarroja.blogspot.com.es/
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Caall  ddiirr::    
    P

PREMIS SAMBORI, DE LITERATURA EN VALENCIÀ: 
GUANYADORS DE LA COMARCA DE L’HORTA SUD 
FALTEN ELS TÍTOLS 
Als premis Sambori que es lliuraran al Castell d’Alaquàs aquesta 
vesprada, han quedat guanyadors de la comarca i passen a la 
fase de país, el treball col·lectiu d’E.I. 5 anys, i el treball de Joan 
Beltran de 2n  A. Moltes felicitats i sort en la fase de país. 

POORRCCEELLLLAANNAA  
  NNoo        

PORCELANAPORCELANA  

INFORMACIÓ ECONÒMICA DES DE L’AMPA I ESCOLA 
1.- La coca solidària que es ven els dijous de vesprada l’AMPA, és per recollir fons de l’AMPA per a les activitats de 
l’escola. 
2.- Totes les despeses que puga costar la Setmana Cultural 2012, seran subvencionades per l’AMPA. 
3.- Tots els quadres que s’han fet per a la setmana cultural per les classes, seran subhastats igual que férem fa 3 
anys amb els de Miró. 
4.- Totes les decisions de l’AMPA estan acordades per l’Assemblea anual, i la Junta mensual va aplicant-les segons 
el calendari. 
5.- De les activitats d’aquest curs l’AMPA ha pagat, de moment, l’activitat del 9 d’octubre, el Nadal, el Carnestoltes, i 
ara la Setmana cultural. D’ara a fi de curs queden La Revista i la Festa fi de curs.  
Tot açò, mostra, que la nostra escola no podria funcionar econòmicament si no fora gràcies a les aportacions de 
l’AMPA. 
6.- Estem a maig i encara no s’ha rebut res de la dotació econòmica de Conselleria per aquest any 2012.. 
7.- Hem rebut del Menjador allò que correspon al funcionament del 1r trimestre (fins 31 de desembre) d’aquest curs. 
De les beques de menjador res. De l’ajuda pel funcionament del menjador per a l’any 2012 encara res. 
 

PROPOSTA DE L’AMPA I DE L’ESCOLA: Tots els dimarts de 22 a 22’30 cal apagar tots els llums de 
casa, hem de fer caure el consum per protestar pel preu de l’electricitat. 

 

Mercadet solidari de llibres: queda ajornat fins al dilluns 21 de maig. Encara podeu portar llibres. 
 

Taller trobades: es convoca una reunió per als dies 7 i 8 de maig a totes les famílies que vulguen 
col·laborar amb els tallers del dia de la trobada.  

 

AMPA 
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!! 
-Les classes mitjanes i baixes han anat empobrint-se 
poc a poc. 
http://www.ocu.org/10-anos-del-euro-precios-que-
suben-y-no-bajan-s565514.htm 
-El 10% de la població més rica té el 41’9% de la 
riquesa. 
http://www.agarzon.net/?p=1136 

ESCOLA VIVA 
 

Prehistòria: 
 L’alumnat de 5é va anar ahir de visita al Museu de 
la Valltorta a Tirig per estudiar en directe les 
pintures rupestres així com la vida prehistòrica. És 
preciós i molt interessant, us ho recomanem a 
nivell familiar. Entreu a la seua web. 
Ruta de “Ojos Negros”:  
L’alumnat de 6é avuí ha realitzat la baixada amb 
bicicleta des de “Ojos negros”, gràcies a l’ajuda de 
2 pares i 3 mestres. 
Hort escolar:  
Després d’uns dies de deixar la terra en guaret 
(descansant) en acabar les faves, el dimecres els 
delegats junt amb el conserge, el director, un pare i 
un oncle de l’escola, van plantar les plantetes de 
carabasses, així com sembraren unes llavors de 
gira-sols i unes llavors de dacsa de fer roses. 
Dia de la fruita:  
Ja sabeu que els dimecres cal dur fruita per a 
esmorzar. 
Setmana Cultural:  
Està en marxa fins dilluns dia 7, però la decoració 
la deixarem més temps per a la fase del somni. Si 
voleu podeu passar a visitar tots els espais de 
l’escola que estan preciosos. 
Trobada musical:  
podreu trobar imatges i vídeos del dia de la 
trobada musical A LA WEB DE L’ESCOLA. 

“INFORMACIÓ DE L’ESCOLA” 
Menjador: recordeu de portar el fullet de confirmació 
d’assistència al menjador per a Juny i/o setembre, el 
necessitem per poder organitzar el treball.  
Es recomana portar gorra per estar al pati (poseu el nom i 
cognom dins per si de cas). 

TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 
TROBADES: Dissabte de matí a Rotglà i Corberà (la 
Costera) i diumenge a Novelda (les Valls del Vinalopó). 
La nostra trobada de l’Horta Sud serà el diumenge dia 13 a 
València: Us repartirem les carpetes amb el programa la 
propera setmana. 

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE PRIMER CICLE 
Els tallers els reprendrem el proper dimecres 9 de maig.  

http://www.ocu.org/10-anos-del-euro-precios-que-suben-y-no-bajan-s565514.htm
http://www.ocu.org/10-anos-del-euro-precios-que-suben-y-no-bajan-s565514.htm
http://www.agarzon.net/?p=1136

