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DATA: 26 d’octubre de 2012     
 Nº: 775       CURS 2012-2013 

www.escolajaume.com 

ESCOLA VIVA 
 Les Comunitats d’Aprenentatge estan en marxa a nivell de comissions de treball, us 

mantindrem informats. 
 Ahir dijous es van fer les eleccions per triar l’alumnat representant de l’alumnat (del 3r Cicle, 5é 

i 6é) al Consell Escolar finalment ha estat: Chiheb de 6é A, Andrea de 5é B i César de 6é B. 
 Avui hem fet claustre i el dilluns Consell Escolar per aprovar la Programació General Anual. 
 Ahir dijous es va fer la 2ª assemblea de delegats/ades. 
 Ahir dijous a l’escola es va celebrar una assemblea de la Plataforma de l’Horta Sud per 

l’escola Pública on està també la nostra escola (AMPA i mestres). 

Activitats extraescolars 
Començaran la setmana del 5 de novembre. 
Els grups i els horaris,  estan penjats a un 
dels taulons de l’edifici gran. 
Podeu passar per comprovar-ho. 
Si algú o alguna encara està interessat/ada 
en alguna de les activitats pot passar a parlar 
amb Núria. 

TALLERS DEL 1R CICLE 
El passat dimecres vam tenir la reunió 
amb les famílies per tal d’organitzar el 
taller dels dimecres del 1r cicle. Les 
famílies es van apuntar per poder 
realitzar els tallers.  
Les graelles on cal apuntar-se i on posa 
els dies que hi ha tallers estan a un dels 
taulons de l’edifici gran.  

SOPAR TARDOR GUAIX 
El proper dia 30 de novembre des de 
Guaix (Coordinadora pel valencià. 
Horta Sud) es farà un reconeixement 
especial al grup musical Tres fan ball. 
SI VOLEU ASSISTIR, PASSEU PER 
DIRECCIÓ I US INFORMAREM. 
De l’escola segur anirem uns quants. 
 ESCOLA VERDA 

JARDÍ 
Amb els codonys que hem collit del codonyer de 
l’escola (64), els cuinaran a la cuina del menjador per 
tal de fer codonyat. 
Quan estiga fet ja us ho direm per si voleu fer un tast. 
 
HORT ESCOLAR 
 Els encisams estan en marxa i ben bonics, no cal 

que els reguem, tenen reserva d’aigua amb les 
pluges caigudes. 

 L’alumnat de 5 anys cal preparar-lo per sembrar 
flors al jardinet junt al seu edifici. Hem demanat 
ajuda a un pare amb una mula mecànica. 

NECESSITATS DE MILLORA 
  A L’ESCOLA 

 
Necessitem l’ajuda de persones que 
sapiguen fer moltes coses de 
manteniment, doncs a l’escola sempre hi 
ha alguna cosa per solucionar i Luis el 
conserge no arriba per a més, amb el seu 
horari de treball. 
Continuem demanant a l’Ajuntament com 
a cosa prioritària la reforma dels banys de 
4/5 anys i a més a més la caseta del 
conserge (buida des del 2009). 

CURIOSITAT:  

El total de despeses anuals de la Casa Reial 
és de 561.654.350 euros (si,  561 milions 
d’euros). 

http://www.escolajaume.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIATGE A LA NEU 2013 

 

Com tots els anys estem ja preparant l’eixida especial d’esquí, adreçada a l’alumnat de 1r a 6é de 
Primària. La proposta és al mateix lloc del curs passat, Alberg de Montardit ia Port-Ainé, del dia 7 a l’11 
de gener.  
El preu estarà al voltant de 340 € (càlcul aproximat, variable segons el nº d’alumnat, calculant que al 
menys n’anem 30). Per tal d’anar concretant necessitem saber l’alumnat que estaria interessat en 
participar.  
És per això que, si voleu que el vostre fill/a participe, us preguem ompliu aquesta nota i la lliureu als 
mestres d’Educació Física o al despatx fins el dimecres 31 d’octubre i junt a d’ingrés de 40 € de 
reserva al compte de la  Caixa Popular nº: 3159-0005-08-2208184826. 
En breu us convocarem a una reunió informativa per tal de concretar tots els detalls i aclarir possibles 
dubtes. Si algun pare o mare està interessat en vindre, que ho comunique. 
 

 
ESTIC INTERESSAT/ADA QUE EL MEU FILL/A: 
 

 ........................................................................DEL CURS ................ 
 

PARTICIPE AL VIATGE A LA NEU 2013. 

CCaall  ddiirr::    
BBAANNQQUUEETTAA  

  

NNoo        BANQUILLOBANQUILLO  

  
  

  

PER A PENSAR: 
“Si sofreixes injustícies, 
consolat, perquè la 
verdadera desgràcia és 
cometre-les” 

Pitàgores 

AMPA 
 Durant el mes de novembre es repartiran 2 paperetes de 

col·laboració de la  1ª rifa de l’AMPA. 
 Reunió de l'AMPA: dimarts 6 de novembre a les 21’30 h. 

Junta a l’escola com tots els dimarts primers de mes. 
 DIMECRES 7 DE NOVEMBRE A  LES 15:15 h. REUNIÓ 

informativa extraordinària per a tota els membres de 
l’AMPA de l’escola (que ja sabeu que ací som tots i totes les 
mares i pares), serà al menjador. 

 CURS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES. Estem 
pendents de formar grup. 

 VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ: ESTAN OBERTES LES 
INSCRIPCIONS. Passeu pel despatx si necessiteu més 
informació. 

 Anoteu a l’agenda particular: Dia de convivència. 
El dissabte 10 de novembre estarem a l’escola entre les 9 i les 
14 h. Serà per a pintar alguns espais del pati, acabar la porta de 
bicicletes, posar una caseta al pati d’Educació Infantil. 

AGENDA: 
XARRADA: Cap a on va l’escola pública? 

L’educació que ens imposen, l’educació que volem. Jaume Carbonell 
Sebarroja, director de Cuadernos de Pedagogía. 
 Hi participen Rafael Miralles, Pilar Tormo i Mª Ángeles Llorente. 
29 D’OCTUBRE, 19:00 h. Seu STE-València. C. Juan de Mena, 18. 

DISSABTE 27 D’OCTUBRE: CONCENTRACIÓ. 
DAVANT LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE VALÈNCIA (CARRER 
COLON, 60). Convoca Xúquer viu i es vol denunciar la paralització del 
Pla d’avingudes i la recuperació del riu, per cridar l’atenció per 
l’estancament en l’elaboració del nou Pla de Conca i l’establiment dels 
cabals ecològics i en exigència del compliment de les condicions de la 
Unió Europea per al transvasament del Xúquer al Vinalopó. 

Exposició de Titelles: 
A la Societat Coral El Micalet (carrer Guillem de Castro, 73), exposició 
de titelles muntada i organitzada per l'Associació de Titellaires. És un 
gaudi per a la vista. 

TEATRE 
PARES I MARES

 

REUNIÓ:  

Dilluns dia 29 
d’octubre. 

A les 15:15 h. 

Sala de mestres. 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Pitagoras.html

