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DATA: 9 de novembre de 2012   
 Nº: 777       CURS 2012-2013 

www.escolajaume.com 

“AMPA I ESCOLA” 
COMUNITATS D’APRENENTATGE  
Dia de convivència: Demà dissabte dia 10 de novembre estarem a l’escola per 
realitzar millores a l’escola. Totes les famílies que vulgueu assistir podeu fer-ho des 
de les 9 fins les 14 h. Les activitats preparades des de la Comissió d’Infraestructura: 
Acabar la porta de les bicicletes, muntar una caseta de fusta i un Tipi al pati d’E.I., 
pintar un decoració al voltant del jardinet de 5 anys i del minifrontó, acabar de pintar 
l’entrada de 3 anys i els parquets. I si es pot també repassar els parquets 
d’Educació Infantil. 
Serà entre les 9 i les 14 h., a les 11 una estoneta per esmorzar i conversar. 

Us esperem!!!.

ESCOLA VIVA 
 Eixida a València: L’alumnat de 6é va anar de visita el passat dimarts a València i 

van veure restes de la muralla de València, la Llotja i pujaren al Micalet. 
 Eixida de 3rs i 4ts: El passat dimecres 31 van anar a l’Albufera, al Racó de l’Olla. 
 Jardinet: L’alumnat de 5 anys està preparant el campet per a plantar els bulbs de 

floretes al seu jardinet (situat front al carrer de La Florida).  
 Concurs de cartells per a la Trobada d’Escoles en Valencià a L’Horta Sud.  A 

l’escola, algunes aules estan acabant el cartell per a poder fer la selecció la 
propera setmana. Serà ú per escola, per tal de decidir a la reunió de comarca el 
guanyador per a la trobada del 2012. El presentarem a la comarca el dijous 15 de 
novembre. 

 Hort: Els encisams estan ja creixent, de moment després de sembrar-los els vam 
regar i ja no els hem regat de nou (amb la pluja hi ha suficient de moment).  
Ara  tocaria llevar unes quantes brosses que tenim de sobra. 

 

Racó  
d’Educació Física 

Viatge a la Neu 
Encara està oberta la inscripció. 
Pregunteu a Xavi, Amàlia o Vicent 
Moreno. També poden vindre 
persones adultes (pares o 
familiars). 
 

 
 
 
 
 
 

La propera setmana el berenar serà 
excepcionalment el dimarts 13, pel tema de 
la vaga general del 14 de novembre. 

http://www.escolajaume.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CCaall  ddiirr::    
BBRRUUÍÍXXOOLLAA  

  

NNo

ESCOLA MATINERA 
Si voleu informació sobre el seu funcionament o com 
inscriure’s, cal passar per l’ajuntament al departament 
d’Educació. Mila Garcia, tf. 96.126.13.01 ext. 230. o        BRÚJULABRÚJULA  

PER A PENSAR: 
"La vida es muy peligrosa 
no solamente por las 
personas que hacen el 
mal, sino y sobretodo, por 
las que se sientan a ver lo 
que pasa."    A. Einstein

A QUI CORRESPONGA: 
L’horari d’entrada de matí a l’escola és a les 9 (quan toca la música 
d’entrada cal que l’alumnat estiga al pati i entrar àgilment, sense 
córrer però sense pausa). Doncs bé, la realitat és que algunes 
famílies tenen l’hàbit d’arribar sempre o quasi sempre “puntuals” 
uns minuts (5’, i més darrere de les 9) realment segons ells són 
puntuals però sempre amb uns minuts caigudets. 
PER FAVOR: A l’escola també eduquem en la puntualitat per a la vida 
diària, per tant us demanem que feu l’ESFORÇ de vindre amb més 
temps per davant a l’escola i no a corre-cuita a l’hora caiguda. En 
aquestos casos estaria bé eixir de casa 5’ abans 
MARES I PARES: QUAN DEIXEU ALS VOSTRES FILLS I FILLES DE 
MATÍ I DE VESPRADA, CAL QUE EIXIU ÀGILMENT DE L’ESCOLA. 
EL  CONSERGE TANCA A LES 9’05 i 15’05, DONCS DESPRÉS TÉ 
ALTRES FEINES A FER. 
NO PASSA RES QUE US TANQUEN LA PORTA, PODEU EIXIR PER 
LA DE L’APARCAMENT.  

L’alumnat que arriba tard després de les 9’05, 
 es queda a la porta del despatx fins la segona sessió. 

ACCIDENTS A 
L’ESCOLA: A 

L’ATENCIÓ DE TOTES 
LES FAMÍLIES 

Es recomana que per la 
porta de les bicicletes no 
es deu accedir amb cotxe 
(és perillós per la 
carretera), utilitzeu-la amb 
bicicleta o a peu. 
LA POLICIA ENS 
ADVERTEIX I AVISA QUE 
LA DENÚNCIA SERIA 
JUSTIFICADA Prohibit 
aparcar, vorera, corba, 
perillositat d’accident, etc. 

Gràcies. 

ECONOMIA 
DEL 

MENJADOR 
Encara que Conselleria 
fa uns dies ens ha pagat 
un poc del que ens deu, 
des del menjador tenim 
aquestos deutes:  
 A les empreses de les 

educadores:  març, 
abril, maig i octubre.  

 A la d’alimentació: 
octubre.

ESCOLES 
PÚBLIQUES DE 

CATARROJA 
Per tal de tenir informació: 
Aquest curs totes les escoles 
públiques de Catarroja (Joan 
XXIII, Bertomeu, Villa Romana, 
Nª 6 i Jaume el Conqueridor) 
tenim el mateix horari LECTIU. 
De dilluns a dijous de 9 a 12’45 
h i de 15 a 16’30 h.  
Els divendres de 9 a 13 h. 

EIXIDA DE L’ALUMNAT 
DURANT L’HORARI DE 

CLASSE 
Si veniu a pel vostre/a fill/a per 
anar al metge o per altre motiu, 
cal que li signeu un fullet al 
conserge o a qui estiga al 
despatx. Sols és un motiu de 
seguretat i responsabilitat. 

HORARI D’EIXIDA SE  
L’ESCOLA DE 
VESPRADA : 

El conserge obri la porta de 
bicicletes (darrere de 3 anys) 
5’ abans de l’eixida o entrada, 
i la tanca 5’ després de 
l’eixida. 
La porta de les bicicletes per 
la vesprada la tanca a les 
16’50, la porta general la 
tancarà a les 16’55, doncs a 
les 17 h tanca la des cotxes i 
l’edifici de primària. 
MOLTES GRÀCIES. 

EXAMENS DE LA 
JUNTA 

QUALIFICADORA 
DELS 

CONEIXEMENTS 
DE VALENCIA. 

Al mes de novembre 
són els exàmens de la 
JQCA a Torrent: 10 de 
novembre a elemental, 
17 de novembre mitjà, i 
el dia 24 el superior. 

AGENDA D’OCI 
VIII Mostra agroalimentària i comercial d’Alcasser. 
Dies 10 i 11 de novembre a la Plaça del Mercat. 

 


