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DATA: 14 de desembre de 2012   
 Nº: 781       CURS 2012-2013 

www.escolajaume.com 

COMISSIONS DE TREBALL COMUNITAT D’APRENENTATGE 
Comissió Pedagògica, Subcomissió d’anglès 

Davant la demanda d’ensenyament d’anglès, des de la comissió pedagògica estem 
organitzant activitats en aquest idioma. Necessitem voluntaris que puguen participar-hi. Els 
requisits són que sàpiguen parlar anglès (el nivell no importa, organitzarem diferents grups) i 
que tinguen disponibilitat al menys d’una vegada al mes. Per a més informació podeu 
contactar amb nosaltres per correu electrònic.  comissioanglesjaume@gmail.com

ESCOLA SOLIDÀRIA 
MERCADET SOLIDARI DE L’ESCOLA D’ADULTS 
El dimecres, 19 de desembre, l'Escola d'Adults de Catarroja 
celebrarà el seu 9é Mercat Solidari. Els guanys són per al "Projecte 
Paula",  projecte d’investigació de la diabetis infantil que ha estat 
afectat per les retallades al Museu de les Ciències Principe Felipe 
de València. 
L’horari del mercat és al matí de 9:30 a 13:30 i de vesprada de 
16:30 a 20:30h. 
COM PODEM AJUDAR? 
Anant a comprar o també portant-los allí a l’escola d’adults coses 
que no vulgau a casa (excepte roba i sabates). 
RECOLLIDA D’ALIMENTS per a  Càrites 
Podeu portar-los a les esglésies, tf al 696.569.209 i passaran a 
recollir-los, o bé el porteu a l’escola i avisarem per a recollir-los. 
UN EURO LLAVOR DE PAU 
És una campanya d’Escola Valenciana, que enguany serà per a la 
CREU ROJA. A l’escola hi ha una vidriola al despatx per a fer el 
donatiu que vulgau. 
MENJADOR I HORT ESCOLAR 
Recordeu la collita de carabasses??? 
Doncs de quan en quan les utilitzen per al dinar. El proper dijous dia 
20 faran  crema de carlotes amb carabasses. 
ESCOLETA DE NADAL EN TIRERETA 
Del 24 de desembre al 4 de gener, entre les 8 i les 15 h. 
Podeu connectar al correu entirereta@ono.com i al tf. 961273246. 

PLATAFORMA PER 
L’ESCOLA PÚBLICA DE 

QUALITAT I EN 
VALENCIÀ 

A part de la manifestació 
celebrada ahir dijous 13 a 
València, demà dissabte hi ha 
una molt important a Castelló, 
per celebrar els 80 anys de les 
normes del 32 i pels drets 
lingüístics.  
Castelló demà dissabte 18 h. a la 
plaça la Independència (de la 
farola). 

ESCOLA VIVA 
Jornades d’expressió: Avui l’alumnat de 2n ha representat 
l’obra “Mates a la salsa” per als companys de l’escola, aquesta 
vesprada per a les seues famílies. Enhorabona i felicitats!! 
Els Reis Mags: La propera setmana vindran Els Reis Mags a 
Educació Infantil a recollir les cartes. 
El Pare Noel: Els darrers dies abans de les vacances pot ser 
que un dia vinga el Pare Noel al menjador. 

UN BON REGAL: 
Des d’Escola Valenciana us 
oferim la 2ª edició de la 
Devedeteca de pel·lícules en 
valencià, desprès de l’èxit de la 
1ra. Esperem que aquesta nova 
oferta de cinema en valencià us 
agrade. 
PACK DE 5 DVD: Toy Story 3, 
Up, Ratatouille, Ice Age 3 i Kung 
Fu Panda. 
Per 85€ teniu les pel·lícules amb 
les fitxes didàctiques de cada 
una, amb activitats adreçades als 
cicles d'Infantil i Primària. 
Per consultar productes 
d’Escola Valenciana podeu 
entrar al següent enllaç. 
http://www.escolavalenciana.com
/botiga 

PER A PENSAR: 
“Molt sovint, quasi sempre, callar és també mentir.” Joan Fuster 

http://www.escolajaume.com/
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COMUNITAT D’APRENENTATGE 

JORNADA DE LES MASCOTES 
Des de la Comunitat d’aprenentatge, més en concret des de la  “Comissió 
Màgica”, estem organitzant una activitat al pati de l’escola on les nostres 
mascotes seran les protagonistes. Açò és degut a la quantitat d’alumnat que ha 
somiat la possibilitat de dur les seues mascotes a l’escola. 

 L’activitat es farà el dia 17 de gener de vesprada, en horari escolar. Al pati formarem uns 
racons per a separar els diversos tipus d’animals, i ternir-los classificats per espècies, raça... així 
alumnat i famílies podran veure’ls  i coneixer-los.  

Estem en procés de negociació amb una protectora d’animals per veure si podrien 
col·laborar amb nosaltres eixe dia per donar-nos informació sobre els animals. 

L’única cosa indispensable per poder realitzar aquest meravellòs somni, és que 
cadascuna de les mascotes deuria estar a càrrec d’un adult durant tota l’activitat, per tal d’evitar 
qualsevol tipus de problema. 

Per fer una estimació dels animales que tindriem i poder 
organitzar bé la jornada, necessitem que ompliu aquestes dades i 
deixeu la noteta a la porta del despatx abans de Nadal.  

També voliem aprofitar l’ocasió per realitzar altre somni. 
Si conegueu alguna persona que tinga cavall i carro i 
estiguera disposada a vindre a l’escola i fer-nos un passeig, 
passeu pel despatx i comenteu-ho a Vicent Moreno, per favor.   

 
JORNADA DE LES MASCOTES 

NOM ALUMNE/A:______________________________________ CURS: ____________ 
 
QUIN ANIMAL PORTARÍEM: _______________________________________________ 
 
PERSONA ADULTA RESPONSABLE DE LA MASCOTA: 
_______________________________________________________________________ 

 

CCaall  ddiirr::    
AANNIIVVEERRSSAARRII  

  

NNoo        
CUMPLEANYSCUMPLEANYS  

RACÓ D’EDUCACIÓ 
FÍSICA 

 

La propera 
setmana, el dimarts 

i el dimecres,  
l’alumnat de 5é 
jugarà un partit 
d’exhibició de 

beisbol a l’hora del 
patí. 

Esteu tots i totes 
convidats/ades. 

AULA DE MÚSICA 
Ja hem començat a fer 
cosetes al blog de 
música. Hi ha fotos, i 
vídeos de cançons, 
treballs i nadales que fem 
a classe. A poc a poc 
anirem penjant tot el que 
fem en els diferents 
cursos. Aneu mirant!!! 
Podeu entrar directament 
al blog o bé punxant 
“música” a l’esquerra en 
la pàgina web de l’escola. 
Blog: 
musicajaume.blogspot.com 
Web de l’escola: 
www.escolajaume.com

VOLEU PEIXETS???? 
A la peixera gran han criat els peixos, hi ha unes cries del Molly 
Ballon i necessiten més espai. Si en voleu algú cal que contacteu 
amb Vicent Soria al seu correu vicentesoriadiaz@gmail.com. 
S’atendrà per rigorós ordre de demanda al correu esmentat.  
Per transportar-los a casa caldrà portar bosses de congelació 
hermètiques i tenir un aquari en condicions. 
Des de El Full volem agrair i felicitar al pare de David Soria de 5 anys 
A, per la seua dedicació al manteniment de les peixeres de l’escola 
quasi tots els matins. Moltes gràcies 

http://www.escolajaume.com/
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