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MATRICULACIÓ
E.I. I PRIMÀRIA: Estem seguint el calendari oficial, el dia 2 de juny penjarem les
llistes  provisionals  d’admesos  i  no  admesos  al  tauló  d’anuncis  de  l’edifici  de
Primària.
Si hi ha algun dubte es pot preguntar al despatx de Direcció.
Les sol·licituds presentades han estat les següents:
66 de 3 anys, 1 de 4 anys, 3 de 5 anys, 2 de 1r, 1 de 4t i 1 de 5é.
A més a més ens estan obligant a una ràtio màxima, segons els metres quadrats,
29 per aula a E.I. i 30 a Primària.

ESCOLA VIVA
Coneguem com naix l’arròs
Hem repartit a tot l’alumnat junt al full uns granets d’arròs (en corfa, no blanc) i una
noteta per posar-los en aigua i observar com creix la planteta (la tija i l’arrel). 
A la marjal ja estan sembrats els camps i es poden observar. D’ací a fi de curs el
color de paisatge canviarà a un verd preciós. Podeu anar d’excursió cap a meitat
de juny que estarà tota la marjal verdeta, a més a més, podeu visitar “El Tancat de
la Pipa”. Podeu entrar a la seua web i demanar una visita guiada per una biòloga.

27ª Trobada d’Escoles en Valencià 
a l’Horta Sud

Demà dissabte a Catarroja
Demà de vesprada a les 17 h. concentració davant la de l’escola Vil·la
Romana, busqueu per davant de la cercavila la pancarta de l’escola
Jaume el Conqueridor.
NECESSITEM que participeu en el nostre poble, doncs després de 27
anys ja està ací la trobada. Farem la Cercavila, els tallers, actuacions
diverses i passeig amb carro. Per la nit, soparet de cabasset i concert
en acabar el sopar.
MIREU BÉ EL PROGRAMA AL DIARI QUE HI HA DINS LA CARPETA
QUE HA PORTAT A CASA EL/S VOSTRE/ES FILL/S.
NO US HO PODEU PERDRE, CAL FER HISTÒRIA A CATARROJA.

ESTEM DE FESTA!!!!!

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar
“Qui no compren una mirada tampoc 
comprendrà una llarga explicació.”

Proverbi àrab

“  INFORMACIÓ DEL MENJADOR”
MES DE JUNY
El preu del menú per als fixes és de 5’90 € per dia. Els tiquets solts de juny són de
color verd i valen 6’40 €. Si algú no s’ha anotat encara per quedar-se, que passe
urgentment per direcció.
GORRA   per protegir-se del sol: fa molta calor al sol, i per tant cal posar-se a l’om-
bra i també portar una gorra de casa amb el nom i classe posat dins.
BEQUES
NO TENIM CAP NOTÍCIA DE CONSELLERIA. Quan vinga la convocatòria us avi-
sarem URGENTMENT. NO PATIU, però estigau a l’aguait.

Per si de cas ho necessiteu
 El  Síndic  de  greuges,  el  defensor  de  tots.  Més  informació  al  telèfon

900.21.09.70 i a www.sindicdegreuges.gva.es
 Escola Valenciana: 96.347.27.83 escolavalenciana.org on tenim a la vostra dis-

posició una oficina de Drets lingüístics.

“  INFORMACIÓ DES 
DE L’AMPA”

SOCIALITZACIÓ  DELS  LLIBRES
DE TEXT
RECORDEU QUE CAL PORTAR EL
FULLET  AMB  L’INGRÉS  DE  DI-
VERSOS  CONCEPTES  INDICANT
QUE SÍ QUE ESTEU EN AQUEST
PROJECTE.
FESTA FI DE CURS (divendres 20
de juny).
Hi ha una llista per anotar-se per fer
els tallers.
BERENAR SOLIDARI.
Sols queden ja dos dijous: el dia 22 i
el dia 29. Recordeu que és a l’eixida
de classe.

FELICITACIONS
Des de El Full volem donar les gràci-
es a tot l’alumnat de pràctiques que
ha estat amb nosaltres durant aques-
tos darrers mesos. Els desitgem que
hagen gaudit i aprés coses a la nos-
tra escola i dels nostres mestres.
Gràcies i molta sort a: 
Sara que ha estat en l’aula de 5 anys A.

Noelia que ha estat en 5 anys B.
Estela a l’aula de 3 anys A.
Míriam a l’aula de 4 anys A.

Andrea que ha estat en 2n B.
Arantxa que ha estat en 6é A.

Sheila a l’aula de 3 anys A.
Jordi que ha estat en 1r A.
Jorge que ha estat en 2n A.
Raúl que ha estat en 6é B.

Marta que ha estat en E. Física i 3r B.
Lara que ha estat en Anglès i 4t A.
Pilar que ha estat en Anglès i 4t B.
Glòria que ha estat en 3r A i PT.

http://www.sindicdegreuges.gva.es/
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=789
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