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FELICITACIÓ
DE PART DE TOTA L’ESCOLA volem felicitar a SHEILA, que ha estat de pràctiques
d’Administració al despatx. Ha estat entre nosaltres des de finals de març fins avuí dia 27
de maig. El seu treball i dedicació s’ha notat i ha estat molt atenta i eficient. MOLTES
GRÀCIES SHEILA.
PROPOSTA: Si algú necessita alguna administrativa o coneix algú que en necessite, pot
contactar amb ella al tf. 670850996.
Té la titulació d’Administració Grau Superior.

ESCOLA VIVA
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
El dilluns dia 30 es reuniran per celebrar la cloenda de les 10 parelles reals que han funcionat
durant el curs (en aquest cas havíen fet 10 setmanes fins febrer i des de febrer fins ara) . El
proper curs tornarem a proposar-ho doncs ha estat molt positiu i enriquidor.
A tots vosaltres, voluntaris/es i aprenents/es, GRÀCIES per haver participat; perquè aquest
xicotet pas és l’inici d’un gran camí que podem fer junts. Fem que el valencià ens ajude a
estimar la nostra, la vostra terra i la nostra identitat com a poble. MOLTES GRÀCIES.
ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
Ahir dijous dia 26, va ser la darrera assemblea d’aquest curs. Es van repassar les propostes que
s’han fet realitat durant aquest curs i les que resten pendents.
ESTEM DE DOL PER L’ESCOLA PÚBLICA
Al Consell Escolar del passat dia 19 de maig, vam aprovar que TOTS ELS DILLUNS (dies 30 de
maig, 6, 13 i 20 de juny) anirem vestits de DOL (tots de negre) per la situació de l’Escola
Pública.
PREMI BALDIRI REIXAC
La nostra escola ha estat seleccionada pel Premi Baldiri Reixac (Fundació Lluís Carulla) per la
normalització i ús del valencià a l’escola. És un premi de 3.300 € i anirem a recollir-lo el proper
dia 1 a les 19 h. a Barcelona.
El setembre de 1986 vam iniciar a l’escola el PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ,
per tant aquest curs que estem finalitzant ha estat el 25é. A la tardor propera ho celebrarem.
JORNADES D’EXPRESSIÓ
L’alumnat de 5 anys estrenarà la representació de PETER PAN a la Casa de la Cultura d’Albal el
proper divendres dia 3 de juny.
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Ahir dijous es va fer la valoració molt positiva de la Trobada a Silla del passat dia 16 d’abril.
També es van pensar les possibles propostes per al proper any 2012.
PREMI SAMBORI DE PAÍS
Demà dissabte dia 28 a la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx es lliuraran els premis Sambori de
País. Volem felicitar i donar les gràcies a tot l’alumnat i professorat que ha participat, i a més a
més va obtenir premi a la fase de l’horta sud.

Beques de menjador:
Encara no han arribat, us avisarem urgentment en quan estiguen, per a sol·licitar-les.

HORARI DEL MES DE JUNY
A partir del DIMECRES 1 de juny: Seguirem un horari
especial de jornada matinal. Serà des de les 9 fins les 13
hores, amb un temps de descans (com la resta de l’any) entre
les 11 i les 11’30 hores.
A les 13 hores serà l’eixida de classe de tot l’alumnat
(d’Educació Infantil i de Primària).
L’alumnat que es quede al menjador dinarà sobre les 13’30
hores i tindrà l’eixida de l’escola entre les 14’30 i les 14’45
hores.
RECORDATORI PER AL PATI:
Encara que a l’alumnat li recomanem estar més a l’ombra ells volen
estar a qualsevol lloc; per tal de protegir-se del sol TORNEM A
RECOMANAR que porten una gorreta (amb el nom i curs posat
dins).

MENJADOR
Si algú es vol quedar dies solts, pot comprar els tíquets a La
Caixa Rural de Torrent a 6’40 € (són de color verd).

ESCOLA D’ESTIU
Des de l’Associació Veles i Vents, l’Escoleta en Tireteta
organitza l’escola d’estiu a la nostra escola. Del 23 de juny al
29 de juliol, de 8 a 15 h. Més informació al despatx.

Cal dir:
TISORA
No
TISORES
GRÀCIES
Un grup de voluntaris han
ajudat durant dos
divendres de vesprada al
conserge a netejar el pati
i deixar-lo
perfectíssimament.
Prengueu exemple i
mantingueu-lo net.
Els voluntaris són:
Israel Alonso i Zakaria
Sfar de 6é B, Héctor
Chaqués de 6é A, Erica
Chaques de 4t B i
MªJosé Casañ de 5é B.

INFORMACIÓ DES DE L’AMPA
L’AMPA Jaume I el Conqueridor de Catarroja per ara no utilitza cap mitjà de
comunicació com a blogs, pag. web, ni paregut. Utilitzem el Full per comunicar-se
amb les famílies de l'escola.
La Junta del AMPA i en la seua representació, signa la PRESIDENTA Mª Jesús Vila.

AGENDA CULTURAL
Volta a peu a Massanassa: És el
dissabte 11 de vesprada. Inscripcions per
a adults fins el dia 8 a les 20 h. Els
xiquets/es allí mateix fins les 17 h. Més
informació: fullets a la porta del despatx i a
la web collaelparotet.org

AJUNTAMENT
Transport escolar:
De part de l’Ajuntament, al despatx
tindrem fulls de sol·licitud, que
després
cal
presentar
a
l`Ajuntament en registre.
Escoleta matinera:
També tindrem full de sol·licitud al
despatx. En aquest cas cal tornar-lo
a direcció.

INFORMACIÓ DES DE
L’ESCOLA
Noves matricules: El proper dijous dia
2 al tauló estaran les llistes
provisionals d’admessos.
Més informació a direcció.
Certificat metge de tot l’alumnat:
Quan aneu a fer una revisió al metge
dels vostres fills/es podeu fer un
certificat en eixa data i ens el passeu al
despatx per tal que estiga més
actualitzat.
RELIGIÓ / ALTERNATIVA: Recordeu
que si penseu canviar alguna opció per
al proper curs és ARA, abans de fi de
curs el moment per a sol·licitar-ho. A
setembre NO es pot realitzar cap
canvi.

