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DATA: 16 de juny de 2011 Nº: 728 CURS: 2010-2011
Més informació a: www.escolajaume.com
SI AL VALENCIÀ, No a les retallades en educació: Convoca
LA PLATAFORMA PER L’ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT I EN
VALENCIÀ (FAPA, UGT, CCOO, STEPV, ESCOLA VALENCIANA.)

Demà dissabte dia 18, a les 18 h. a Sant Agustí.
LA NOSTRA ESCOLA HEM QUEDAT A LES 17’50 DAVANT DE
CAFÉS VALIENTE (C/ XÀTIVA, prop de Sant Agustí).

ESCOLA VIVA

• IV PREMI EDUCATIU 2010/2011 CAIXA RURAL DE TORRENT: Ens han
premiat un treball pedagògic i didàctic. Ha estat un premi de 1.500 € pel motiu
esmentat. En concret l’experiència presentada va ser Calicó.
• Jornades d’Expressió de 4t: les han realitzat avuí mateix de matí per a
l’alumnat de 2n a 6é. Amb l’obra “Els contes ja no són el que eren”. Aquesta
vesprada també per a les famílies a les 18 h. amb portes obertes.
• L’alumnat de 6é, va arribar anit del viatge de fi de curs. S’ho han passat la mar
de bé. Han estat al Delta de l’Ebre, Barcelona i Portaventura.
• L’alumnat de 5é anà el dilluns passat de visita a “Las hoces del Cabriel”.
• FOTOS I VIDEOS per a casa: Hem instal·lat un ordinador des d’on podeu copiar
fotos i vídeos de diverses activitats que hem fet aquest curs: Viatge a la neu 2011
(de 1r a 6é), Eixida a l’IVAM i Rocòdrom (6és), Hokei (5és), Coreografies (4ts),
Carioques (6és), Eixida amb bicicleta a la ruta de “Ojos negros” (6és).
Està a la porta del despatx i es pot passar a copiar-s’ho

AMPA
RECORDATORI:
INFORMACIÓ A TOTES
LES FAMÍLIES DE
l’ESCOLA
LLIBRES DE TEXT PER
AL PROPER CURS
ESCOLAR.
ESTEM RECOLLINT AL
DESPATX EL FULL
DELS INGRESSOS PER
A LA RESERVA DE
LLIBRES DE TEXT.

URGENT:
ESCOLETES MATINERES I TRANSPORT
MUNICIPAL.
Les instàncies de sol·licituds per a les escoletes
matineres estan ja a l’escola, podeu demanar-les a
Direcció o al conserge.

BEQUES DE MENJADOR:
Ja estan al despatx per recollir-les. Hi ha
un temps molt curt i us demanem que ho
feu Ja si voleu sol·licitar-la, doncs el dia
23 és el darrer dia de classe.

“AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE”
FESTA FI DE CURS

Cal dir:

Demà és la festa fi de curs, mireu el programa que us
adjuntàrem l’altre dia o avuí mateix (4ts i 6és).
US RECORDEM NORMES IMPORTANTS TANT PER A
L’ALUMNAT COM PER ALS ADULTS:
• NO PORTAR PISTOLES D’AIGUA, si fora el cas es
demanarà que ixquen de l’escola.
• Al recinte escolar no es pot fumar, no es poden entrar
animals.
• En acabar de sopar, per favor tireu les deixalles als
contenidors junt a l’aparcament i les cadires al lloc.
Recordeu que per al sopar cal portar-se taules i cadires (no
sabem quantes cadires tindrem de l’Ajuntament)
Moltes Gràcies.

RECOLLIDOR
No
RECOGEDOR
ESCOLETA D’ESTIU
EN TIRERETA 2010
Lloc: C.P. Jaume el
Conqueridor.
Del 24 de juny fins el 31 de
juliol. Horari de 8 a 15 h.
Menjador opcional.
Preus i més informació
entirereta@ono.com,
tf. 96.127.32.46

AGENDA

MATRICULACIÓ

MANIFESTACIÒ GLOBAL: Diumenge
dia 19 a les 18’30 hores a la Plaça de
l’Ajuntament de València.
Mercat Solidari al C.P. Bertomeu
Llorens, dies 20, 21 de 12’30 a 14 h.,
ajuda per a APAMI de Catarroja.

Avuí mateix s’ha iniciat la confirmació de
matrícula per a l’alumnat nou. Cal passar a
completar la documentació i recollir uns carta
per a una reunió el dia 29 a les 9 h.
CERTIFICATS METGE (Alumnat de 5
anys)
Cal facilitar al despatx un certificat metge
actualitzat quan es passa a 1r de Primària.

LLEGIR EN VALENCIÀ
LA FUNDACIÓ BROMERA, Escola
Valenciana i més organismes i empreses
ofereixen de nou,la campanya “llegir en
valencià” (llegir en valencià.org).
Aquesta dissabte 18 la llegenda és “El
miracle de Morella”. Diari més 1€.

OCI I TEMPS LLIURE:
Si us interessa informació al respecte
per a l’estiu, per als vostres fills/es, al
despatx tenim un llistat d’ofertes. Podeu
passar i demanar-lo.

ESCOLA VERDA:
L’Hort escola.
COLLITA DE CREÏLLES: Serà dema
mateix al matí. Cal dur una bossa de
plàstic per emportar-se les que toquen a
casa.
FELICITACIONS:
A Xavi el pare de Rubén i Lucia
Fresneda (5é i 3r), a Víctor el pare de
Inés (4 anys A), a Cristina la mare de
Joan Rios (4 anys A), a Verònica la mare
de Dìdac (4 anys A), a Luis el conserge,
al pare de Vicent Moreno, que ens han
ajudat a preparar el camp per a la collita.

PER A PENSAR
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Si les llengües no foren importants, ningú voldria
silenciar-les.
Joan Fuster
El valencià és la llavor del plurilingüisme.
El plurilingüisme comença amb el valencià.
El valencià és el primer pas cap al plurilingüisme.
La qualitat és en valencià.
La qualitat es diu valencià.
La qualitat comença amb el valencià.
Estudiar en valencià garanteix la qualitat.
Si a l’anglès, si al castellà, però sense oblidar la
nostra llengua.
Yes, we want to study English y también
queremos estudiar castellano però sense
oblidar la nostra llengua.
Amb l'educació en valencià tot s'entén des d'altra
perspectiva que ens fa aprendre noves llengües

ràpidament.

