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ESCOLA VERDA
RECORDEU: DEMÀ dissabte dia 11 estarem treballant
al jardí de l’escola, estava ajornat per la pluja.
PER FAVOR, MIREU DE RESERVAR-VOS EL
MATÍ, US ESPEREM.
Gràcies a l’AMPA per l’ajuda econòmica per poder
realitzar totes les activitats del dia de l’arbre que
quedaven i poder deixar un pati preciós.
PROPOSTA DE PROTESTA: Davant l’encariment de
la llum: El proper dimecres dia 15 de febrer a les 22
h. Cal apagar-ho tot durant 5 minuts.

DIMARTS 14
REUNIÓ MENJADOR
El consell escolar ha pres unes
noves mesures respecte al
funcionament del menjador
degut al deute de Conselleria.
El proper dimarts hi haurà una
reunió al menjador a les 16'45.

És molt important,
per favor no falteu.

ALUMNAT DE PRÀCTIQUES:
Des de “El Full” volem donar la benvinguda a tot l’alumnat de pràctiques que aquestos dies està
arribant a l’escola: Mª José, Jéssica, Mario, Diego, Kike, Laura, Raquel i Sonia.

WEB ESCOLA
Vols estar registrat a la nostra web http://www.escolajaume.com?
Diferenciarem dos tipus d’usuaris ALUMNES i FAMÍLIES. L’objectiu és crear un
espai de comunicació entre l’escola i les famílies, a través del qual podreu rebre El
Full i altres comunicacions de la nostra escola al vostre correu electrònic, i més
endavant tenir espais interns d’ús exclusiu per a usuaris registrats.
Per sol·licitar el registre cal que ompliu aquesta nota i la lliureu a Direcció.
PETICIÓ DE REGISTRE A LA WEB DE L’ESCOLA www.escolajaume.com
Família de l’alumne/a _______________________________ del curs ___________ i
(en cas de germans) _______________________________del curs ___________
Petició d’usuaris
(marcar una X)
Alumne

Nom
família

Cognoms

Correu electrònic

XXVa TROBADA D’ESCOLES
EN VALENCIÀ A VALÈNCIA
DIUMENGE 13 DE MAIG
SAMBORI, concurs de literatura en
valencià:
La nostra escola va lliurar ahir dia 9 els
treballs de l’alumnat al Concurs Sambori a
nivell de la fase de Comarca de l’Horta Sud. A
veure si tenim algun classificat per a la fase
de País. Ja us informarem.
NIT DE L’ESCOLA VALENCIANA:
Dissabte 11 de febrer és la IXª Nit de l’escola
valenciana. És a L’ELIANA. Es lliurarà un
homenatge a PACO MUÑOZ, a la revista
SAO, i al COR DE L’ELIANA.
Més informació a la web www.fev.org.
SAMARRETES:
La propera setmana les tindrem exposades a
l’escola. Us repartirem un full informatiu per si
us pot interessar.
AMICS D’ESCOLA VALENCIANA:
Dins de la web escolavalenciana.org podeu
trobar la campanya “Fes-te amic d’Escola
Valenciana”. Penseu-ho, si teniu qualsevol
dubte podeu preguntar a direcció.

Cal dir:
ESDEVENIMENT
No EVENT
ESCOLA SOLIDARIA
1 € Llavor de pau.
Hem recollit a la vidriola de l’escola solidària
la quantitat de 345 €, els quals hem enviat
meitat per meitat a ESCOLES SOLIDÀRIES
(172,5 €) i a EDUCACIÓ SENSE
FRONTERES (172,5).
També hem recollit al voltant d’uns 50 quilos
d’aliments en 10 caixes, són per a CÀRITES
DE CATARROJA.

RACÓ D’E.F. SOLIDARI
A la porta del despatx es poden aportar taps
de plàstic per a una causa solidària amb
una xiqueta.
Li diuen Aitana, i necessita una operació
urgent de cor i pulmons, l’operació té un
cost molt elevat i cal fer-la als Estats Units.

FELICITACIONS

AGENDA CULTURAL:

Volem felicitar des de la seua escola, a l’alumna ALBA
SANTODOMINGO I NÚÑEZ de 6é A. Doncs el passat
cap de setmana guanyà 3 medalles (1 d’or i 2 d’argent)
en el campionat autonòmic de salvament i socorrisme de
natació, en Alacant. Enhorabona i una forta abraçada.

Demà dissabte hi ha una
passejada gratuïta amb barca.
Si us interessa a les 10 h s’ix
amb les barques. Si voleu fer la
reserva podeu telefonar al nº
677.671.681 (Juan)

ESCOLA VIVA

AMPA

- A 5é i a 6é s'han fet 4 xarrades sobre
Educació sexual. També durant aquest
mes estan fent-se xarrades a les
famílies del 2n i 3r cicle sobre
Tècniques d’Estudi.
- Aquesta setmana l’alumnat de 2n, 3r,
4t, 5é i 6é ha assistit al teatre d’anglès
que
havia
coordinat
Teresa.
Pròximament aniran si no passa res
també 5 anys i primer a un
contacontes en anglès.
- Voluntariat pel valencià: Actualment
sols tenim 3 parelles a l’escola. Si us
interessa, passeu per direcció.

Aquesta setmana s’ha celebrat la Junta de
l’AMPA i han aprovat realitzar algunes accions
per ajudar econòmica a l’escola:
 Integrar-se dins de la Interampa que es vol
crear a Catarroja.
 El dijous 16, a les 16’45 hi haurà un
berenaret solidari amb l’escola pública, en
aquest cas ací a la nostra escola.
 Ja sabeu que l’AMPA subvenciona TOTES
les activitats, per tant tot el que el que
recapte del berenar o berenars, serà per
pagar tot açò: 9 d’octubre, Nadal,
Xocolatada, Setmana Cultural, Revista, etc.

Per a pensar:
“La justícia sobre la força, és la impotència
La força sense justícia es tirania”. ANÒNIM

