 l F u ll

DATA: 30 de març de 2012
Nº: 756
CURS: 2011-2012
www.escolajaume.com

ESCOLA EN VALENCIÀ:
ARA CAL DIR
PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT
I EN VALENCIÀ
Ja no val això de dir:
Està tot malament. I quedar-se a casa. Cal moure’s.

TOTS ELS DINERS QUE DEU CONSELLERIA
EL DEUTE QUE TÉ CONSELLERIA AL MENJADOR ESCOLAR
A DATA D’AVUI ÉS DE MÉS DE 60.000 €, A L’EMPRESA
D’EDUCADORES NO LI ESTEM PAGANT DES DE
DESEMBRE.
L’EMPRESA NO POT FER FRONT AL DEUTE I ÉS PER
AQUEST MOTIU QUE LES EDUCADORES DEL MENJADOR,
NO ESTAN COBRANT DES DEL MES DE GENER.
ESTEM CANSATS DE CRIDAT PER TELEFON AMB
CONSELLERIA, DE TRUCAR A TOTES LES PORTES, I NINGÚ
SAP DIR-NOS QUAN COBRAREM.
VERGONYA CAVALLERS, VERGONYA
INFORMACIÓ DE L’AMPA I DE LA DIRECCIÓ
 El professor d’E.F. que substitueix a Amàlia, ara s’ha casat, té el permís de matrimoni però no
ens han enviat cap mestre per substituir-lo.
 Les persones que es van contractar el passat dimecres per fer-se càrrec dels xiquets i xiquetes
durant l’assemblea de famílies, estan pagades des de l’escola, dels diners que es van guanyar
al Premi d’Innovació Pedagògica de la Caixa Rural de Torrent al curs passat.
 La reunió del mes d’abril serà el proper dimarts dia 2 a les 21’30 h ací a l’escola. És una reunió
de la Junta de l’AMPA però oberta a tots els pares i mares.
 Millores a l’escola: La vivenda del conserge de l’escola (que ja no viu ací
des de novembre del 2009) l’Ajuntament la va enderrocar per dins i estem aturats.
 Vacances de Pasqua
Enguany seran del 5 al 16 d’abril inclosos.

MATRÍCULA
A LES ESCOLES D’E.I. I PRIMÀRIA

Cal dir:

Totes les famílies que tinguen un/a fill/a nascut/a a l’any 2009, des de
l’Ajuntament se’ls convocarà a un reunió informativa per tal de fer les
sol·licituds d’escolarització. El període per presentar les sol·licituds
serà entre el 7 i 16 de maig.
TAMBÉ ÉS EL MOMENT DE CANVIAR-SE D’ESCOLA SI ES
CONSIDERA, durant el curs no es pot.

QUITRÀ
No
ALQUITRÀ

RESERVA PER A 1r D’ESO
L’alumnat de 6é de l’escola ja ha fet la reserva a l’IES Berenguer
Dalmau de Catarroja.

ESCOLA VIVA
 Comunitats d’Aprenentatge: El passat dimecres es va realitzar la fase de
sensibilització i informació del que significa aquesta manera de treballar a
l’escola. Poseu-vos apunt, per a la següent fase, la fase del somni, i ja
us avisarem.
El dia de Sant Josep vam estar 5 mestres d’espies a un escola a Lekeito, i ara a
Pasqua anem a anar 6 a El Vendrell, i altres 6 a Granollers.
 Hort: Les faveres estan donant una collita preciosa. Fins ara hem repartit
3 tavelletes a cada alumne de 3 anys fins a 4t, i 6 tavelletes per a 5é o 6é
Esteu-vos a l’aguait, doncs després de les faves anem a plantar carabasses i
pipes (per Van Gogh).
 Tirar el ram: A l’alumnat de 1r i 2n els hem donat el ram, ací com a cosa
simbòlica. El ram es donava (es tirava) a la pasquera. Pregunteu als vostres
majors de casa, que era això de “tirar el ram“.

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

REFRANYS DE MARÇ I
ABRIL

D’ací a la nostra Trobada de l’Horta Sud
a València el diumenge 13 de maig. Les
samarretes les repartirem després de
Pasqua.
Reserveu-vos eixe diumenge.

 Març, marcedor,
de nit fa fred i d dia calor.
 Si març fa de maig,
maig farà de març.
 Altes o baixes
per l’abril les Pasqües.

PER A PENSAR

AMPA

No me preocupa el crit del
violents,
dels corruptes que s’enriqueixen
des del poder,
dels deshonestos,
dels sense ètica.
El que més hem preocupa és el
silenci dels bons.

EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!

MARTIN LUTHER KING

Espanya gasta en el seu estat de benestar menys
del que l correspon pel seu nivell de riquesa
econòmica. Té un PIB per habitant (en 2006) del
93% del PIB per habitant mitjana de la UE-15,
doncs, el seu gasto públic social por habitant és sols
un 71% de la mitjana dels països europeus
analitzats.
http://www.equiposytalento.com/imagen_del_dia/retr
asar-la-jubilacion-es-injusto-para-las-clases-pobres

