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XXVª TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ
AQUEST DIUMENGE 13 DE MAIG A VALÈNCIA
PROGRAMA:
Concentració: A les 10 hores al carrer Colom, parada Metro
(Magatzems El Corte Inglés)
Inici Cercavila: A les 10,30. Carrer Colom, Porta del Mar,
Navarro Reverter i Pont de les Flors, fins passeig de l’albereda.
Tallers: Des de les 11,30 – 13,30
Dansà Popular: A les 13,30
Dinar: A les 14 hores. Hi haurà paella gegant i entrepans.
Fi de festa amb TRES FAN BALL a les 15,30 que conclourà
amb una Muixeranga a la que convidem a totes les colles de
dolçainers.
Reserves: tiquets que inclouen la paella i beguda a 5€ es venen
allí directament, fins que s’esgoten. (Hi haurà servei de bar, de
beguda i entrepans)
RECORDEU,
NO TINDREM OMBRA, PER TANT PREPAREU
PARA-SOLS I BARRETS.
El dimecres passat es van repartir les carpetes de la trobada

CONCERT DE LA
TROBADA
És avui divendres 11 de
maig.
Lloc: IES Ferrer i Guàrdia.
BENIMACLET
Hora: 21 hores. Preu: 5 €
SI VOLEU RESERVAR
ENTRADES TELEFONEU A
CARMINA 626321747

amb un diari especial. Es va repartir a totes les famílies
que havien pagat la rifa corresponent repartida en
gener.
MUNTATGE DE TALLERS.

PER UNA ESCOLA PÚBLICA
DE QUALITAT I EN
VALENCIÀ
Davant les retallades de la Conselleria els
5 sindicats (CCOO, UGT, STEPV, CSIF,
ANPE) han convocat de moment:
6 jornades de VAGA els dies: 16, 17, 22
( el 22 vaga d’educació a nivell Estatal),
23, 30 i 31.
Ahir dijous a tots els Centres Educatius es
va fer un REFERÈNDUM per a dir-li NO a
les propostes de Conselleria.

COMUNITATS
D’APRENENTATGE
Us adjuntem un fullet
informatiu
per
convidar-vos a una
assemblea especial
per al dilluns dia 21
a les 16’30 al
menjador
de
l’escola.
Anoteu-ho a l’agenda, és super important per al
futur de la nostra/vostra escola.

SOL·LICITUDS DE NOVES
MATRÍCULES
Estem des del dia 7 recollint les sol·licituds de matrícula
per al proper curs escolar. Ja us tindrem informats.

Cal dir:
SOBRESALT
No
SUSTO

Registra’t com a usuari a la nostra web!
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.
Envia un correu a escolajaume@gmail.es on has d’escriure:
- El nom i el cognom.
- Marcar si eres:Familiar o Alumne/a.
- Nom de l’alumne o alumnes i el curs.

ESCOLA VERDA
El paisatge de l’hort escolar ja ha canviat, ara tenim plantades 95 carabasseres, gira-sols i dacsa
de fer roses. Ara queda que naixquen bé els gira-sols i la dacsa. Observeu com va el campet i
xarreu amb els vostres fills.

AMPA:

ESCOLA VIVA

Recordeu que les coques que
es venen són fons per a
l’AMPA així com la rifa que es
repartirà pròximament. Tot
això ajuda a pagar per
exemple la Setmana Cultural, i
totes les activitats de l’escola.

RUTA DE “OJOS NEGROS” AMB LA BICICLETA.
L’alumnat de 6é el divendres passat dia, van fer una excursió
especial, la ruta de “Ojos Negros” (des de Barraques a
Navaixes) amb les bicicletes. S’ho passaren molt bé i gaudiren
de la bicicleta i de la natura, tant els menuts com els adults.
Els pares ajudants que ens acompanyaren finalment varen ser
Javier Fresneda (pare de Ruben) , Javier Encinas (pare
d’Ivan), Paco Hervás (pare de Paula), Jose Mª Muñoz (pare
d’Adri), Javier Ridaura (pare de Lucia de 2nB) i Efren (oncle de
Carla Teruel). Manolo Carmona (pare de Paula Carmona) no
va poder perquè es va lesionar a última hora.
A tots moltíssimes gràcies. També als mestres Vicent i Cynthia
i als d’EF. Juanvi i Xavi. Pujarem les fotos a la web.

OBJECTES
PERDUTS
La
perxa
dels
objectes
perduts, ja està plena.
La propera setmana farem una
neteja i ho tirarem al
contenidor de roba.
Si trobeu a faltar alguna peça
de roba, passeu a mirar-ho el
més aviat possible.

PER A PENSAR:
“És necessari respectar l’opinió dels
altres, no prejutjant-los abans”.
Anònim

AMPA
EL QUE NO ET CONTEN DE LA CRISI !!!
"Gestha (Sindicat de Tècnics de Hisenda): elevant
del 30% al 35% el gravamen aplicable a les
empreses de les quals els beneficis superen el
milió d’euros, la recaptació s’elevaria en més de
13.900 milions d’euros anuals”.
http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=2
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