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PER UNA ESCOLA PÚBLICA, DE QUALITAT I EN VALENCIÀ
INFORMACIÓ numèrica de participació en les VAGUES
DIES

MESTRES

ALUMNAT

16 de maig

18 + el director (63%)

335 (75%)

17 de maig

6 + el director (23,3%)

315 (70%)

22 de maig

25 + el director (86,6%)

384 (85,3%)

L’ESCOLA JAUME NAIX COM UNA COMUNITAT
D’APRENENTATGE
El passat dilluns dia 21 de maig de matí es va celebrar l’assemblea de
delegats/ades, i a la vesprada l’assemblea de famílies on es va aprovar per
unanimitat l’inici d’aquest projecte. Aquest és un fet que farà història a l’escola. Eixe
dia és la data de naixement i constitució oficialment.
VOLS SER VOLUNTARI/A?
Si vols ser voluntari/a és necessari omplir el formulari que hi ha a la web de
l'escola i que aquest quede registrat.
Després d'això, has de dur signat a l'escola i en persona el contracte que també
està a la web.
Si alguna persona necessita ajuda per fer-ho li ajudarem des de l'escola, que ens
pregunte.
FASE DEL SOMNI: Serà durant la setmana del 28 de maig a l’1 de juny.
L’alumnat ho farà segons indique a classe el/la seu/a mestre/a, els
mestres ho a farem en una sessió especial el dia 1 de juny, i les famílies
del 28 de maig a l’1 de juny. També es podrà fer via la nostra web.

“INFORMACIÓ DES DE L’AMPA”
 SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES
DE TEXT:
Encara esteu a temps de participar
d’aquest projecte. Si voleu més
informació passeu per direcció (per a
l’alumnat de 4t, 5é i 6é del proper curs).

 SUBHASTA DEL TREBALLS REALITZATS DE VAN GOGH PER L’ALUMNAT:
El dimarts PROPER, 29 de maig a les 16:30 h. Els quadres estan exposats a la planta
baixa de l’edifici gran.

INFORMACIÓ DES DE L’ESCOLA
MATRICULACIÓ: El dia 4 de juny penjarem les llistes
provissionals d’amessos i no admessos al tauló d’anuncis de
l’edifici de Primària.
Si hi ha algun dubte es pot preguntar al despatx de Direcció.
Ja, oficialment, la ràtio és de 30 per aula, una gran animalada
pedagògica i en contra de la qualitat.
De moment el tema que el C.P. nº 6 es suprimeix i passen a
Larrodé és tot extraoficial, però qualsevol família de les quals
estan al nº 6, o de les de nova matrícula podria presentar una
denúncia davant la Comissió d’Escolarització i Inspecció.
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. (Els de 5 i
6 anys preferentment).
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.
Beques de menjador: Encara no han arribat, us avisarem
urgentment quan estiguen per a sol·licitar.

Cal dir:
FLORETA
No
PIROPO
PER A PENSAR:

“Es necessiten
dos anys per
aprendre a parlar
i seixanta per
aprendre a callar”
Ernest Hemingway.

ESCOLA VIVA
alsVisita al poblat de La Bastida de Moixent: L’alumnat de 5é ahir dijous va fer una eixida
especial dins del treball sobre la prehistòria, igual que fa poc van estar al museu de la Vall Torta
a Tírig.
 Jornades d’expressió: L’alumnat de 5 anys avui de matí ha estrenat “El llibre de la selva” a
la Casa de la Cultura d’Albal, i aquesta vesprada la representarà per a les famílies de
l’alumnat.
 Tallers primer cicle: Estan acabant ja, el proper dimecres serà la darrera sessió. Moltes
gràcies a les famílies que ens han ajudat a fer-los.
 Coca solidària: Ahir dijous va ser un èxit de nou.
 Fireta de llibres d’ocasió: Ahir dijous també es va fer la venda dels llibres que s’han donat.
 Carbasses: Ja estan a tot marxa, precioses.
 Figues: Les figueres estan donant fruit, però encara no estan bones, sols es podrà agafar
una per tal que les proven més persones.

AGENDA CULTURAL
XXVIIª Trobada d’Escoles en Valencià
a la Marina Alta:
Demà dissabte a “El Poble Nou de
Benitatxell es celebrarà de vesprada la
trobada de la seua comarca. Ja sabeu
que és una festa oberta a les persones
que estimem la llengua i l’escola en
valencià.
24 ªVolta a peu a Massanassa (2012):
És el dissabte 9 de juny de vesprada.
Inscripcions per a adults fins el dia 6 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

ESCOLES D’ESTIU
Escoleta d’estiu de la Ludoteca En Tirereta
Des de l’Associació Veles i Vents, l’Escoleta en
Tireteta organitza l’escola d’estiu a la nostra
escola. Del 25 de juny al darrer dia laborable de
juliol, de 8 a 15 h. podeu demanar més informació
a l’educadora de menjador Carolina.

Escoleta d’estiu de l’ajuntament
També podeu consultar per l’escola d’estiu de
l’ajuntament al telèfon 961274441 o bé a
juventud@catarroja.

I Campus Tecnifootball d’Albal
Activitat per aquest estiu del 25 de juny al 20 de
juliol. Més informació al tlf: 665684657 /
676764586 o a tecnifootballmail.com

