E l F u ll

DATA: 8 juny de 2012
Nº: 765
CURS: 2011-2012
www.escolajaume.com

COMUNITATS D’APRENENTATGE
El dimarts passat un grup de mares/pares i mestres van fer el buidat de tots
els somnis de tota la Comunitat Educativa. Ja estan tots exposats a l’arbre
que hi ha al mig del passadís i les parets del voltant.
S’han creat les següents comissions de treball segons els somnis: Voluntariat,
Pedagògica, Infraestructura, Convivència, Noves tecnologies, i Màgics (on entra
també el menjador).
De totes elles eixirà més endavant la Comissió Gestora. Totes les decisions seran
passades pel Consell Escolar.
S’està estudiant la manera de posar els somnis visibles a la nostra web.

BONS DE LLIBRES I
BEQUES DE MENJADOR:

ESCOLA SOLIDÀRIA:
Donació de sang.

A hores d’ara la Conselleria encara no ha
dit res de res.
Hi hauran??? Ho sabrem a final de curs.
De moment els bons de llibres del curs
actual no els ha pagat encara a les
llib i

Dissabte 9 de 9 a 13’30 al C/ Retor
Escrivà 15, al Centre “Jesucristo de
los últimos dias” on estarà una unitat
del Centre de Transfusions de la
Comunitat Valenciana.

ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 4 i 5 anys, han estat aquest dijous i divendres a la Granja Parquet
El Pla d’Estivella.
 L’alumnat de 1r i 2n el dimecres van anar a una audició musical a la Casa de la
Cultura d’Albal, els músics eren de l’IES La Senda de Quart de Poblet i també de
La Florida.
 Avui l’alumnat de 4t està fent activitats al pantà de Benaixever.

MILLORES A L’ESCOLA
Continuem pendents i a l’espera
(des de novembre del 2009 que es
va jubilar Mª Pepa la conserge
anterior) per tal que l’ajuntament o
qui siga ens acondicione l’espai per
a poder utilitzar-la com a sala de
mestres i més coses.

CERTIFICATS METGE
(Alumnat de 5 anys)
Si aneu a fer la revisió al metge per
algun motiu, per favor li demaneu que
us faça un certificat metge i el porteu
al despatx.

ESCOLA VERDA:
L’Hort escolar.

Cal dir:

Les carabasses estan
marxa i duen bon ritme.

AGENDA
VOLTA A PEU A MASSANASSA

Demà vesprada, dissabte dia 9, a
partir de les 17’30 hores es celebrarà
la XXIVª Volta a Peu a Massanassa.
L’eixida i meta és aprop de l’Institut.
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PER A PENSAR:

“L’única cosa que es
necessita perquè triomfe
el mal és que els homes
bons no hi facen res”.
Admund Burke

ESCOLETA D’ESTIU EN TIRERETA 2010
Lloc: C.P. Jaume el Conqueridor.
Del 25 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.

RECORDARTORI DE L’AMPA:
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
Les instàncies de sol·licituds per a
les escoletes matineres estan ja a
l’escola, podeu demanar-les a
Direcció o al conserge.

“AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE”
Col·lectivització dels llibres de text a 5é i 6é
A l’atenció de les famílies de 4t i 5é actuals: El dilluns dia 11 a les 18 h. al
menjador hi haurà una reunió informativa sobre com es va a organitzar aquest
tema.
FESTA FI DE CURS
La propera setmana us repartirem el programa de la festa fi de curs del divendres
dia 22.
L’alumnat de 5é i 6é per a la festa fi de curs té uns tallers especials, per tant cal
que faça una recollida personal d’anelletes dels potets de beguda, així com
preparar-se una samarreta vella per a personalitzar-la.

