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COMUNITATS D’APRENENTATGE
Anoteu a l’agenda que el dimarts 11 de setembre a les 17 h. farem la reunió per constituir
oficialment totes les comissions de treball que han sorgit des dels somnis.
Des de El full de l’escola us desitgem
“UN BON ESTIU
PER A TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA”.
Per a qualsevol consulta, estarem a l’escola fins el dia 29 de juny i a partir del dilluns 3 de
setembre.

ESPECIAL FI DE CURS
FESTA FI DE CURS
Demà divendres serà la festa de fi de curs, com ja sabeu l’economia no ens permet fer res extra.
El programa repartit ahir dimecres indicava que començàvem a les 18 h. els tallers, enguany no hi
ha orxata per a berenar, ni tampoc la beguda ni la picadeta per al sopar. Així i tot farem festeta
igualment.
Des de El Full donem les gràcies a tots els pares i totes les mares que faran possible
l’organització de tots els tallers, els balls i tot en general. l’Ajuntament ens durà taules i cadires per
a l’alumnat de 6é i també un entaulat.

JORNADES D’EXPRESSIÓ
DE MARES I PARES
El dimecres de matí tota l’escola va gaudir de la
representació de l’obra de teatre “Els colors del boig
roig” que van representar el grup de mares i pares.
Va ser un èxit la seua actuació.
CAL DIR I SABER que l’esforç no es considera
suficient per la resta de la comunitat Escolar, doncs
vam tenir de vesprada també una representació amb
una assistència de 75 persones, per a una capacitat
de 700.
Per tant, considerem des de l’escola, una falta de
respecte al treball de les persones que actuaren.
Felicitats i gràcies a totes les persones que ho han
fet possible, actuant o preparant la música i efectes.

PER A PENSAR
Els somnis no desapareixen,
sempre que les persones
no els abandonen.

ANÒNIM

MATRICULACIÓ
El proper divendres dia 29 a les 9
h. farem la reunió de presentació
de l’escola a les noves famílies de
3 anys, i a les 12h. a la resta de
cursos.

AMPA
El passat dimarts, l’AMPA va donar un
regalet a l’alumnat de 6é (un estoig amb
el nom de l’escola).

ALUMNAT D’EXCEL·LENT
L’alumnat que l’any passat va ser
nomenat especialment per les seues
notes (excel·lència), enguany, fa uns
dies, va assistir a un acte de
reconeixement.
Els alumnes són: Clàudia Royo i Marcel
Fornés
Enhorabona, altra vegada.

ESCOLA PLURILINGÜE
GUTEN MORGEN, KALIMERA, BUNÂ DIMINE,
GOOD MORNING, BOM DIA, BUON GIORNO,
BONJOUR, BON DIA.

Cal dir:
VACANCES
No VACACIONS

ESCOLA VIVA





L’alumnat de 3r va anar el passat dilluns a les Coves de la Vall d’Uixó.
SOMNIS: L’alumnat de 5é i 6é van anar ahir dimecres a la piscina municipal. I l’alumnat de 4t, 3r, 2n,
1r, 5, 4 i 3 anys han recollit llepolies dels arbres segons havien somiat.
L’alumnat de 6é demà divendres a les 10’30 h. farà l’espectacle del circ com un treball especial d’E.F.
per a tot l’alumnat de l’escola.
Durant la setmana els vostres fills/es us hauran dut a casa la nostra revista “El ventall màgic” confiem
que us haja agradat, amb ells s’intenta reflectir la vida de l’escola durant el curs escolar.

LLIURAMENT DE LES NOTES DE L’ALUMNAT:
El professorat lliurarà les notes els dies 28 i 29, des de les 9 a 11, i de 12 a 14 h..
L’horari el concretarà cada mestre/a al seu alumnat.

PER A PENSAR: REFLEXIONS DES DE L’ESCOLA I DES DE
L’AMPA
L’AMPA de l’escola fa que la nostra activitat educativa siga més enriquidora i significativa per a l’alumnat.
Totes les activitats que es realitzen a l’escola es subvencionen totalment per l’AMPA gràcies a les rifes
durant l’any i a la distribució dels llibres de text ací a l’escola.
L’AMPA paga totes les despeses de: el Nou d’Octubre, el Nadal, el dia de la Pau. El dia de l’Arbre, els 2
dissabtes de convivència al pati de l’escola, el Carnestoltes, les Falles, La Pasqua, la Setmana Cultural,
la Festa fi de curs, el regals de comiat per a l’alumnat de 6é i els projectes que van sorgint durant el curs
escolar.
PER TANT, us demanem que si no teniu informació del funcionament de l’AMPA, passeu i pregunteu, i
assistiu a les reunions els primers dimarts de mes.

INICI DE CURS
La data d’inici de curs a setembre és el
divendres dia 7. El llistat de llibres de text
estarà exposat al tauló d’anuncis EL
DIVENDRES 29 i a la nostra web.
El repartiment el farem, com tots els
cursos, gràcies a l’AMPA, els primers dies
de classe a setembre (indicant el dia
concret curs per curs). Ja sabeu que
l’AMPA funciona i ajuda a l’escola en tot
gràcies al repartiment dels llibres de text a
l’alumnat. Aquesta vegada els que han fet
la reserva tindran el paquet amb el nom
del xiquet/a.
L’ingrés es farà al compte que indicarem a
la carta inicial. LA DISTRIBUCIÓ SERÀ
ACÍ A L’ESCOLA, AL MENJADOR i ho
farà l’AMPA amb la llibreria La Moixeranga
de Paiporta.
DE BEQUES DE LLIBRES DE TEXT O
BO DE LLIBRE NO TENIM NI IDEA PER
PART DE CONSELLERIA NO TENIM
CAP INFORMACIÓ.

UN ADÉU AFECTUÓS A L’ALUMNAT
DE SISÉ QUE ENS DEIXA ENGUANY.
Esperem que els anys en què heu estudiat amb
nosaltres hagen servit per acumular sabers i
experiències, alegries i il·lusions, moments plens de
vida..., que recordeu per sempre aquells anys
viscuts i els valors que - bonament - hem intentat
transmetre-vos: els valors del saber, del treball
compartit, de la creativitat i la tolerància. El futur que
avui comença és vostre. Visqueu-lo lliurement,
intensament, sàviament.
Us desitgem bon vent i un camí per navegar amb les
veles obertes.
Equip de professorat del C.P. Jaume el Conqueridor
(El vostre Secanet).
Enguany no tenim cap mestre que es jubile, però
si que canvien d’escola. Des d’ací els volen dir a
tots ells un adéu afectuós i fins sempre: Antoni,
Vanessa, Itziar, Isabel, M.Carmen, Eduardo,
Cristina i Juanvi.

