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ESCOLA VIVA
 Volta a peu de la trobada d’escoles en valencià:
Avui hem realitzat la Volta a Peu, i ens hem reunit alguns Centres Educatius, davant l’Ajuntament.
L’acte ha estat senzill i l’alumnat han llegit: els gentilicis dels pobles de l’horta sud, l’auca de la
batalla d’Almansa i el poema de Vicent Andrés Estellés “Assumiràs la veu del teu poble”.


Granja Escola Mas del Capellà d’Olocau: L’alumnat de 1r i 2n va estar dilluns i dimarts, i
malgrat l’oratge van estar molt bé i van fer totes les activitats previstes.
 Pel·lícula de pirates:
L’alumnat de 5 anys ja té quasi acabada la pel·lícula. Aquest cap
de setmana continuaran gravant.
Tot l’alumnat d’Educació Infantil ahir dijous visitaren la Cova del
Dragut a Cullera. Van realitzar aquesta excursió dins del projecte
de “Els pirates”.



Hort escolar: Tenim els encisams quasi apunt per collir.



Dia de la fruita: Ja sabeu que els dimecres cal dur fruita per a esmorzar.



Darrera rifa del curs: Junt a “El Full”, us repartim la rifa.

MATRICULACIÓ
El calendari per a presentar les sol·licituds
d’admissió de l’alumnat és del dia 9 al 16
de maig. Es poden presentar les
sol·licituds de matrícula als Centres i al
departament d’Educació de l’Ajuntament.
Aquestes sol·licituds són principalment per
a l’alumnat de nou ingrés a 3 anys,
nascuts l’any 2010.
L’horari de presentació a la nostra
escola serà, de 9 a 11’30. (cal demanar
hora al despatx)
NOTA: Des del Consell Escolar es va
acordar donar el punt específic dins de la
baremació de les sol·licituds que indiquen
tota la seua demanada d’escoles
públiques i en valencià.
També a la Casa la Cultura hi haurà
dues xerrades per informar sobre la
matriculació:
 El dilluns dia 6 a les 17:30 en valencià.
 El dimarts dia 7 a les 17:30 en castellà.

COMUNITAT D’APRENENTATGE
 Conferència sobre la violència de génere
Des de la Comissió de Convivència us proposem
anotar a l’agenda personal i familiar que el dilluns dia
20 de maig tindrem el plaer de gaudir a la nostra
escola de la conferència que la Psicòloga Coto
Talens, experta en violència de gènere i en programes
de recuperació de dones que han sofrit
maltractament, impartirà al voltant d'aquest tema.
Després hi haurà un temps de col·loqui i debat per tal
de comentar els aspectes més interessants.
La xerrada començarà a les 17’00 i tindrà lloc a l'aula
de mùsica de Primària al primer pis.
Esteu tots convidats! Us esperem!
NOTA: per tal de poder reservar l’aforament adequat i
la previsió de ludoteca per als vostres fills al pati,
necessitem que us inscriviu pel correu aquest:
caescolajaume@gmail.com

 Formació del professorat:
Avui divendres, Cristina de la Cuadra, mare de
l’escola ens ha impartit una sessió de 13 a 15 h. a tot
el professorat sobre Vigosky, Freire i Habernes.

PER A PENSAR:
 Alcem el vol per a cercar somnis que desitgem compartir
amb tu:
“Un món millor, més just i solidari, més igualitari i en
pau”.
 “La persona més feliç és la qui creu ser-ho”.

INFORMACIÓ DEL MENJADOR
Menjador: recordeu portar el fullet de confirmació
d’assistència al menjador per a juny i/o setembre, el
necessitem per poder organitzar el treball.
Es recomana portar gorra per estar al pati (poseu el nom i
cognom dins per si de cas).










Cal dir:
CABELLUT
No MELENUT

JA SABEU,
EN CAS
D’URGÈNCIA
TELEFONAR
AL 112

FELICITACIONS
FELICITEM ESPECIALMENT A DIVINA QUE HA
TINGUT JA UN XIQUET.
Donem una especial felicitació a tots els delegats
i delegades de l’escola per la seua participació a
l’Assemblea de l’escola.
Felicitem a Josep, la persona que tenim al
despatx de pràctiques.
També felicitem a Luis el conserge, doncs no hi
ha feina que se li resisteixca.
A les mares i pares que estan preparant l’obra de
teatre sobre la setmana cultural.
A les mares i pares que estan participant en els
grups interactius dins de la Comunitat
d’aprenentatge.
A Vicent, el pare de David Soria de 5aA, que ens
revisa, supervisa i manté les peixeres de l’escola.
A les cuineres i mares o iaies que fan les coques
solidàries per a cada dijous.

TROBADA
HORTA SUD
AQUEST DISSABTE
DE VESPRADA I NIT A
MISLATA.
A les carpetes que us hem repartit
teniu tota la informació.

