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ESCOLA VIVA
Comunitats d’aprenentatge: Estan funcionant setmanalment a totes les classes segons el
programa previst, les sensacions són molt especials i exitoses. Moltes gràcies a totes les
persones implicades per la seua ajuda i dedicació.
Somnis des de la Comissió d’infraestructura: aquesta setmana s’han penjat al pati uns
toldos per situar l’espai de cadascun dels cursos, tema acordat a l’assemblea de
delegats/ades.
Comissió Pedagògica: El cor és un èxit. La biblioteca ja està en marxa per gravar tots els
llibres gràcies al treball voluntari de tota la comissió. El taller de música en anglès té molt
bona acollida per part de l’alumnat.
HORT: Hem collit ja tots els encisams, doncs del contrari amb el bon temps anaven
espigant-se.
Hem donat 2 encisams a tot l’alumnat i treballadors de l’escola i en alguns casos 3, així
com un munt al menjador, en total hem collit uns 1.200 encisams.
En aquest moment el camp quedarà en guaret fins al setembre que el prepararem per a
plantar ràvens i al gener del 2014 encisams.
Luís el conserge ja ha llevat les manegues del goteig i més endavant amb l’alumnat
llevarem males herbes.
PEL·LÍCULA DE PIRATES: L’alumnat de 5 anys ja ha acabat de gravar la seua especial
pel·lícula. Ja ens diran quan la presenten oficialment.
LES ESTACIONS DE L’ANY DE VIVALDI: L’alumnat i mestres de 1r i Manoli estan
immersos en un projecte especial conjuntament amb el conservatori de Catarroja i ja ens el
representaran el dia 29 de maig al TAC.

CONFERÈNCIA SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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.
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 música 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

PER A PENSAR:

Cal dir:
CARAM !
RENOI !
VATUA L’OLLA !
MANOI !

“La vida és tot allò que et va succeint
Mentre estàs fent altres coses.”
John Lennon (1940-1980) Cantant i compositor britànic.

No
MECATXIS
INFORMACIÓ
DEL MENJADOR
La Ludoteca “En Tirereta” informa que durant el mes
de juny farà servei d’arreplegada a partir de les 14:30
h.
Els interessats poden telefonar 96 127 32 46 per
consultar preus i horaris.
Per a més informació de 17:00 a 20:00h de dilluns a
divendres
Ludoteca En Tirereta (Edifici A Centre de Formació
Florida)
C/ En Jaume I nº2 46470 Catarroja Tel: 96 127 32 46
Correu electrònic: entirereta@ono.com

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).

TROBADES
Dissabte 18 de maig de
vesprada a Guardamar de la
Safor i diumenge 19 de maig
a Benicalap, València.

MATRICULACIÓ
Ahir s’acabà el termini per
a presentar instàncies.

