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AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE
Rifa de maig:
Disculpeu, però va haver una errada al nº que vam dir, el premiat és el 596 i li ha
eixit a la família de Rosa de 4 anys B i Fran Moreno de 2nB. Ja han recollit la
vaixella.
Festa fi de curs:
Enguany per al sopar de la festa fi de curs cal portar-ho tot (el sopar i la beguda) o
siga un píc-nic complet, doncs pels motius econòmics de tots coneguts no es pot fer
d’altra manera.
A més a més, com tots els anys es demana a totes les famílies que pensen vindre al
sopar que cal (és necessari) portar tauleta i cadires, doncs des del consell escolar ja
fa 6 anys s’acordà que no es trauran ni cadires ni taules del menjador de l’escola.
PER ALS FUMADORS/ES: Es recorda que al recinte escolar està PROHIBIT
FUMAR (segons la llei); tant durant la recollida dels vostres fills/es com DURANT LA
FESTA. Si es vol fumar CAL EIXIR A LA PART DE FORA DE LA TANCA DEL PATI.
ANIMALS: Segons la Normativa vigent no es poden entrar al recinte escolar. Per
favor, deixeu-los a la part de fora de l’escola.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

ESCOLA VIVA
L’alumnat de 3r i 4t: Ahir i avui dijous ha estat de viatge fi de curs a Olocau.
Teatre de les famílies: Demà al TAC de matí el grup de mares i pares de teatre,
ens representaran l’obra “I conte contat...” per a tot l’alumnat i també per a l’alumnat
del Centre ocupacional Jaume I. Les famílies podran anar a les 18:00 h. al TAC amb
entrada gratuïta.
Cinema en valencià: Demà a la nit, a les 21’30 esteu convidats a l’estrena de la
pel·lícula “El secret del Secanet” al pati de l’escola, realitzada per l’alumnat de 5
anys. Les cadires estan reservades per als actors, les actrius i les seues famílies.
Podeu portar-vos una cadireta si voleu.
Teatre de les classes de 4t: El dimecres dia 19 de juny l’alumnat de 4t celebrarà
les seues jornades d’expressió representant “L’Odissea”, pel matí per als companys
de 3r, 5é i 6é i per la vesprada per a les seues famílies.

SI AL VALENCIÀ, No a la LOMQE:
LA PLATAFORMA (FAPA, UGT, CCOO, STEPV, ESCOLA VALENCIANA), i la Cimera social
convoca MANIFESTACIÓ, per al proper dissabte 15 a les 18 h. a Sant Agustí
Ens esperen i ens necessitem!!!

PER A PENSAR:












Si les llengües no foren importants, ningú voldria silenciar-les. (Joan Fuster)
El valencià és la llavor del plurilingüisme.
El plurilingüisme comença amb el valencià.
El valencià és el primer pas cap al plurilingüisme.
La qualitat és en valencià.
La qualitat es diu valencià.
La qualitat comença amb el valencià.
Estudiar en valencià garanteix la qualitat.
Sí a l’anglès, sí al castellà, però sense oblidar la nostra llengua.
Yes, we want to study English y también queremos estudiar castellano
pero sin olvidar el “valencià”.
Amb l’educació en valencià tot s’entén des d’altra perspectiva que ens fa
aprendre i a estimar noves llengües ràpidament.

Cal dir:
MARGARIDA
No
MARGARITA
MATRICULACIÓ
El proper dia 26
eixiran les
llistes
provisionals.

FELICITACIONS:
 A tots els voluntaris i voluntàries que ens han ajudat aquest curs.
 A Josep l’administratiu que hem tingut de pràctiques a l’escola, i acaba enguany.
 A la Junta de l’AMPA anterior i que ara ja no estan: Mª Jesús (la presidenta),
Yolanda (la secretària) i Elisa (la tresorera i vocal).
 A tot l’alumnat i familiars que van córrer al Gran Fons de Massanassa.
CERTIFICATS METGE (Alumnat de 5 anys)
Quan es puga cal facilitar al despatx un certificat metge actualitzat per a passar a 1r
de Primària.
RECORDATORI:
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.
LLIBRES D’ALTRES CURSOS, si en teniu per casa i no els feu servir, porteu-los a
l’escola, per si ens valen.
EL PROPER DILLUNS DIA 17 HI HA UNA REUNIÓ AL MENJADOR A LES 17.00
h. PER A LES FAMILIES DE L’ALUMNAT DE 2n a 6é.

JUDO
L’activitat de Judo que es realitza a l’escola, farà un exhibició el dia de la festa fi de
curs de vesprada, anirà al programa.
PER AL PROPER CURS: Els horaris intentarem mantenir-los.
Tallar per ací

Estic interessat/ada que el/la meu/a filll/a__________________________________
de la classe de _____________ realitze l’activitat de Judo el proper curs.
Signatura de la mare i/o mare

