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PROFESSORAT NOU QUE ENS FALTA A L’ESCOLA
MANIFESTEM que a data 13 de setembre encara no ha vingut un mestre per cobrir
el permís de maternitat de Divina ni de Carolina. També ens falta 1/3 de la reducció
de jornada de jornada d’Amàlia per a E.F.

INFORMACIÓ VARIADA
Durant els dies del mes de setembre el/la mestre/a tutor/a del vostre fill/a us
convocarà a la reunió inicial de principi de curs per tal d’informar-vos en general de
la marxa del curs.
ESCOLETA MATINERA I TRANSPORT ESCOLAR
Les dues coses les organitza l’Ajuntament, no depenen de l’escola. Per a qualsevol
consulta cal adreçar-se a l’ajuntament, departament d’Educació, telèfon
96.126.13.01, extensió 230. Els dos serveis ja estan en marxa.
MENJADOR ESCOLAR
 Està en marxa des del dia 9 de setembre.
 URGENT: Si s’han de quedar d’octubre a maig, cal que porteu a la porta del
despatx el fullet que us adjuntem amb les dades bancàries (encara que es
quedara el curs passat CAL EMPLENAR-LO IGUALMENT).
 BEQUES: De moment teniu al tauló el llistat amb la puntuació que us han donat,
seria convenient que li fereu una ullada per tal de veure si fa alguna reclamació.
La puntuació que dóna beca encara no la sabem.
 ACTIVITATS EXTRALECTIVES (estan en estudi a hores d’ara): Repartirem el full
per a les inscripcions en quan estiguen concretades), doncs tenim un Consell
Escolar abans d’acabar el mes. L’inici de les activitats serà aproximadament a
meitat d’octubre.
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MENJADOR:
Està adreçada especialment per a les famílies noves a l’escola (de 3 anys) però
és oberta a qui vulga assistir.
Dimecres 25 a les 19’15 hores, al menjador.
Es tracta d’explicar el funcionament especialment del menjador durant aquest curs
escolar.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Estem recollint taps de plàstic per ajudar a una família que necessita una cadira de
rodes.
Podeu portar-los i deixar-los a la porta del despatx en un espai que tenim habilitat.

PER A PENSAR:.

“Una llengua s’aprén quan s’utilitza,
i s’estima quan es coneix”.

Cal dir:
JUGAR
No JUAR

LA NOSTRA ESCOLA VERDA I VIVA
LA PEIXERA
Ja està en marxa a l’entrada de l’edifici gran, gràcies al manteniment de Vicent el pare de David
Soria de 1r A.
PORTA DE LES BICICLETES
Eixa porta la vam obrir per primera vegada el curs passat gràcies al treball de persones de la
Comunitat Educativa de la nostra escola, i és d’ús preferent per a les bicicletes. Actualment estan
treballant exteriorment els obrers de l’Ajuntament per connectar les clavegueres de l’escola a la
xarxa. De moment no estarà oberta al públic fins que l’ajuntament ens ho notifique.
ENTRADA DE 3 ANYS
L’alumnat de 3 anys estarà tot a classe ja el dimarts dia 17. Durant tots els dies d’entrada hi ha 3
exalumnes ajudant-los.
HORT ESCOLAR
Ara tenim tot el camp en GUARET, a falta de preparar-lo amb el tractor.
Aneu observant el paisatge de l’hort que anirà canviant cada setmana.
Enguany anem a treballar les collites de les quals ens mengem les arrels, i per tant sembrarem
raves, si pot ser abans del 9 d’octubre i creïlles després de Nadal.
JARDINET DE 5 ANYS
També el tenim de GUARET.
Ramón el conserge l’ha regat i més endavant el treballarem i prepararem per a sembrar de nou,
com a mínim abans de Tots Sants.

JUNTA EXTRAORDINARIA AMPA
El proper dimecres dia 18 de setembre hi haurà una junta extraordinària de l’AMPA, per parlar d’alguns
canvis importants a l’organització del Menjador. SERÀ AL MENJADOR A LES 15:30 H.

FELICITACIONS ESPECIALS






A l’alumna TANIA RENGEL I ORTEGA de 6é A que es va proclamar CAMPIONA D’ESPANYA en
Salvament i Socorrisme, “25 arrossegament maniquí” que es va celebrar del 27 al 30 de juny a Alacant.
A les netejadores, conserge i personal de l’ajuntament que han posat l’escola apunt per aquest curs.
A tot el professorat que en la primera setmana de classe ja estan en marxa amb el seu alumnat. Heu
de saber que de 2n a 3 anys les classes estan totalment plenes: 29 a Infantil i 30 a 1r i 2n.
A les cuineres que també han posat el menjador en funcionament.
A les mares i pares de l’AMPA que han fet molta feina durant juliol i setembre per poder tenir els llibres
a temps la primera setmana.
Moltes gràcies a tota la Comunitat Educativa del Jaume
perquè la nostra escola siga el que és.

ESCOLA D’ADULTS DE CATARROJA
Avinguda Rambleta 9. Tf. 96.127.44.17. / correu electrònic epa@catarroja.es
Si esteu interessats demaneu informació.
També tenen Tallers de l’Associació d’Adults: Alemà iniciació, fotografia, informàtica, memòria musical,
creixement personal, teatre, kundalini yoga, patchwork, tall i confecció, pintura i manualitats.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Us informem que aquest curs tots els fulls tindran un espai per a l’alumnat de l’escola.

