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COMUNITAT D’APRENENTATGE
Després
d’un
curs
com
a
COMUNITAT
D’APRENENTATGE aquest curs que iniciem intentarem
consolidar el que vam aconseguir el curs passat continuant
amb la realització dels SOMNIS. Avui divendres ja s’ha
reunit la COMISSIÒ GESTORA, encarregada de posar en
marxa el procés.
Us anirem informant a pot a poc.
COR DE L’ESCOLA
S’està programant per a iniciar el divendres dia 11
d’octubre, serà sols per a Primària, de 15 a 16 h. Ja us
informarem en detall, com inscriure’s.

ESCOLA
SOLIDARIA
Recollida de taps de plàstic
Aquest tema és una proposta
de Lidia la mare de David
Soria de 4 anys A i de Guillem
Soria de 1rA.
En aquest cas, es tracta de
recollir taps per a la protectora
d’animals
de
CatarrojaTorrent. Hi ha gossos per a qui
vulga adoptar-ne, si voleu us
posem en contacte.
Donació de sang
El proper dimarts dia 1
d’octubre al Centre de Salut
de 17 a 20 h.

MOLT IMPORTANT
NOU TELÈFON DE
L’ESCOLA:
96.120.58.15
PROFESSORAT QUE ENS
FALTA:
Continuem sense tenir la
reducció de jornada d’Amàlia
d’1/3 d’E.F.

ESCOLA VERDA
RECICLATGE: A la nostra escola volem aconseguir persones
ecologistes que respecten el medi ambient i la natura. Per
aquest motiu tenim unes quantes accions diàries que van
aconseguint aquest sentiment.
A totes les aules tenim unes papereres especials per a recollir
el paper i els envasos. També tenim a la porta del despatx un
contenidor menut per recollir les piles corrents i també les de
botó, totes elles se les emporten a l’ecoparc. Podeu portar-les
a l’escola si no teniu on fer-ho.
HORT ESCOLAR: Suposem que heu observat que el campet
ha canviat de paisatge. S’han fet els treballs de preparació del
tractor i del cavall, i la sembra ja l’hem feta. Ara està ja en
marxa i creixent els raves. Aquesta collita si no passa res serà
per abans de Nadal.
PEIXERA GRAN A PRIMÀRIA: Ja estan en marxa les dues
peixeres, una menuda a Infantil i l’altra a l’entrada de Primària.
Tot aquest projecte es pot dur gràcies al pare de David Soria
de 1r A que s’encarrega del seu manteniment.

MENJADOR
BEQUES: En el moment de redactar El Full no tenim cap notícia concreta per part de Conselleria.
En quan tinguem la informació, l’encarregada de menjador repartirà una nota a tot l’alumnat que
haja estat inclòs aquest curs.
Aquesta beca serà efectiva a partir del mes d’octubre (o quan ens diguen des de Conselleria).
AL·LÈRGIES: És necessari i MOLT IMPORTANT que si el/a vostre/a fill/a té algun tipus d’al·lèrgia
informeu a l’encarregada del menjador amb un informe del metge on s’indique.
AMPA: porteu les cartes signades que us vam repartir .

NECESSITEM UNA BICI

PER A PENSAR:
“Si sempre fas el mateix,
com vols que res canvie?”

Anònim

Si algú té una bici d’adult que no
utilitze que la porte. És per a que
el conserge puga fer els gestions
de l’escola.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
AL MIGDIA I VESPRADA:
Ja fa dies que es va repartir un full per alumne/a a
partir de 4 anys. La proposta d’activitats a realitzar
durant el temps del migdia de 12’45 a 14’45 hores
i el Judo de vesprada.
 Hi ha una proposta concreta per a 4, 5 anys.
Altra per a 1r de Primària.
 Hi ha altra diferent per a 2n, 3r, 4t, 5é i 6é.
 L’activitat de Judo (de 16’40 a 17’40 hores)
l’oferim també en full a part a partir de 5 anys.
PER FAVOR: Respecteu els terminis de
lliurament de les inscripcions, doncs necessitem
saber qui participa per organitzar o no els grups.
La previsió és que s’inicien en quan estiguen els
grups formats. Ja us avisem. GRÀCIES.
Balonmà- handbol: Aquesta activitat d’iniciació a
l’handbol és ofertada des del club Handbol Florida
Catarroja. Serà per a Primària per edats. Us
informarem en detall. De moment es faran unes
explicacions a les classes d’E.F. i una exhibició al
pati el dia 1 de vesprada a l’eixida de classe.
També ens conviden a anar al primer partit de la
temporada de 1ª divisió estatal el dissabte dia 5 a
les 18 h. al pavelló de La Florida.

Cal dir:
HANDBOL
No
BALONMÀ

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES
FAMÍLIES
DE PRIMER DE PRIMÀRIA:
Us demanem per favor que no entreu a
acompanyar-los.
A l’eixida, tots els germans majors o familiars
que venen a recollir algun/a alumne/a cal que
els esperen també fora de l’edifici i no a les
portes de les aules ni al passadís de baix.

FAMILIARS DE 3, 4 I 5 ANYS:
També necessitem que us poseu a les portes
dels edificis deixant suficient espai per tal
que l’alumnat veja qui ve a per ell.

9 D’OCTUBRE
A les aules durant octubre es treballaran els fets
ocorreguts l’any 1238 quan el Rei Jaume I va
ocupar València. L’alumnat de 6é, està preparant la
representació així com una desfilada, si ens
coordinem internament.
Tal com ve el calendari, tot aquest acte es realitzarà
el dimarts dia 8 de vesprada, de 15 a 16’30.

HORARI ESPECIAL PER AQUEST CURS
D’OCTUBRE A MAIG
Serà com el curs passat. EL DIMARTS DIA 1 JA TENIM
CLASSE DE VESPRADA.
Els dilluns, dimarts, dimecres i dijous l’eixida de matí serà a les
12’45 h. i de vesprada a les 16’30 h.
Els divendres l’eixida serà a les 13 h. i NO HI HAURÀ
CLASSE LA VESPRADA DEL DIVENDRES.
El professorat realitzarà sessions de formació i treball els
divendres de 13 a 15 h. i de dilluns a dijous de 12’45 a 13’30 h.
Aquest horari està sol·licitat pel Consell Escolar del Centre i
autoritzat per Conselleria.

AGENDA
CULTURAL
“EL MONO, UN PROJECTE
D’APOCALIPSI” amb Xavi
Castillo a Alcasser.
Dissabte 28 de setembre a
les 20:30 a la Palesa (al
costat del pavelló municipal).
Les entrades es poden
aconseguir una hora abans
de l’espectacle.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Estimades famílies, pares i alumnes.
- A l’escola Jaume I contem des de l’inici d’aquest curs amb la col·laboració i ajuda del nou conserge Ramón.
L’anterior conserge Lluís està treballant a l’escola d’adults EPA PALUZIÉ.
Sumem així un nou membre després del pas per la nostra escola de Lluís. Des d’ací li donem la benvinguda a Ramón
i molta sort.
- El dijous passat va vindre Carmelo amb el seu cavall Lucero per a fer cavallons i així plantar carlotes i raves.
Com tots el anys el camp ha estat descansant durant tot l’estiu i ara que ve la tardor és hora de ficar-se en marxa.
El divendres a primera hora els delegats de totes les aules varem plantar un cavalló per a fer la collita.
Els/les alumnes de 4t B, observarem i prendrem nota dels canvis al nostre quadern de camp.
Informen Xavi, Rafa, Edgar i Adrián, de 4t B

