E l F u ll

DATA: 28 de març de 2014
Nº: 831

CURS 2013-2014

www.escolajaume.com

ESCOLA VIVA

• El dilluns quan vinguérem a l’escola vam trobar el
pati ple de papallones. La comissió de màgics, va
estar el diumenge pel matí a l’escola per deixar el
pati preciós, celebrant així l’arribada de la primavera.
• El dimecres passat l’alumnat de 5é anà al Museu de Belles Arts Pius V, després
de 2 anys i mig d’haver sol·licitat la visita. Després anaren a dinar al Gulliver.
• La junta de l’AMPA està realitzant reunions informatives per nivells educatius,
sobre la socialització dels llibres de text de 3r a 6é.
• Un equip de mestres, format per Dora, Manoli, Vicent G. i Carolina, aquesta setmana han recollit en Madrid el premi “Fernando Giner de los Rios” pel treball didàctic “El tresor del Secanet”.
• Avui al migdia, s’ha reunit la Comissió Gestora que és la que gestiona tot el funcionament de la Comunitat d’Aprenentatge.
• Els dos cors de l’escola estan en marxa.
• Formació: El divendres 21 de 15 a 20 h, i el dissabte 22 de 9 a 14 h, a l’escola
vam realitzar unes sessions de treball i formació “Socialització preventiva”. Van
assistir el professorat de l’escola, mestres de pràctiques, mares, i altres mestres
d’altres escoles.
• El proper dimarts es celebrarà la Jornada de Convivència Esportiva al pati. L’alumnat de 5é demostraran els seus coneixements i compromís cap al Joc Net,
com a jugadors i espectadors. De segur que s’ho passem molt bé!!!

ESCOLA VERDA
Es nota ja a tota l’escola l’arribada de la Primavera.
• L’ametler que hi ha davant del rocòdrom
està ple de flors.
• Al nostre pati, tenim els arbres de fulla caduca en marxa de nou.
• A l’hort ja han nascut quasi totes les plantes de les creïlles. Avui les hem regat.
• El jardí de 5 anys, està posant-se preciós,
ja té moltes flors.

Per a pensar:
ELS SOMNIS?
QUINA ESCOLA SOMIÀREM?
La Comunitat
Educativa de la
nostra escola va
somiar a finals del
curs 2011-2012 , hi
ha molts somnis
complits però encara
ens queden molts per
aconseguir.

A poc a poc la tortuga, va fent camí...

AMPA
Reunió mensual de l’AMPA, dia 1
d’abril, a les 15 h. al menjador.
Recordeu que l’AMPA som tots i
totes.
PER A LES FAMÍLIES DE 5 ANYS
QUE VIUEN A CATARROJA
Com altres anys, l’Ajuntament de Catarroja
donarà una ajudes a tot l’alumnat de 5 anys.
La nostra escola té assignats els dies 31 de
març, 1 i 2 d’abril per recollir l’ajuda allí a l’Ajuntament.

Cal dir:

AIXÒ ESTÀ INCLÒS
No INCLUÏT
MATRICULACIÓ
Tot l’alumnat nascut a l’any 2011, té
ara l’opció de fer la inscripció a
l’escola.
El temps per presentar les sol·licituds
és del 7 al 14 d’abril.
Els dies 2 i 3 d’abril es faran unes
reunions informatives a les 17:30 a la
Casa de la Cultura.

FELICITACIONS
Felicitem a Miguel Angel, pare de
Marta de 5é A i Àngela de 1r A.
El divendres passat va estar muntant unes prestatgeries per al despatx de l’AMPA.

EDIFICI DE PRIMÀRIA
El passat dilluns dia 24 al migdia va
vindre un arquitecte de Conselleria
per a revisar la problemàtica dels pilars del soterrani. Farà un informe i ja
ens diran.

