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MES DE JUNY
A partir del DILLUNS 2 de juny seguirem un horari especial: Serà des de les 9 fins
les 13 hores, amb un temps de descans (com la resta de l’any) entre les 11 i les
11’30 hores. A les 13 hores serà l’eixida de classe de tot l’alumnat (d’Educació
Infantil i de Primària).
L’alumnat que es quede al menjador dinarà sobre les 13’30 hores i tindrà l’eixida de
l’escola entre les 14’30 i les 14’45 hores.
RECORDATORI PER AL PATI:
Encara que a l’alumnat li recomanem estar més a l’ombra, ells volen estar a
qualsevol lloc; per tal de protegir-se del sol TORNEM A RECOMANAR que porten
una gorreta (amb el nom i curs posat dins).
MENJADOR
Si algú es vol quedar dies solts, pot comprar els tiquets ací a l’escola mateix. El
preu és de 6’40 €.

FELICITACIONS
A l’alumnat de 2n A
Que a la seua assemblea van
proposar i decidiren repartir un full
recordant les normes de l’escola,
que cuidem el pati, utilitzem les
papereres i no els jardins com a
papereres, que utilitzem les
rampes i parcs segons l’edat
indicada.
Berenar Solidari Ahir es va
repartir el darrer berenar solidari
de l’AMPA. Moltes gràcies a les
mares que els han preparat durant
tot el curs, i a totes les persones
que els heu comprat i ajudat amb
la vostra aportació a l’AMPA.
A les cuineres i educadores del
menjador
Que han treballat i cuidat de
l’alumnat del menjador durant
aquest curs.

ESCOLA VIVA
VIATGE FI DE CURS DE SISÉ:
Arribaran a la nit d’avuí divendres, han estat
durant els dies 28, 29 i 30 al Delta de l’Ebre,
Barcelona i Port Aventura.
VIATGE FI DE CURS DE 1r i 2n:
L’alumnat de 1r cicle ha estat ahir i hui a
l’Enova a un centre d’oci, passant-s’ho d’allò
més bé.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
Ahir dijous dia 29 es va celebrar la cloenda
de les parelles que han funcionat durant el
curs, així com el final del curs de valencià per
a familiars de l’escola. El proper curs
tornarem a proposar-ho, sempre és positiu i
enriquidor.
A tots vosaltres, voluntaris/es i aprenents/es,
GRÀCIES per haver participat; perquè
aquest xicotet pas és l’inici d’un gran camí
que podem fer junts. Fem que el valencià
ens ajude a estimar la nostra, la vostra, terra
i la nostra identitat com a poble.

Per a pensar
“Es necessiten dos anys per
aprendre a parlar i seixanta per
aprendre a callar”.

Cal dir:

VOLTOR
No

BUITRE

Ernest Hemingway.

AMPA
Reunió per organitzar els tallers de la
festa fi de curs.
Dimecres 4 de juny, a les 9:00 h a la sala
de mestres. Si no podeu assistir i podeu
ajudar, cal enviar un correu a aquesta
adreça: ampajaumecatarroja@hotmail.com.
De vosaltres depén que els vostres fills i
filles tinguen una festa final de curs com
es mereixen.
-----------------------------------------------------L’AMPA també us comunica que hi haurà
servei de ludoteca per les vesprades del
mes de juny, si us interessa pregunteu
preu i condicions.

TROBADES D’ESCOLES
EN VALENCIÀ
Demà dissabte de vesprada hi ha una trobada a
ORXETA (la Marina Baixa).
El diumenge dia 1 de juny hi ha la Trobada de
València ciutat (l’Horta), és als jardins junt a les
Torres de Quart amb una cercavila que comença
a les Torres de Serrans a les 10’30 h.
El dissabte dia 7 de vesprada hi ha Trobada a
ONIL (l’Alcoià i el Comtat) i el diumenge dia 15 a
ALGAR DE PALÀNCIA (el Camp de Morvedre).

AGENDA CULTURAL
 Volta a peu a Massanassa:
És el dissabte 7 de matí a les 11 h. i
de vesprada a les 19 h. per als
adults. Inscripcions per a adults
www.collaelparotet.org .
Els xiquets/es allí mateix fins les
10’30 h. Més informació: fullets a la
porta del despatx i a la seua web.
 ALTRES VOLTES A PEU
El 31 de maig a Torrent i el 7 també
a Catarroja.

ESCOLES D’ESTIU
Des de l’Associació Veles i Vents,
l’Escoleta en Tirereta organitza
l’escola d’estiu a la nostra escola.
Del 23 de juny a l’1 d’Agost, de 8 a
15 h. Per a més informació podeu
preguntar al despatx.
També està l’escola d’estiu municipal
de Catarroja, on podeu inscriure-vos
del 26 de maig al 17 de juny.
Més informació al CIJ, planta baixa
de l’Ajuntament. Tel. 961274441961261301 ext.413-403.

PLA DE JUNY
El proper dijous dia 5 de juny, les classes de 4t representaran a
la Casa de la Cultura d’Albal l’obra “El Petit Príncep”. Pel matí
anirà l’alumnat i a les 18:00h serà de portes obertes per a les
famílies.
Més avant tindrem les Jornades d’Expressió de 6és i del grup de
teatre de les famílies.
També tindrem un teatre sobre “els xiquets soldats” per als 6és i
un teatre en anglès per a 4 i 5 anys.
Realitzarem “Els Padrins lectors” i els viatges fi de curs de 2n
Cicle, 5é i Educació Infantil. També és la Festa fi de curs i la
collita de les creïlles de l’hort.

