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INFORMACIÓ AMPA
El dimarts 19 de maig ens reunírem algunes integrants de l’AMPA amb l'alcaldessa de
Catarroja per a transmetre-li la nostra inquietud respecte a la instal·lació del parc per a
gossos que han començat a realitzar en el parc d’El Secanet, i que per la seua ubicació
ens afecta directament. Arribàrem als següents acords:
a) Paralització, momentània, de les obres.
b) L’AMPA elaborarà un escrit amb observacions i propostes alternatives per a la possible
reubicació del parc per a gossos, dins del mateix parc d’El Secanet.
Per tant, us convidem a que ens feu arribar les vostres propostes per a elaborar el
document. Reprendrem les idees més rellevants i elaborarem el document que hem de
presentar el proper 29 de maig, amb registre d'entrada a l’ajuntament.
Envieu les propostes al correu de l’AMPA: ampajaumecatarroja@hotmail.com

INFORMACIÓ DES DE L’ESCOLA

ESCOLA VIVA

CONSERGE: Com sabeu, des del dia 8 Ramón està
de baixa. Des del dilluns dia 18, l’Ajuntament ha enviat
a Vicent de substitut fins que es recupere Ramón.
MESTRES NOUS A L’ESCOLA: A 4t A tenim a
Beatriz que està substituint a Begonya, i a 1r A tenim a
Mª Carmen que està substituint a Montse.
MATRICULACIÓ: El procés d’enguany és molt més
llarg, degut a les possibles demandes de 10 centres,
Les llistes provisionals no estaran fins el 10 de juny.
Per a qualsevol consulta podeu passar per direcció.
La ràtio a E.I. ,segons el tamany de les aules, és de
29 i a Primària de 30. Continuem dient CLARET que
totes aquestes ràtios són una gran animalada
pedagògica i en contra de la qualitat i el treball ben fet.
CERTIFICAT METGE DE TOT L’ALUMNAT: Quan
aneu a fer una revisió al metge dels vostres fills/es
podeu fer un certificat en eixa data i ens el passeu al
despatx per tal que estiga més actualitzat. (Els de 5 i 6
anys preferentment).
RELIGIÓ / ALTERNATIVA: Recordeu que si penseu
canviar alguna opció per al proper curs és ARA, abans
de fi de curs, el moment per a sol·licitar-ho. A
setembre NO es pot realitzar cap canvi.
BEQUES DE MENJADOR: COM SEMPRE, ENCARA
NO han arribat. Us avisarem urgentment en quan
estiguen per a sol·licitar-les.
MENJADOR JUNY I SETEMBRE: Si encara no heu
fet la reserva, passeu a confirmar-la.

CURS DE FORMACIÓ: Demà
dissabte de 9 a 13 h. estarem a
l’escola a un curset de formació
sobre
escola
inclusiva
i
compensadora.
BERENAR SOLIDARI: Ahir dijous
es va fer com sempre, i el proper
dijous és l’últim. Participeu, l’AMPA
ajuda moltíssim a l’escola dels
nostres fills i filles.
HORT:
Hem
plantat
les
carabasseres i també 2 solcs de
dacsa de fer roses. La previsió de
collita és per a finals de setembre.
FIGUES: Les figueres estan donant
fruit, però encara no estan bones, no
són la collita d’una persona sola,
com el seu campet. Demanem que
sols es podrà agafar una per tal que
les proven més persones.
VAQUERIA: l’alumnat de 1r cicle ha
estat hui en una vaqueria d’Albal.
TROBADA MUSICAL: L’alumnat de
tercer va estar ahir dijous en la
Trobada Musical a Benetússer
representant a la nostra escola.

Per a pensar

Cal dir:

CENDRER
No
CENICERO

“És necessiten dos anys per aprendre a
parlar i seixanta per aprendre a callar”.
Ernest Hemingway.
“Si el poble valencià esguarda amb
amor la seua pròpia identitat, manté la
llengua i n’incrementa el seu ús com a
llengua de comunicació, la pervivència
del valencià quedarà assegurada".
Enric Valor

AMPA I ESCOLA




El cor de l’escola: El proper dijous, dia 28
de maig a les 17 h, celebrarem el concert
de El Cor per a presentar la biblioteca de
l’escola, serà al menjador.
Felicitació per a a l’escola: El Fòrum
Catarroja ens vol donar una sorpresa per
haver participat activament en les activitats
de celebració del centenari de la banda de
l’Empastre. També serà el dijous 28
després de l’actuació de El Cor.
Us esperem.

FELICITACIONS
- Als delegats i delegades de les
classes que han participat tot el curs a
l’Assemblea de Delegats.
- Felicitem a Anna, l’educadora auxiliar,
pel naixement de la seua xiqueta
Paula. Enhorabona.
ESCOLA D’ESTIU MUNICIPAL
Us adjuntem un full informatiu en detall.

APRENEM VALENCIÀ
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ I CURSET
La propera setmana és la darrera: el curset
dilluns i el voluntariat el divendres. Felicitats als
participants, a la mestra i a les mares
voluntàries.

AGENDA
 Cursa popular escolar:
Demà dissabte a les 9 h a la Rambleta. La
primera cursa comença a les 10 h.
 Trobada d’Escoles en Valencià:
30 de maig a Benetússer, de vesprada i nit.
 Volta a peu:
Gran Fons Massanassa: dia 6 de juny, de matí
per a menuts (inscripcions allí mateix) i de
vesprada per a majors. (www.collaelparotet.org).

SERVEI DE LUDOTECA ORGANITZADA PER L’AMPA
Per a l’alumnat que es queda a juny i setembre
Horari de 14’45 a 16’30 h. Si us interessa per a juny i/o setembre, empleneu aquest
fullet i lliureu-lo a la safata que hi ha a la porta de direcció. Preu 30 € a pagar a
l’AMPA.
NOM I COGNOMS DE L’ALUME/A:
______________________________________CURS: ________
TELEFONS________________
JUNY (si o no) _________, SETEMBRE (si o no) _________

LUDOTECA

