E l F u ll

DATA: 20 de novembre de 2015
Nº: 888

CURS 2015-2016

www.escolajaume.com

ESCOLA VIVA

ENHORABONA!!!!!!

Cinema en valencià.
La propera setmana
anirà
al
cinema
l’alumnat de 3r cicle, el
dimarts 24, per veure la
pel·lícula “Del revés”.

Des de “El Full” li volem donar
l’enhorabona a Amàlia, la mestra
d’EF, per la parella de xiquets que
va tindre el passat dilluns, 9 de
novembre.
Els diuen Marc i Guillem.

Alumnat en pràctiques
Des del dia 16 de novembre i fins al 23 de
gener tenim 7 alumnes en pràctiques a
l’escola, Raquel, Leticia, Aida, Maria,
Manolo, David i Jose.
Fins el proper dimarts estan rodant per tota
l’escola, i el dimarts elegiran a l’aula que es
queden. BENVINGUTS, us desitgem que
gaudiu i aprengau molt de la nostra escola i les
persones que la fem possible.
ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR
Us
adjuntem
tota
la
informació i les paperetes
per poder votar.

MEGAFONIA PER A LA
PROPERA SETMANA
9'00: Friday I'm in love. The cure.
EIXIDA AL PATI: La vida és una
festa. Dani Miquel.
ENTRADA DEL PATI: Khedni
maak. India Martínez.
EIXIDA MIGDIA: Happy. Pharrell
Williams
ENTRADA MIGDIA: Sei nell' anima.
Gianna Nannini ft Laura Pausini
16'30: Carnavalia. Carlinhos Brown

ESCOLA SOLIDÀRIA
Continua la recollida de taps de plàstic.
El dilluns a les aules vam fer un minut de silenci
en repulsa dels atemptats terroristes.
------------------------------------------------------------------

Pròximament us informarem de la campanya
solidària que promou Escola Valenciana, que
enguany va adreçada a ACNUR per la crisi dels
refugiats.

PER A PENSAR
“No hi ha camí per a la pau,
la Pau és el camí”.
Mahatma Gandhi

Cal dir:
GOSSERA
No PERRERA

DIA INTERNACIONAL
DELS DRETS DE LA INFÀNCIA
Tot l’alumnat de Primària dels centres del poble
hem estat hui a la Plaça Major per celebrar el Dia
Internacional dels Drets de la Infància.

AJUDES DES DE
L’AMPA A L’ESCOLA

Hem gaudit d’un concert de Dani Miquel i hem
escoltat un manifest on exigim que es
complisquen els drets de tots els xiquets i les
xiquetes del món.

L’AMPA aquest curs ens ha
subvencionat
ja
aquestes
activitats:
L’activitat de celebració del 9
d’octubre.
La pintura del dissabte dia 31
d’octubre.
També ens han pressupostat 200
€ per a cada Comissió de treball.

ESCOLA EN VALENCIÀ,
LA NOSTRA ESCOLA
ANIVERSARI DEL VALENCIÀ:
Diumenge 23 de novembre, farà 32 anys de l’aprovació de la LUEV (Llei d’Ús i d’Ensenyament del
Valencià). L’any 1983, les Corts Valencianes reunides a Alacant la van aprovar sense cap vot en
contra. Aquesta llei ens permet fer escola en valencià i que el valencià estiga viu i siga oficial, com
el castellà.
CURS DE VALENCIÀ I VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
 Tenim un grup ja en marxa els dimarts de vesprada de 15 a 16’30.
 També està oberta la possibilitat de fer un grup de conversa una vesprada de 15 a 16’30.
 També està oberta la possibilitat de fer parelles per poder aprendre a parlar en valencià.
Si us interessa passeu pel despatx i pregunteu.

OBJECTES PERDUTS
La perxa dels Objectes Perduts la tenim plena de samarretes, jerseis, jaquetes... La propera
setmana durem tot a un contenidor de roba per reutilitzar, si trobeu a faltar alguna cosa podeu anar
a fer una ullada abans del dijous.
Aconsellem a les famílies fomentar en els xiquets i xiquetes actituds responsables front al valor de
les coses i el consum, i si fos necessari marcar amb el nom en una etiqueta les peces de roba.
Cada mes trobem gran quantitat de roba perduda que, tot i deixar-la en un lloc visible i visitat
habitualment per l'alumnat, ningú la identifica com a seua ni la reclama.

