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INFORMACIÓ DES DE L’ESCOLA
Conserges: Com sabeu des d’uns dies abans de falles Ramón està de baixa. Ara
tenim pel matí a Pedro i per la vesprada a Juan Carlos.
Matriculació: El dijous dia 19 es va acabar la presentació de sol·licituds a les
escoles d’Educació Infantil i Primària. El dia 2 de juny estaran les llistes provisionals.
Si teniu qualsevol consulta podeu passar per direcció.
Enguany oficialment la ràtio per classe és de 25 alumnes.
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 d’opció per al proper curs
teniu des d’ara fins al final de curs 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 les sol·licituds.
Menjador juny: Si encara no heu fet la reserva, passeu a confirmar-ho.

ESCOLA VIVA




Eixida final de curs del primer cicle: L’alumnat de 1r i 2n ha estat dijous i
divendres al complex d’oci “Entrenaranjos” a Ènova (la Ribera).
 Jornades d’expressió de 5 anys: Avui divendres a
les 10 h. tota l’escola hem gaudit de la representació
que ens ha oferit l’alumnat de 5 anys a la Casa de la
Cultura d’Albal. A la vesprada a les 18 h. l’oferiran a
les famílies.
 Jornades d’expressió de 2ns: Seran al TAC el
proper dijous dia 26, pel matí a les 11:00 h per
l’alumnat i per la vesprada, a les 18:00 per a les
famílies.
 Jornades d’expressió de les famílies: Seran el dia
14 de juny a la Casa de la Cultura, de matí per a
l’alumnat i de vesprada obert per a totes les famílies.
 Jornades d’expressió de 4ts: Seran el dia 20 de
juny a la Casa de la Cultura, de matí per a l’alumnat i
de vesprada per a les famílies.
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.

PER A PENSAR
“Si un no sap a quin port navega, cap
vent és favorable”.

Sèneca
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INFORMACIÓ AMPA
CURSET DE VALENCIÀ
El dilluns de propera setmana és la darrera sessió del curs. Felicitats als familiars
participants i a la mestra.
FORMACIÓ
La propera setmana, el dimarts dia 24 de maig, al menjador de la nostra escola hi
haurà una xerrada sobre: “Tècniques de motivació i estudi per a la prevenció del
fracàs escolar”. Organitzat per AMPA-FAPA. Cal que reserveu plaça per assistir,
el llistat es troba al despatx de l’AMPA. També podeu posar-vos en contacte en:
ampa@escolajaume.com
VESPRADES DE JUNY
Per al mes de juny teniu possibilitat de servei de ludoteca i de tècniques d’estudi
per a les vesprades. Si voleu més informació a l’AMPA.

AGENDA CULTURAL
 Cursa popular escolar Caixa Rural de
Torrent: Demà dissabte a les 9 h, a la
Rambleta. La primera cursa comença a les
10 h.
 Trobada d’Escoles en Valencià:
Demà dissabte 21 de maig a Ondara, la
Marina Alta.
 Volta a peu, Gran Fons Massanassa: Dia
4 de juny, de matí per a menuts (inscripcions
allí mateix) i de vesprada per a majors.
(www.collaelparotet.org).

FELICITACIONS:
 A tot l’alumnat de 5 anys i les seues mestres per haver aconseguir i recollit el
dissabte passat al Palau de les Arts de València el premi Sambori de País
Valencià d’Educació Infantil 5 anys. Moltes felicitats pel vostre conte
guanyador “Marta no té por”.
 A totes les famílies de 5 anys que han col·laborat ajudant en la confecció de
les disfresses.
 A les cuineres, Anna i Joaqui, que aquesta vesprada participaran en la
presentació d’un llibre de receptes que publica CAPS, l’empresa del menjador.
 A Neus Tomás de 3r B i a Inés Miguel i Dídac Royo de 4t A per fer de guies a
unes famílies noves de l’escola.

