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MATRICULACIÓ 

Durant aquesta setmana s’ha estan replegant totes les sol·licituds de matrícula per al proper curs. El                
dia   8   es   publicaran   al   tauló   d’anuncis   el   llistat   provisional   d’admesos   i   exclosos. 

 

AJUDES   DE   MENJADOR   PER   AL   PROPER   CURS 

Enguany s’han adelantat respecte a altres anys i a partir de l’1 de juny ja es                
podran presentar les beques de menjador per al proper curs. A més a més,              
sembla que aquesta vegada serà més senzill, les famílies que han estat            
becades aquest curs sols hauran de confirmar un borrador que entregarem a            
partir del dia 1 . Sols haurà de presentar instància de sol·licitud les famílies             
que   no   han   estat   becades   anteriorment   i   volen   demanar   ara. 

 

HORARI   DEL   MES   DE   JUNY 

A partir del DIMECRES 1 de juny: Seguirem l’horari especial de jornada matinal.             
Serà des de les 9 fins les 13 hores, amb un temps de descans (com la resta de                  
l’any)   d’11   a   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 13’15 hores i tindrà l’eixida de l’escola entre les                  
14:50   i   les   15:00h. 

 

INFORMACIÓ   DE   L’AJUNTAMENT:    “ESCOLES   D’ESTIU” 

Des de l’Ajuntament s’ofereix l’escola d’estiu 2017. Del 26 de juny al 31 de juliol per a xiquets i                   
xiquetes   des   de   3   anys   d’infantil   fins   a   6é   de   Primària.  
 
Les inscripcions per barris de residència serà del 29 de maig al 8 de juny, en l’Oficina d’atenció al                   
ciutadà   en   horari   de   dilluns   a   dijous   de   9   a   18h,   divendres   de   9   a   14h. 

 

 

LA   VIOLÈNCIA   TAMBÉ   S’ESCOLTA. 
Ho   debatrem   junts   el   dimarts   30   a   les   16:45h   i   el   dimecres   31   a   les 
15:00h.   Vine   a   la   Biblioteca   de   l’escola   i   participa   !! 
 

Organitza   la   Comissió   Mixta   de   Convivència   del   CEIP   Jaume   I   El   Conqueridor. 

 

http://www.escolajaume.com/


 

 

PER   A   PENSAR 

Alcem   el   vol   per   a   cercar   somnis   que   desitgem 
compartir   amb   tu: 
“Un   món   millor,   més   just   i   solidari,   més   igualitari   i 
inclusiu”. 

 CAL   DIR 

      MASCLE 

                  i   no 

          MATXO 
 

ESCOLA   VIVA 

Eixides: 
L’alumnat   de   2n   cicle   dilluns   i   dimarts   visitaren   l’alberg   d’Olocau. 
L’alumnat   de   1r   cicle   ha   estat   dijous   i   hui,   divendres,   a   la   granja   escola   Mas   del   Capellà   d’Olocau. 
La   propera   setmana   l’alumnat   de   5é   anirà   a   Venta   del   Moro   els   dies   31   de   maig   i   1   de   juny. 

Setmana dels projectes:  Durant aquesta setmana s’han realitzat més activitats programades per a             
treballar aquelles coses o llocs que podem trobar a la ciutat. Felicitats a tots els que ho han fet                   
possible! 

Comissió Gestora:  Hui divendres hem celebrar al migdia la reunió de la Comissió Gestora on totes                
les comissions mixtes de la Comunitat d’Aprenentatge (Màgics, Infraestructura, Pedagògica,          
Convivència, TAC, Xarxa llibres i Voluntariat) han coordinat el treball que estan fent per a tota la                 
comunitat. 

Jornades d’expressió de 5 anys:  El divendres dia 2 de juny l’alumnat            
de 5 anys estrenarà la seua producció cinematogràfica “La volta al           
món”. A partir del llibre que enguany han llegit en la tertúlia literaría             
dialògica han produït amb l’ajuda dels mestres, familiars i un equip           
tècnic   la   increïble   obra   que   va   escriure   Jules   Verne   en   el   s.XIX. 

 

Assemblea de delegats i delegades:  El proper dimarts dia 30 de maig realitzarem la darrera               
assemblea   del   curs. 
 
Informació IMPORTANT DE MILLORES A L’ESCOLA:  La passada setmana         
representants de direcció, AMPA i Ajuntament de Catarroja tingueren una reunió           
en Direcció Territorial d’Educació de València, on varen acordar que tècnics de la             
Conselleria d’Educació van a estudiar la millora de la calefacció als dos edificis             
d’Educació   Infantil   i   en   breu   es   ficaran   en   el   projecte. 

 

INFORMACIÓ   DES   DE   L’AMPA 

Xerrada dilluns 29 “Vigilància i treball correctiu postural a la          
infància”:  Serà a les 15:10h a la Biblioteca de l’escola, per a totes les              
famílies interessades, a càrrec de l’Institut Valencià d’Estudis sobre         
Motricitat   Infantil   i   Desenvolupament   (IVEMID). 

Festa de Fi de Curs “Tallers i Playbacks”:  El divendres 16 de juny serà la festa de fi de curs i per a                       
l’organització de tallers i playbacks  necessitem mares i pares voluntaris . Podeu passar a             
apuntar-vos   a   la   graella   penjada   a   la   porta   del   despatx   de   l’AMPA. 

Servei de ludoteca a juny i setembre:  L’Associació Veles i Vents oferta aquesta possibilitat              
d’arreplegada   i   ludoteca   a   les   seues   instal·lacions. 

 
 


