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Escolajaumecatarroja

AL’ATENCIÓDETOTA
LA
COMUNITAT
ESCOLAR
LA
PROPERASETMANAALGUNA
COSA
ESPECIAL
VA
A
PASSAR...
La propera setmana comença la setmana del somni, on tota la
comunitat somiarem l’escola que volem construïr entre tots i
totes: 
alumnat, famílies, mestres, educadores de menjador,
cuineres,
equip
deneteja,consergeivoluntariat.
L’alumnat somiarà a partir de la visita d’un personatge fantàstic
del bosc encantat. Cada alumne li durà una pedra amb una
paraula per a construir un món millor per a tots i totes i la
dipositaran a l’arbre dels desitjos. A partir de la història que els
contarà com a motivació, podran somiar en les seues classes
amb el seu tutor/a i els seus companys. Els somnis estaran
plasmats
en
uns
muralsenelspassadissosdel’escola.
Les famílies podran somiar en la bústia dels somnis que estarà
en el hall principal. Per al que no tinga la possibilitat de vindre a
l’escola, es podrà somiar per via digital, enviarem un enllaç al
canal de Telegram EscolajaumeCatarroja i també estarà l’entrada a la web
www.escolajaume.com. D’aquesta manera tots podrem deixar el nostre somni. S’exposaran en
lesparets
del
hallprincipal.
RECORDEU QUE HEU D’ESCRIURE EN UNA FULLA DEL NOSTRE ARBRE ENCANTAT EL
VOSTRE SOMNI. HA DE SER UNA BREU IDEA. A CONTINUACIÓ ES TÉ QUE GUARDAR A LA
BÚSTIA
DELS
SOMNIS.
Els mestres ho faran en un claustre extraordinari el dia 27 d’octubre a les 13h. Farem una
dimàmica de reflexió i escriurem en uns ocellets el nostres somnis que estaran també expossats en el
salzedel
hall
principal.
Les educadores, cuineres i conserge ho faran el dijous de vesprada després d’acabar la seua
jornada.
Lesnetejadores
tambésomiaranunavespradadelaproperasetmana.

LA NOSTRA VIDA ESTÀ ENVOLTADA DE SOMNIS, SI DESITGES QUE ELS TEUS
SOMNISESFACENREALITAT,VINEASOMIAR!!!!

INFORMACIÓMOLTIMPORTANT
Beques de Menjador. Aquesta setmana han eixit els llistats de beques de menjador però encara no estan
complets. Conselleria està tenint problemes en resoldre definitivament totes les reclamacions a les llistes
provisionals de beca. Continuarem informant.
Eleccions al Consell Escolar. Com ja us vàrem informar, s’ha obert la convocatòria per a les Eleccions als
Consells Escolars dels Centres. Aquest Òrgan de Govern Col·legiat ha de renovar quatre membres del sector
de les famílies i quatre del sector de mestres. Us animem a que presenteu candidatura a partir de hui fins al
dia
3
denovembreendirecció.
BENVINGUDAALNOUPROFESSORAT
Durant les últimes setmanes s’han incorporat al centre noves mestres per a substituir algunes
baixes o alguna mitja jornada. Us donem la benviguda des del Full a Ana Murcia, 
especialista
d’anglés en Primària; Mònica Raya per a cobrir la tutoria de 4 anys A; Noemi Domingo de
suport en Educació Infantil, SaraPizana per a cobrir la mitja jornada de EF.

FELICITACIONSIAGRAÏMENTS
Felicitats a tots el membres de la
comissió del Banc de llibres perquè
encara aquest mes han estant
acabant el procés per a que tot
l’alumnat tinguera els seus llibres a
punt.
Felicitats a l’alumnat de 6é que tots els dies
gestiona el material de la Caseta de Jocs de Pati
dePrimària.
Agraïments al voluntariat de l’Hort i el Taller de
Natura, coordinats per Vicent Moreno: Carmelo,
Baltasar,
EstebaniJuan.
Felicitacions a l’alumnat de pràctiques que ha
estat durant aquest inici de curs aprenent i
participant en el nostre projecte d’escola: Iris
Orts, Paula Sanchis i Miquel Salcedo. Sabeu
que teniu les portes obertes per a el que
necessiteu.
JOCS
DE
PATI
EN
EDUCACIÓ
INFANTIL
Aquesta setmana
hem començat a jugar
en els diferents espais
de
jocs
al
pati
d’infantil. TOT UN
ÈXIT!!

COMISSIÓMIXTADELSOMNI
El diumenge 22 d’octubre els
membres de la comissió del somni
hem quedat a les 9:00h del matí per
a decorar l’escola i transformar-la en
un bosc encantat on es puguen recollir tots els
somnisquepocapocaniremfentrealitat!!!

HORARISD’ATENCIÓ
Direcció: L’horari d’atenció al públic serà tots els matins de 9 a 10h.
Tutoria o mestres del grup: Cada dijous després de les classes del matí. Millor demanar cita. Podeu
comunicar-vos també a través de l’agenda de l’alumne (a primària).
Avisos urgents: Demanem per favor no pujar a classe a les entrades de l’alumnat, si teniu un avís urgent,
trobareu un mestre/a i al conserge tots els matins en l’escales de l’edifici principial. Ells porten una llibreta on
anoten la informació i la passen al tutor/a. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

