
                            

 

          EE  ll      F F u u llll        
DATA:  23 de maig de 2014 

Nº: 836                  CURS 2013-2014
www.escolajaume.com

INFORMACIÓ DES DE L’ES-
COLA

MATRICULACIÓ: El  procés  d’enguany  és  molt  més
llarg, degut a les possibles demandes de 10 centres,
Les llistes provisionals estaran el 2 de juny. 
La ràtio a E.I.  és de 29 segons el tamany de les
aules i a 30 a Primària. 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. 
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.
Menjador juny i  setembre: Si  encara no heu fet  la
reserva, passeu a confirmar.

ESCOLA VIVA
 Assemblea  de  delegats: Ahir

vam fer la darrera assemblea del
curs. Ha estat molt bona la partici-
pació en general dels delegats.

 Berenar  solidari: Ahir  dijous  es
va fer com sempre, i el proper di-
jous és l’últim. Participeu, l’AMPA
ajuda  moltíssim  a  l’escola  dels
nostre fills.

 Hort: La  previsió  de  collita  és
bona, aproximadament els darrers
dies de classe.

 Figues: Les  figueres  estan  do-
nant  fruit,  però  encara  no  estan
bones, no són la collita d’una per-
sona sola com el seu campet, per
tant ES DEMANA que sols es po-
drà agafar una per tal que les tas-
ten més persones.

FELICITACIONS PER L’ÈXIT DE LA TROBADA AL
NOSTRE POBLE, CATARROJA

Cal dir  que la trobada va estar un èxit  de
participació  i  civisme,  les  escoles  en
valencià de l’Horta Sud es van implicar molt
en participar  a la  Trobada al  nostre poble
després de 27 anys esperant-la.
Volem felicitar  a  totes  les  persones  de  la
nostra Comunitat  Educativa  que van estar
en l’organització i en el treball dels tallers.
També a l’Ajuntament de Catarroja i a tots
els  seus  tècnics  implicats  en  la  Trobada,
doncs van fer un molt bon  treball per a que
tot  eixirà  com  cal  i  com  es  mereixen
Catarroja i l’escola en valencià.
Moltes gràcies.

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar

“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

AGENDA 
CULTURAL I D’OCI

 Trobada d’Escoles en Valencià:
Diumenge dia 1 a València de matí.
El dia 7 de vesprada a Onil (l’Alcoià) i
Orxeta (la Marina Baixa)

 Volta a peu:
Gran  Fons  Massanassa dia  7  de
matí per a menuts i de vesprada per a
majors. (www.collaelparotet.org).

 “  La Trilladora del TOCAIO”
Fundació  Assut.  Activitats  per  a
conèixer en directe la marjal.
TEL. 609290225. 961830651

     vllorens@fundacioassut.org
     www.fundacioassut.org

APRENEM VALENCIÀ

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ I CURSET
El proper dijous a les 16’40 ens veiem al menjador les mares i pares que han 
participat tant al voluntariat com al curset de valencià i farem la cloenda del curs.

FELICITACIONS
Als  delegats  i  delegades  de  les
assemblees  que  han  participat  tot  el
curs a l’assemblea de delegats.
A  l’alumnat  que  el  passat  dijous  va
ajudar  a preparar els fullets  explicatius
de  l’arròs  per  a  observar-lo  a  casa
(alumnat de 2ns, 4t B i un equipet de 5é)

BASQUET 
CD Berenguer Dalmau

Si  vos  agrada  el  básquet,  sou
nascuts entre el 2001 i el 2004 i voleu
pertànyer al Club, podeu informar-vos
a:

 cdberenguer@hotmail.com

      Podeu tant xics
 com xiques.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Des d’Escola Valenciana ens informen del
resultat  de la  campanya  “Un euro llavor
de  solidaritat:  xiquets  i  xiquetes
soldats” que  ha  aconseguit  la  gens
menyspreable xifra de 8.504,56 euros

Des d’Amnistia Internacional
s’encarregaran d’enviar-nos la guia

didàctica per a treballar a l’aula, elaborada
íntegrament en la nostra llengua, i 

 per això podem participar en la
conferència/espectacle sobre els xiquets i

xiquetes soldats titulada “Camina... Camilo”
que Amnistia Internacional i Teatres de la

Llum han organitzat.
Està adreçat per a l’alumnat de 6é.
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