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PROFESSORAT
A tots els mestres i totes les

mestres, moltes gràcies per la vostra
tasca.

El  professorat  nou  que  us  volem
presentar fins avui és el següent:

 Imma, mestra tutora de 3r B.
 Nelo, tutor de 6é A.

MANIFESTEM  que  encara  no  han
cobert el 1/3 de reducció de jornada
d’Amàlia  i  Nelo.  Tampoc  les  dues
baixes que tenim, la de Maria Garcia
a E.I. i la d’Anna Gordó de a 2n B.

LLIBRES DE TEXT
Dimecres dia 3 es van repartir totes les 
cartes per a poder fer els pagaments i 
poder recollir el lot de llibres solidaris.
Cada  curs  té  un  dia  assignat,  per  tant
respecteu l’horari.
Si  no  enteneu  alguna  cosa,  passeu  per
direcció a preguntar.
L’alumnat  des  de  3r  a  6é de Primària  al
paquet de llibres té l’agenda de la nostra
escola, a la que hi ha informació detallada
d’interès.

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR:
EN PRIMER LLOC Des de El Full volen desitjar-vos un BON CURS ESCOLAR a
totes les famílies de l’escola, a tot l’alumnat i a totes les persones que treballem a
l’escola (mestres, conserge, cuineres netejadores i educadores), volem que estiga
ple  d’il·lusions  i  projectes  de  la  nostra  Comunitat  d’Aprenentatge,  aconseguirem
mantenir una escola a tot color.
Després del descans de l’estiu ja estem de nou a la nostra escola, enguany segons
ens han manat més prompte que mai. 
Malgrat tots els intents de desprestigiar l’ofici de mestre i la feina d’ensenyar.
NO PODRAN AMB L’ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I EN VALENCIÀ. 
Com a acció simbòlica a alguns centres es van a pintar murals positius sobre l’escola
pública, el nostre està iniciat si no passa res.
Podeu fer el seguiment: hi ha escoles com el Ciutat de Cremona que estan en lluita
des de fan molt de temps, sense cap resposta positiva per part de l’administració.

APARCAMENT:
Cal que respecteu les zones marcades per realitzar una parada les famílies de l’escola. Les 

targetes valen les d’altres cursos passat, així i tot si necessiteu la targeta com a que sou de 
l’escola, passeu pel despatx.

Si veniu amb bicicleta cal entrar per la porta Est que dona al parc de El Secanet.
GRÀCIES.
RECORDEU: QUE A LA CARRETERA DE LES CORREGUDES ESTÀ PROHIBIT APARCAR I ÉS
PERILLÓS.

També cal recordar que no es pot entrar amb el vehicle a l’aparcament de l’escola, aquest
aparcament sols és per als treballadors del Centre.

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar
“El treball endolça sempre la vida, 
però els dolços no li agraden a tothom.”

Victor Hugo

HORARIS D’ATENCIÓ:
 L’horari d’atenció al públic per part del director, serà tots els matins de 9 a 10

hores excepte els dimecres.
o L’atenció a les famílies per part  del tutor/a serà els dijous al  migdia,  a

setembre i juny de 13 a 14 h., i d’octubre a maig de 12’30 a 13’30.
PER FAVOR: Us demanem que no entreu a l’edifici a esperar a l’alumnat, quedeu
amb ells fora a una zona del pati.
SOLS es pot pujar a les aules el dia de tutoria, els DIJOUS al migdia.

NOTA SOBRE “EL FULL”

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES DE
L’ESCOLA.

Com  sabeu  la  nostra  escola  té  un  mitjà  de
comunicació setmanal que és El Full.
Cada divendres es reparteix en paper i sempre ha
estat als menuts de la família i ara enguany iniciem
el repartiment als MAJORS DE LA FAMÍLIA,
Està  obert  a  la  participació  de  qualsevol  persona
(pare,  mare,  mestre,  mestra,  alumne,  alumna...)
redactant articles o passant-nos informació d’interès
per  a  les  famílies  de  la  nostra  escola.  Qualsevol
article o noticia s’ha de lliurar a direcció com a molt
tard el dimecres de matí fins les 12’30 h.

Esperem i desitgem la vostra col·laboració.

AGRAÏMENTS
CONSERGE: RAMÓN durant aquest juliol ha realitzar el manteniment bàsic de
la pintura al pati. 
AMPA: Als membres de l’AMPA que han fet possible la socialització dels llibres.
NETEJADORES I CUINERES: Ja estan funcionant i d’allò més bé.

ESCOLA D’ADULTS DE CATARROJA
Matrícula oberta del 8 al  19 de setembre.

Avinguda Rambleta 9
Tf. 96.127.44.17.

Correu electrònic epa@catarroja.es
www.catarroja.es

MENJADOR
Va començar el dimecres
dia  3.  Des  del  Full
recomanem  a  l’alumnat
que es porte una gorreta,
així  com protecció  solar,
perquè  al  pati  fa  molta
calor. 
També  junt  al  Full  us
adjuntem la  nota  per   a
que  us  inscrigueu  al
menjador si  us interessa
d’octubre  a  maig.
Enguany  és  necessari
que  ompliu  totes  les
dades.
De les beques, encara no
sabem cap cosa.

mailto:epa@catarroja.es

	DATA: 4 de setembre de 2014
	Cal que respecteu les zones marcades per realitzar una parada les famílies de l’escola. Les targetes valen les d’altres cursos passat, així i tot si necessiteu la targeta com a que sou de l’escola, passeu pel despatx.

