E l F u ll

DATA: 13 de març de 2015
Nº: 866

CURS 2014-2015

www.escolajaume.com

BONES FESTES DE FALLES
Tenim classe dilluns i dimarts, i no hi ha classe el
dia 18, 19 i 20.
ATENCIÓ: El dilluns dia 16 no hi ha biblioteca tutoritzada, es
reprendrà el dilluns dia 23.

AMPA CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR
Com tots sabeu l'AMPA col·labora en el col·legi en totes les dates assenyalades, ja
hem passat Carnestoltes, encara que l'oratge no ens va acompanyar, els xiquets i
les xiquetes s'ho van passar molt bé.
Ara tenim les Falles damunt, i entre l'AMPA, la direcció del centre i la Comissió de
Màgics, tindrem un món de xocolate, xocolatada i alguna sorpresa més.
I molt prompte arribarà la Pasqua.

Volem agrair des d'ací a la gran majoria de les famílies que són
conscients de la necessitat del bon funcionament de l'AMPA, ja que
els beneficiats són els NOSTRES FILLS I FILLES.
Des de la Junta de l’AMPA es recorda a aquelles famílies que vulguen formar part
activa o que tinguen qualsevol dubte respecte a la utilització dels recursos
disponibles, es posen en contacte amb algun membre de l'AMPA
Com reflexió dir que en nombroses ocasions les decisions preses de forma
irreflexiva pels adults resulten injustes per als nostres fills.
Comissió del banc de llibres: Necessitem voluntaris i voluntàries per a la Comissió
del banc de llibres, ja que la majoria dels pares i mares que estan en aquesta
comissió tenen els fills i filles en a sisè. Faran falta voluntaris per a organitzar el curs
2015/2016.
Berenars solidaris: Com ja és tradició tots els dijous està oferint-se la possibilitat de
comprar un berenar de “nocilla” o de “pa oli i sal”
Tot el que es va recollint és per al fons de l’AMPA per a projectes de l’escola. Ja us
anirem contant. També hi podeu participar.
La setmana passada es va realitzar la reunió informativa referent a
la Jornada Escolar Flexible a la qual va assistir molta gent. Uns
parlaren, altres no parlaren; ... uns i altres, tots podreu contrastar la
vostra opinió i resoldre dubtes a la propera REUNIÓ DE LOCALITAT
que es celebrarà després de Falles. Estan convocades totes les
escoles públiques de Catarroja i vindran ponents d’escoles properes
on ja s’està aplicant aquesta jornada. Us anirem informant.

Cal dir:

Per a pensar
“No es pot defensar el que no es vol,
no es pot estimar allò que no es coneix”.

ULLERES
No GAFES

ESCOLA VIVA

FELICITACIONS

 Segona avaluació: el nostre alumnat està
realitzant les proves de la segona
avaluació, les notes i informes seran lliurats
el dia 27 de març.
 La primavera: El proper cap de setmana
comença la primavera.
 Desdejuni saludable: L’empresa del
menjador el va organitzar i realitzar per a
l’alumnat de 1r i 2n el passat dimarts.
 Concert homenatge a La Banda El
Empastre: L’alumnat de 4t, 5é i 6é va
assistir el dimarts de matí al TAC al concert
oferit pel conservatori de Catarroja. Per la
vesprada va ser obert a tot el públic i va ser
un èxit.

COMISSIÓ MÀGICS
SOMNI:
“Un món de xocolata”
Una font de xocolate: A proposta de la
Comissió de Màgics, ahir dijous passà tot
l’alumnat de l’escola i l’empresa de menjador
CAPS els va regalar un tros de fruita i una
llepolia per sucar a la Font de xocolata que hi
havia.
Un món de xocolate:
Avui divendres ens han
oferit xocolate des de
dins d’una bola del
món. Un detall de part
de l’AMPA.
Xocolatada: El dimarts de matí, per a
esmorzar, hi haurà xocolate i un fartó per tot
l’alumnat de l’escola, detall de l’empresa de
menjador CAPS.

A l’alumnat de pràctiques de 1r de
Magisteri, que ha estat 15 dies a
l’escola i acaba avui divendres
(Amparo, Esther i Candy). Les
tres han estat a Educació Infantil.
C. Aprenentatge: A tots els
familiars que estan participant
activament en la Comunitat
d’Aprenentatge, tant als Grups
Interactius, com als Tallers, a les
Tertúlies
Literàries,
en
la
biblioteca, etc.
A Valentina Gil i
Peris, i Vega
Viejo i Vives per
haver guanyat el
concurs
de
cartells
de
l’Oficina
del
Consumidor de
Catarroja.
PROPOSTA URGENT PER AL
VOLUNTARIAT
Treball a la biblioteca:
Necessitem persones que puguen
vindre dilluns dia 16 de vesprada, en
acabar les classes, a les 16:30, per
tal d’organitzar la biblioteca i poder
reobrir-la prompte ja. Si podeu
vindre passeu a dir-ho en direcció.
Treball de pintura:
Des de la Comissió d’Infraestructura
necessitem persones que puguen
ajudar a pintar coses del pati els
dimarts i dimecres. Si podeu passeu
a inscriure’s al despatx.

TEATRE PARES I MARES.
Fan falta pares i mares per a eixir en el teatre de pares i mares. Si voleu participar,
el proper dilluns 16 a les 15:15 estarem assajant a la biblioteca.
ANIMEU-VOS, ÉS UNA ACTIVITAT MOLT DIVERTIDA I ENRIQUIDORA.

