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A les mares i pares de l’AMPA (Comissió de socialització de llibres) que han fet molta feina durant
juliol i setembre per poder tenir els llibres a temps la primera setmana ja. En aquest moment
estan tots repartits.
 A Ramón el conserge, doncs pràcticament ja ha acabat totes les tasques de bricolatge i mobiliari
de les classes.
 A l’equip de mestres de la nostra escola, doncs tenen en marxa i organitzada l’activitat educativa
a les classes.
 També a Jacqueline i Tina que s’han adaptat al treball en equip i dinàmica de la nostra escola.
Benvingudes, confiem que gaudiu de l’escola i de tot el que la fa possible.
Moltes gràcies a tota la Comunitat Educativa del Jaume que treballa
perquè la nostra escola siga el que és.

LA NOSTRA ESCOLA VERDA I VIVA
LES PEIXERES Ja estan en marxa, la gran a l’entrada de l’edifici gran i
l’altra a l’edifici de 4 i 5 anys, gràcies al manteniment de Vicent, el pare
de David Soria de 3r A.
PORTA DE LES BICICLETES
Eixa porta la vam obrir per primera vegada fa 3 curos gràcies al treball de persones de la Comunitat
Educativa de la nostra escola, i és d’ús preferent per a les bicicletes. L’Ajuntament ens ha posat
una baraneta de seguretat a l’entrada. Així i tot us hem d’informar que a l’octubre començaran els
treballs per a fer una porta des del jardí de El Secanet.
ENTRADA DE 3 ANYS
L’alumnat de 3 anys ja està tot a classe des d’ahir dia 17. Durant tots els dies d’entrada i fins el 9
d’octubre hi ha 2 mestres a les aules: Sónia i Teresa B. i Anna Z. i Lluna.
HORT ESCOLAR
Ara tenim tot el camp en GUARET, a falta de preparar-lo amb el
tractor.
Observeu el paisatge de l’hort, que anirà canviant cada setmana.
Enguany anem a treballar les collites de les quals ens mengem
les fulles, i per tant sembrarem encisams a l’octubre.

PROFESSORAT NOU QUE ENS FALTA A L’ESCOLA:
MANIFESTEM que a data 18 de setembre encara no han vingut els mestres per cobrir ni la baixa
d’Amàlia, d’Educació Física, ni de Dora, tutora de 5 anys B. Ens han informat que arribaran el dia
28.
Les reduccions de jornada de Nelo per anglès, i de Lluna d’E.I. que comencen a l’octubre ens han
avisat que no vindran fins el dia 19 d’octubre.
Han de passar 10 dies lectius des de la data de baixa o permís per enviar els substituts. UNA
MESURA D’HISENDA I LES RETALLADES A NIVELL ESTATAL.
Tot açò fa que aquestes absències les tingam que cobrir reduint altres atencions a l’alumnat, doncs
estan sent substituïdes per altres mestres.

PER A PENSAR

Cal dir: CAPTAIRE

“Una llengua s’aprèn quan s’utilitza, i
s’estima quan es coneix”.
REUNIONS INICIALS DE PRINCIPI DE CURS
AMB ELS PARES I MARES PER CLASSES:
Durant els darrers dies del mes de setembre
el/la mestre/a tutor/a del vostre fill/a us convocarà
a la reunió inicial de principi de curs per tal
d’informar-vos en general de la marxa del curs.
ESCOLA D’ADULTS DE CATARROJA
Avinguda Rambleta 9. Tf. 96.127.44.17. / correu
electrònic epa@catarroja.es
Si esteu interessats demaneu informació.
També tenen Tallers de l’Associació d’Adults.

ESCOLETA MATINERA
I TRANSPORT ESCOLAR
Les dues coses les organitza
l’Ajuntament, no depenen de l’escola.
Per a qualsevol consulta cal adreçar-se a l’Ajuntament,
departament d’Educació, telèfon 96.126.13.01 extensió
230. Els dos serveis ja estan en marxa.

VOLEM UNA ESCOLA DE QUALITAT
Malgrat les retallades, volem una escola de
qualitat i per això des de la Plataforma per l’Escola
Pública ens proposen que fem una acció simbòlica
en contra de la LOMCE. En quan la coordinem
mestres i AMPA us direm.
La LOMCE no es deroga ací, és una llei de l’Estat
Espanyol i es decidirà a les eleccions estatals.

No MENDIGO

MENJADOR ESCOLAR







Està en marxa des del dia 10 de
setembre.
URGENT: Si s’han de quedar
d’octubre a maig i encara no us
heu inscrit, passeu per la porta del
despatx que hi ha fullets per
emplenar el nom, curs, i dades
bancàries amb IBAN.
BEQUES: Falta eixir la llista
definitiva, de moment estan
quedant-se, esperem que ixca
abans d’acabar el mes.
ACTIVITATS EXTRALECTIVES
ORGANITZADES
DES
DE
L’AMPA (estan en estudi a hores
d’ara): Repartirem el full per a les
inscripcions en quan estiguen
concretades.
L’inici
de
les
activitats pot ser a meitat
d’octubre.

REUNIÓ
INFORMATIVA
SOBRE EL MENJADOR:
Està adreçada especialment
per a les famílies noves a
l’escola (de 3 anys) però és
oberta a qui vulga assistir.
DIMARTS 23 A LES 19 HORES,
AL MENJADOR.
Es tracta d’explicar el funcionament
del menjador durant aquest curs
escolar.

RACÓ DE L’ALUMNAT:
Aquest curs tots els fulls tindran el seu espai de l’alumnat de
l’escola. L’alumnat encarregat de dinamitzar-ho serà el de 4t B.

Ahir es va celebrar el "Dia de la Democràcia" en la
Plaça Major de Catarroja. Vàrem fer tallers,
contacontes i formàrem dues paraules "Democràcia
i Participació" i també hi havia una pissarra per a
escriure missatges.
Volem que tothom participe per a fer una Catarroja
millor.

MÚSICA QUE
SONA A
L’ESCOLA
9
h.
“Hola,
hola,
benvinguts”,
Dàmaris
Gelabert.
11 h. “La granaina del tio
Palero”, Pep Gimeno “El
botifarra”.
11’30 h. “Sense tú”,
Teràpia de Shoch.
13 h. “Vola”, Xarango.

