E l F u ll

DATA: 5 de febrer de 2016
Nº: 897

CURS 2015-2016

www.escolajaume.com

A L’ATENCIÓ DE TOTES
LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA
FELICITACIONS a totes les famílies que van participar de la
jornada de treball del dissabte verd. Ens va quedar un pati
preciós. Moltes gràcies en nom de tota l’escola.
El dissabte els pares i mares van fer el següent treball:
 Esporgar arbres i netejar totes les zones del pati.
 Plantar: plantes de romaní, murta, xiperets, 1 pi i 1 anouer.
 Cablejat d’internet per a E.I. 3 anys.
 Posar parquet al despatx de l’AMPA.
 Millora dels forats al pati d’E.I., vam tapar els grans forats
fets per l’alumnat.
 Preparar els forats per als noms del carrer.
FELICITACIONS a l’empresa CAPS i a les cuineres del
menjador per la preparació de l’esmorzaret del dissabte
passat.
Agraïment des de l'AMPA:
Volem donar les gràcies a Toni Ordoñez, pare de Toni de 1r A,
que ha regalat i posat el parquet al despatx de la nostra
associació.
També volem agrair a totes les famílies, xics, xiquetes i amics
de la nostra escola que el dissabte passat, Convivència del
Dia de l'Arbre, van donar el seu temps, esforç i afecte.
Aquests xicotets-grans detalls i esforços són el que fan que la
nostra escola siga un espai bonic on aprenem junts.

SAMARRETES TROBADA
Les tenim exposades al passadís de
primària, el seu preu és de 8 € (el
mateix des del 2006).
Si algú en vol, pot passar a provarse-les. El pagament podeu fer-lo en
efectiu
al
despatx
o
per
transferència al nº de compte de
l’AMPA:
ES3131590005011668031519.

ESCOLA VIVA
Teatre en anglès: L’alumnat de 1r a 6é han anat durant la setmana al TAC, la propera setmana aniran els
de 4 i 5 anys. Aquesta activitat està subvencionada per primera vegada al 50 % per l’Ajuntament.
Visita a l’IES Berenguer Dalmau: L’alumnat de 6é va anar de visita el dilluns dia 1, va estar una bona
experiència.
Concert didàctic: Les classes de 5é i 6é hem anat a Alzira a participar en una “performance ad hoc” i a un
concert didàctic sobre l’obra “Carmina Burana”. Prèviament havíem tractat el tema conjuntament des de les
àrees de valencià, castellà, plàstica, música i educació física. Tots hem gaudit moltíssim de l'experiència.
Felicitem a Raúl Martínez Conde de 5é B pel seu segon premi al concurs de dibuix organitzat per a aquest
esdeveniment.
També informar-vos què la nostra escola (a nivell d'escola) ha obtingut el primer premi en el mateix
concurs, on hem guanyat una bateria escolar per a l'aula de música.
Gràcies a l'alumnat i mestres per la seua implicació i participació.

FELICITACIONS A L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES QUE SE’N VA
Esperem que la seua estada haja sigut aclaridora per a gaudir de la feina de ser mestres.
Gràcies per estar entre nosaltres a Gema (5 anys B), Maite (4 anys B), Carla (4 anys A), Alba (3
anys B), Lucia (5 anys A), Mª Amparo (1r B) i Esther (6é B). El proper dilluns venen més alumnes.

PER A PENSAR
“El dia en què la
tecnologia supere la
interacció humana, el
món tindrà una
generació d’idiotes.”
Albert Einstein
CANÇONS QUE ESCOLTAREM
A PARTIR DEL DILLUNS PER
MEGAFONIA







9'00: BEST DAY OF MY LIFE. American
Authors.
EIXIDA PATI: ALL TOGETHER NOW.
The Beatles.
ENTRADA PATI: DOS PARDALETS I
UNA AGUILETA. Ovidi Twins.
EIXIDA MIGDIA: NI CARREFOUR...A CA
PEPICA. Sva-ters.
ENTRADA MIGDIA: AL·LELUIA. Andrea
Motis i Joan Chamorro.
16'30: ASSUMIRÀS LA VEU D'UN
POBLE. CEIP Gabriel Miró, Calp. Vicent
Andrés Estellés.

ESCOLA OBERTA
Dia de portes obertes
Serà el dijous 10 de març a les 9:15
i a les 16:45 h.
Enviarem invitació a totes les
escoletes de Catarroja per a que
informen a les famílies.

Cal dir:
ARROSSEGAR
No
ARRASTRAR
CURS PER A FAMÍLIES
DE PART DE L’AMPA
L'AMPA en coordinació amb FAPA,
organitza el curs per a famílies:
"Educació emocional i habilitats socials.
Prevenció dels consums abusius.
Violència de gènere. Altres formes de
violència i pressió de grup”.
 Dia: Dimarts, 23 de febrer de 2016.
 Hora: 15:00-16:30
 Lloc: Menjador de l’escola.
Per la rellevància del tema ens agradaria
comptar amb la vostra assistència.
Per a organitzar l'espai de realització del
curs és necessari que les persones
interessades reserven plaça inscrivint-se
en el llistat que està disponible en el
despatx de l'AMPA.
ESCOLA SOLIDÀRIA
JA NO PODEM RECOLLIR TAPS DE
PLÀSTIC doncs no tenim ja cap ONG que
se’ls emporte.

AGENDA CULTURAL
“Homenatge a Teresa”.
TAC de Catarroja.
Dissabte 6 de febrer a les 20:00.
Ara a 2 x 1 les entrades.
'Homenatge a T' conta (i canta), a través d'un
home/xiquet, la història de Teresa Mora, "la boja". La
seua aventura vital, les seues peripècies, la seua
"bogeria" i, en definitiva, el seu indestructible esperit
lliure. 'Homenatge a T', per tant, és un record a Teresa i
a Ovidi. I a les arrels d'aquells que, un dia, van
manifestar obertament les seues ànsies de ser ells
mateixos. Encara en la seua bogeria. Encara en el seu
dolor.

