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BEQUES DE MENJADOR PER AL PROPER CURS 

Està obert el termini de presentació fins el 29 de juny. Hi ha dues opcions: 
1- Alumnat que en el curs 2016/2017 ja va sol·licitar l’ajuda per al Menjador              
escolar: sols cal revisar l’esborrany que entregarem a cada alumne/a, signar-lo i            
presentar-lo al centre on estaran matriculats al curs 2017/2018. No caldrà aportar            

cap documentació. Si es troben errades o canvis en la situació familiar s’haurà de presentar sol·licitud                
nova com en el segon cas. 
2- Alumnat que en el curs 2016/2017 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar: recollir en                 
Direcció l’Annex I i presentar-lo emplenat al centre on estarà matriculat l’alumne/a al curs 2017/2018               
juntament amb:  

- Fotocòpia del DNI, NIF, PASSAPORT o NIE de les persones sol·licitants (pares, mares,             
tutors/es). 

- La documentació acreditativa de la unitat familiar, la renda familiar i les dades sociofamiliars              
que són considerades en la convocatòria (RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, a la web de                 
l’escola). 

 

HORARI DEL MES DE JUNY 
A les 13 hores serà l’eixida de classe de tot l’alumnat, el que es quede al menjador                 
dinarà sobre les 13’15 hores i tindrà l’eixida de l’escola entre les 14:50 i les 15:00h. 
 
Recordem que l’últim dia de curs serà el 20 de juny. 

 

INFORMACIÓ AMPA 

FESTA FI DE CURS: Ja s’acosta la festa de fi de curs. Anoteu a l’agenda que serà el dia 16 de juny,                      
com sempre de vesprada i nit, i l’organitza l’AMPA. A la porta del despatx hi ha unes graelles a les                    
que podeu apuntar-vos com a voluntaris als tallers d’eixa vesprada. ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

RESERVA LLIBRES I QUOTA AMPA: Fins a hui dia 2 de juny, era el termini per a lliurar al despatx                    
de l’AMPA la reserva de llibres i la quota de l’associació per família. 

ENTREPANS SOLIDARIS: Felicitats a totes les famílies que han estat tots els dijous del curs oferint                
la possibilitat de comprar el berenar per a recollir una aportació que es destina a projectes de l’AMPA                  
per a l’escola. Heu fet un bon treball en equip!! 

 

BIBLIOTECA TUTORADA 
Aquesta setmana ha finalitzat l’horari de biblioteca tutorada. Agraïm a totes les            
persones que han fet possible que aquest espai de més temps, més persones i              
més aprenentatges haja estat possible durant tot el curs. Moltes gràcies!  
PRÈSTEC DE LLIBRES INFANTIL: Si algun alumne de 3, 4 o 5 anys no ha pogut                
tornar el llibre de la biblioteca de centre, li’l pot donar a Carolina (tutora de 5 anys A). 
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ESCOLA VIVA 

Eixides: 
Aquesta setmana l’alumnat de 5é ha estat de fi de curs en Venta del Moro. 
L’alumnat de 4 i 5 anys se’n va al Parc Adai el dies 5 i 6 de juny. 
L’alumnat de 3 anys se’n va d’excursió a la platja el dia 9. 
 
Jornades d’expressió 4t: Els xiquets i les xiquetes de 4t ens han representat aquest matí l’obra de                 
teatre “Quixot” a tot l’alumnat de l’escola. Aquesta vesprada serà la representació per a les famíles, a                 
les 18h en la Casa de la Cultura d’Albal. 

Jornades d’expressió de 5 anys: Aquesta nit serà la presentació de la            
pel·lícula “La volta al món” al pati de l’escola. Esteu tots convidats i             
convidades a partir de les 21:30h. Les famíles de 5 anys soparan a partir              
de les 20h, recordeu que les cadires que estan preparades per al cinema             
no es poden agafar per a sopar. Abans de la projecció es farà el sorteig de                
la rifa que ha venut l’alumnat de 5 anys per a subvencionar el projecte. 

Assemblea de delegats i delegades: El passat dimarts va ser l’última assemblea del curs. Agraïm el                
treball fet per delegats, delegades, subdelegats i subdelegades de cada curs de primària. El seu               
esforç fa possible escoltar la veu de l’alumnat i participar de les diverses actuacions que tots aportem. 

 

INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT: “ESCOLES D’ESTIU” 
Des de l’Ajuntament s’ofereix l’escola d’estiu 2017. Del 26 de juny al 31 de juliol per a xiquets i                   
xiquetes des de 3 anys d’infantil fins a 6é de Primària.  
 
Les inscripcions per barris de residència serà del 29 de maig al 8 de juny, en l’Oficina d’Atenció al                   
Ciutadà en horari de dilluns a dijous de 9 a 18h i divendres de 9 a 14h. 

 

 AGENDA CULTURAL 
TROBADES: Aquest dissabte, dia 3 de juny, les        
trobades seran a l’Orxa i a Quart de les Valls. En           
valencià creixem!! 

 

VOLTA A PEU A MASSANASSA, dissabte 3 de        
juny de matí en categories infantils: 

 

 


