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INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES
Certificat metge: Quan l’alumnat passa d’Infantil a Primària cal renovar el certificat metge que tenim
a l’escola, així que quan feu la revisió dels 6 anys cal que porteu a Direcció una còpia del certificat
que us faran.
Religió / Valors: Recordeu que si penseu canviar d’opció per al proper curs teniu des d’ara fins al
final de curs per a sol∙licitarho.Hi ha que emplenar el paper sol∙licitant el canvi. A setembre no es pot
realitzar cap canvi.
Matrícula: el dia 20 de juny eixiran els llistats definitius. Cal passar a confirmar la matrícula del 20 al
29 de juny pel despatx de direcció.
Beques de menjador: quan ixca la resolució de les beques de menjador avisarem pel canal de
Telegram, tant si és en juliol com en setembre.
Lliurament de notes: Els mestres lliuraran les notes entre el 27 i 28 de juny,
l’horari i dia exacte el concretarà cada tutor/a.
Reorganització dels grups: El dilluns repartirem un full amb l’explicació de com es farà la
reorganització dels grupsclasse al finalitzar els cicles.
Dates a tenir en compte: L’últim dia de curs és el dimarts 20 de juny i l’inici del nou curs serà el
dilluns 11 de setembre.
Des de El Full us desitgem “BON ESTIU PER A TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA”
Aquest és el darrer Full del curs. Per a qualsevol consulta, estarem a l’escola per atendrevos fins el
14 de juliol i a partir del dia 1 de setembre.

AMPA: “FESTA FI DE CURS”
Aquesta vesprada i nit tenim a l’escola la tradicional festa de fi de curs, i
aquest és el programa previst d’activitats:
● 18:00 a 19:00h tallers al pati.
● 19:00 a 20:00h playbacks de música
● 21:00 a 22:00h sopar de picnic, cal portarho tot, el sopar i la
beguda.
● 22:00 a 24:00h discomòbil, organitzada per les famílies de 6é.
● 24:00h fi de festa.
A més a més, com tots els anys, es demana a totes les famílies que pensen vindre al sopar que
porteu tauleta i cadires, doncs des del Consell Escolar ja fa 9 anys s’acordà que no es trauran ni
cadires ni taules del menjador, sols en tenim per a l’alumnat de 6é que acaba a l’escola i els mestres.
En finalitzar, entre tots i totes haurem de deixar replegat el fem i traure els contenidors fora.

ESCOLA VIVA
Circ de 6é:
Quina alegria!
Quina il∙lusió!

“EL CIRC DE LA RISAGINACIÓ”

El circ en acció!
El dimarts 20 a les 10:00h, l’alumnat de 6é ens presentarà al pati de l’escola el seu circ, aquest serà
el VI. Ho estan preparant amb molta il∙lusió, juntament amb l’equip de mestres i les famílies. Tindrem
les portes obertes per a qui vulga assistir, però caldrà respectar els espais reservats a l’alumnat.
Concert didàctic de l’Artesana: l’alumnat de 1r i 2n de Primària ahir dijous va anar al TAC a gaudir
d’un concert didàctic oferit per la Societat Musical l’Artesana de Catarroja.
Felicitacions: A les netejadores, cuineres, educadores, a Sabrina (que enguany ha fet les pràctiques
del Grau de mestre i s’ha quedat més temps amb nosaltres), als conserges, als mestres i a totes les
famílies que feu possible l’escola que tenim.
Felicitats i gràcies també a totes les persones que heu participat fet VOLUNTARIAT.
Recomanació per a les famílies: molta informació ja la passem pel
Telegram, pots apuntarte facilment instal∙lantte al mòbil l’aplicació gratuïta i
buscant el nostre canal Escolajaumecatarroja. Si teniu dubtes pregunteu
en direcció o a famílies usuaries.
Apunteuvos per estar informats!
Comissió del Voluntariat: “Festa del Voluntariat”
El passat dijous dia 8 es va realitzar una reunió del voluntariat de l’escola, a on van assistir més de 50
persones, i es va valorar i reflexionar sobre la nostra Comunitat d’Aprenentatge. Les reflexions les
exposarem als taulons de l’entrada de l’escola. Mentre tant, l’alumnat es va divertir al pati fent jocs
d’aigua a càrrec de la ludoteca en Tirereta. Moltes gràcies. FELICITATS.
AGENDA CULTURAL
I CERTAMEN DE XARANGUES. FESTES DE SAN PEREBANDA DE L’EMPASTRE. Dia 17 de
juny, 18:00h Inici de la cercavila per diferents punts del barri. 19:30 Actuació front al CEIP Joan XXIII.
CURSA CATARROJA CONTRA EL CÀNCER: El diumenge 25 de juny, a les 9:30h. L’eixida serà de
la Plaça Major. La inscripció són 3€.

UN ADÉU AFECTUÓS DEDICAT A L’ALUMNAT
DE SISÉ QUE ENS DEIXA ENGUANY
Esperem que els anys en què heu estudiat amb nosaltres
hagen servit per acumular sabers i experiències,
alegries i il∙lusions, moments plens de vida...,
que recordeu per sempre aquells anys viscuts
i els valors que bonament hem intentat transmetrevos:
els valors del saber, del treball compartit, de la creativitat i la tolerància.
El futur que avui comença és vostre.
Visqueulo lliurement, intensament i sàviament.
Us desitgem bon vent i un camí per navegar amb les veles obertes.
L’Equip de mestres del CEIP Jaume I el Conqueridor (El vostre Secanet)

