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CURS 2017/2018
Escolajaumecatarroja

A L’ATENCIÓ DE TOTA LA
COMUNITAT ESCOLAR
Benvinguda al nou Curs 2017/2018.
Iniciem amb il∙lusió aquest nou curs
en el que celebrarem els 40 anys de
la nostra escola i els 5 anys com a
Comunitat d’Aprenentatge, i en el
que tornarem a Somiar entre totes i
tots l’escola que volem per continuar
avançant cap a una societat més
justa, més igualitària i més educada.
Una de les accions que tenim
programada, derivada d’aquest fet, és
una formació per al professorat
oberta a la participació de tota la
comunitat. Ací passem el calendari
per si s’animeu a participar en alguna
de les sessions.
Recordem que l’escola que tenim
l’hem construït entre tots i totes, i tots i
totes som part importat de la
comunitat: alumnat, famílies, mestres,
educadores de menjador, cuineres,
equip de neteja, conserge i voluntariat.
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT
Recollida dels llibres. La comissió del banc de llibres de l’AMPA ha preparat els lots de llibres
aquest estiu i els repartirà d’acord amb les dates previstes que explica en la circular que hem repartit
hui.
El “xec llibre” per a l’alumnat de 1r i 2n. S’han repartit el primer dia de classe de 9h a 10h al
menjador. Si algú no ha pogut passar haurà de demanarho en direcció.
Material de classe. Recordem que el material fungible de classe (llibretes, bolis, retoladors,...) serà
col∙lectivitzat, la compra la gestionaran les mestres tant a infantil com a primària (a excepció de 6é
que ja el tenen del curs passat).
Beques de Menjador. Tenim als taulers de l'edifici principal de l'escola les llistes provisionals de
puntuació de sol∙licituds i la llista de sol∙licituds no admeses o amb errades a subsanar.
El termini per presentar, si cal, reclamacions és fins el divendres 15 de setembre, i l'horari d'atenció a
Direcció tots els dies de 9 a 10h i de 13 a 14h.

EL FULL ES RENOVA
Com a novetat aquest curs, El Full, mitjà a través del qual tractem de
mantenir a tota la comunitat al dia de la vida a l’escola, deixarem
d’enviarlo en paper i passarà a ser El Full Digital. S’enviarà a través
del canal d’escola que tenim al Telegram, pots apuntarte fàcilment
instal∙lantte al mòbil l’aplicació gratuïta i buscant el nostre canal
Escolajaumecatarroja. Si teniu dubtes pregunteu en direcció o a famílies
usuaries.
Si voleu estar informats, apunteuvos al canal!

BENVINGUDA AL NOU PROFESSORAT
Aquest curs s’incorporen al nostre centre noves mestres, a les que donem des
d’ací la benviguda: Bea Orero com a tutora de 1r A, Carmina Aznar com a tutora
a 2n A i Luisa Peris d’anglés a infantil. També es reincorporen Amàlia Rodado
d’educació física i Isabel Galiana de PT.
També felicitem a les mestres que han pogut tornar sobre no tindre destí
definitiu a la nostra escola: Carmen Fayos tutora de 4t B, Jacqueline Chacón mestra de música a
primària i Ana Romaguera de PT.
Encara queda per cobrir mitja jornada d’educació física i la substitució d’Alicia, tutora de 4 anys A, qui
aquest estiu ha sigut mamà de Duna i a les que enviem un beset des de El Full.
NOVETAT D’INFRAESTRUCTURA I MILLORES
Renovació del teulat i els sostres de l’edifici de 3 anys: Han finalitzat les obres de retirada i
substitució del teulat de fibrociment que hi havia, i també han renovat els sostres. Ho anem a notar en
una millor climatització. El projecte ha estat realitzat per la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament ha
col∙laborat pintant les aules després.
Arener al pati d’infantil: S’ha ampliat l’arener del pati d’infantil i reomplit de sorra.
Millora de la xarxa Wifi: Gràcies a l’aportació econòmica de l’AMPA, s’ha
adequat la xarxa Wifi per tal de tenir un rendiment adequat i poder així dur
endavant el projecte TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) fent possible que
l’alumnat utilitze recursos digitals a les aules.
Tasques de jardineria: Els jardiners de l’Ajuntament han fet un gran repàs de millora a tot el pati i
han hagut de llevar alguns arbres que estaven malalts, a la zona d’aparcament i a infantil.
HORARIS D’ATENCIÓ
Direcció: L’horari d’atenció al públic serà tots els matins de 9 a 10h.
Tutoria o mestres del grup: Cada dijous després de les classes del matí. Millor demanar cita. Podeu
comunicarvos també a través de l’agenda de l’alumne (a primària).
Avisos urgents: Demanem per favor no pujar a classe a les entrades de l’alumnat, si teniu un
avís o consulta millor passeu per direcció i la farem arribar a la tutora o tutor, gràcies.
FELICITACIONS I AGRAÏMENTS

Moltes persones que treballen per l’escola han fet aquest estiu un gran
esforç per tenirla a punt per iniciar aquest nou curs, i a totes elles estem
molt agraïts. Però volem felicitar especialment a l’equip d’obrers que ens
ha deixat una escola més acollidora, a l’equip de neteja que han fet
màgia per deixarla neta i a les mares i pares que han participat en el
banc de llibres.

