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DATA: 17 de febrer de 2012     
 Nº: 750                               CURS: 2011-2012 

www.escolajaume.com 

AMPA I ESCOLA 
A l’atenció de tota la comunitat escolar. 

Des de l’AMPA i des de l’escola, volem felicitar i donar les 
gràcies a totes les famílies i mestres que van estar el 

passat dissabte treballant al pati de l’escola. 
Es va fer molta feina tots junts i es va aconseguir deixar el pati ben 
bonic. 
Una coseta especial que vam fer és la baraneta a la zona de 
l’aparcament de bicicletes. També va haver un grup de persones 
que van estar posant cable per a tenir internet a algunes classes 
directament sense utilitzar el wiffi que hi ha a l’escola. 
 BERENARS SOLIDARIS:  
Ahir dijous l’AMPA va començar una activitat organitzada per 
l’AMPA, “els berenars solidaris”.  
Hi ha mares i pares encarregats de fer unes coques que s’ofereixen 
al preu de 0’50 € la porció, aquestos ingressos són directament per 
a l’AMPA per a pagar entre altres coses les xarrades d’Educació 
Sexual realitzades per a l’alumnat de 5é i 6é. 

WEB ESCOLA 
La setmana passada varem 
posar al full una fulleta per si 
volíeu estar registrats a la nostra 
web http://www.escolajaume.com 
L’objectiu és crear un espai de 
comunicació entre l’escola i les 
famílies, a través del qual podreu 
rebre El Full i altres 
comunicacions de la nostra 
escola al vostre correu electrònic, 
i més endavant tenir espais 
interns d’ús exclusiu per a 
usuaris registrats. 
Per sol·licitar el registre cal que 
ompliu la fulleta que anava al full 
de la setmana passada, o be 
demaneu una fulleta al despatx  i 
la lliureu a Direcció. 

FELICITACIONS 
 A l’alumna TANIA RENGEL I ORTEGA de 4t A, el diumenge dia 5 de febrer va guanyar 2 

medalles de bronze en el “Campionat  autonòmic de Salvament i Socorrismes de natació”, que 
es va celebrar a Alacant, en la categoria “Aleví”. 

 A L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES A l’aula de 3r B ha estat aquestes dues setmanes Neus (va 
ser un oblit la passada setmana). Ella i els seus companys de 1r de magisteri de la Universitat 
de La Florida han acabat avui divendres els primers dies de contacte amb una escola. Confiem 
que s’hagen decidit per continuar estudiant per ser  mestres. 

MESURES PER APLICAR EN DATA D’1 DE MARÇ AL MENJADOR ESCOLAR 
Aprovades al Consell Escolar del dia 7 de febrer 

 

o No hi haurà devolucions ( a partir de l’1 de març). Fins ara es tornava els diners a partir del 
tres dies de baixa. Ara no hi haurà cap tipus de devolució. 

o No hi haurà comensals eventuals.  
Sols si és un motiu totalment justificat o de força major. També es valora com a excepció 
enguany aquells alumnes que estan apuntats a alguna activitat extraescolar (Capoeira, 
Expressió Corporal, Escacs,...).  

o El preu del comensal fixe, passarà a ser de 4,25 €. 
Al despatx hi ha una fulla amb el resum de la reunió per al qui no va poder assistir. 
També estan ja les fulles on podeu omplir les dades si voleu canviar-se a fixe, és important tornar-
la abans del 21 de febrer. 
Si algú vol tornar tiquets que li sobren, els recollirem i abonarem la diferència el dia 28 de febrer a 
les 9:00. 

Tota aquesta informació també la podeu trobar a la pàgina web de l’escola. www.escolajaume.com 

http://www.escolajaume.com/
http://www.escolajaume.com/
http://www.escolajaume.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCaall  ddiirr::      EESSCCOORRÇÇAA    
NNoo CORFACORFA 

ESCOLA VIVA 
HORT I JARDÍ ESCOLARS: 
Les faves s’han gelat prou durant 
aquestos dies, confiem que retornen per 
recuperar part de la collita, ho sabrem 
més endavant. 
El jardí de 5 anys està ja en marxa, ja 
estan les plantetes i les flors naixeran a la 
primavera.  
ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES:  
La vam celebrar el dijous, els delegats/des 
tenen moltes ganes de participar. 

UNA MENTIDA 
Esta enviant-se un correu electrònic 
demanant sang per a un xiquet que té 
leucèmia i està ingressat a l’hospital La Fe. 
És mentida, ho hem comprovat a l’hospital 
directament. 
Abans de difondre correus amb algun tema 
alarmant, comproveu que és veritat. 

San Valentí 
Els alumnes de 6éB vos comuniquen que la 
bústia de San Valentí ja esta preparada per 
a les cartes de l’alumnat. Us convidem a 
que envieu les vostres cartes a algun amic o 
amiga... La bústia estarà disponible fins avui 
divendres  17 de febrer.  
Esperem que passeu un bon San Valentí. 

Lidia, Paula, David, Unai i Oscar de 6éB. 

INFORMACIÓ VARIADA 
Grup SCOUTS 
Dissabte a la plaça davant de Maria Mare, a 
les 16’30 h. El grup SCOUTS de Maria Mare 
realitzaran una sessió de gran joc amb tots 
els xiquets/es que vulguen assistir.  Allí 
mateix hi haurà informació sobre els 
SCOUTS. 
Més informació a Ismael tf. 618.221.117. 
 
ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL 
D’ALBAL “NINOS” 
escolesinfantilsninos.com, tf. 96.127.58.77 
Portes obertes dissabte 3 de març de 10’30 
a 13’30, sessió informativa a les 11’30 h. 
 
SAMARRRETES PER UNA 
ESCOLA PUBLICA DE QUALITAT 
Si algú en vol, pot anar a Benetússer al 
Camí Nou 37. Unitexuniformes.com tf. 
96.182.38.83 (Unitex uniformes escolares) 

XXVª TROBADA  
D’ESCOLES EN VALENCIÀ  

VALÈNCIA DIUMENGE 13 DE MAIG 
SAMARRETES:  
SÓN MOLT BONIQUES, I TENEN EL 
MATEIX PREU DES DEL 2006. 

Estan exposades a l’escola i 
podeu fer les comandes 
ingressant al nº de compte: 3159 / 
0005 / 01 / 1668031519 de LA 
CAIXA POPULAR, fins els dia 2 
de MARÇ com a màxim.  

AGENDA DE MOBILITZACIONS: 
Divendres 17 a les 17’30 a Paiporta, en contra de la privatització d’una escola pública. 
Dissabte 18 a les 18 h, a Castelló (Parc Ribalta, La Farola), manifestació per demanar la TV3 
al País Valencià. 
Diumenge 19 a les 12 h. a Castelló (Parc Ribalta, La Farola), a Alacant (escalinates de l’IES 
Jorge Juan) i a València a la plaça Sant Agustí, manifestacions contra la reforma laboral. 

Per a pensar:  
 
“Mai desesperes. Però si arribes a desesperar, continua treballant a pesar de la desesperació”. 

Edmund Burke 
“S’ofega més gent als gots que als rius”.  

Georg C. Lichtenberg  
“Més enllà de la desesperació, hi ha alguna cosa més que tal vegada no siga la resignació”. 

Jean Rostand

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Edmund_Burke.html
http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Georg_C._Lichtenberg.html
http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Jean_Rostand.html

