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DATA: 16 de novembre de 2012   
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www.escolajaume.com 

AMPA I ESCOLA 
FELICITACIONS: 
 Des de EL FULL volen felicitar i donar les gràcies (com sempre) a les persones 

(pares/mares) que van poder estar el passat dissabte dia 10 pintant i decorant el 
pati de l’escola (jardinet de 5 anys, minifrontó, raconets de 3 anys, trens de 3 
anys. S’ha quedat preciós i bonic. També vam acabar la porta de les bicicletes i 
la instal·lació d’una caseta al parc d’Educació Infantil. 

 Felicitem a les cuineres per la preparació de l’esmorzaret col·lectiu a meitat matí 
del passat dissabte. Gràcies. 

 També felicitem a Luís el conserge que va preparar tot el material de pintura així 
com la seua recollida, ordenació i neteja final, durant aquesta setmana. Gràcies. 

 A l’alumnat finalista del concurs de Cartells dins de la nostra escola, amb els 
seus eslògans: 

 Treball col·lectiu de 1r A. 
 Treball col·lectiu de 1r B. 
 David Alapont i Raga de 3r A. 
 Adrià Fernàndez i  Pascual de 3r B. 
 Guillem Bonet i Mateu de 5é A. 
 Carmela Romeu i Blanch de 5é B. 

Dels qui ha estat finalista de l’escola: 
 Treball col·lectiu de 1r A. 

 RIFA: El passat divendres dia 9 es va repartir a les classes la rifa de l’AMPA, 
amb ella es paguen molts projectes i activitats de l’escola. 

Gràcies per col·laborar. El sorteig serà el dia 23 de novembre. 
 

Racó d’Educació Física: 
Voldríem acomiadar l’any donant-vos idees per 
fer la carta als “Reis Mags”. Si voleu estar ben 
equipats penseu en Patins, Proteccions, 
Bicicleta i Casc. Pot ser necessiteu alguna 
d’aquestes coses i de segur que a les classes 
d’Educació Física i al temps lliure us servirà per 
gaudir en gran. En concret els patins els 
treballarem en tornar de vacances de 2n a 6è. 
Us recomanem acudir a tendes especialitzades 
en material esportiu, on trobareu més oferta i 
millor assessorament, tant a l’hora de triar com si 
necessiteu reparacions en el futur. 

http://www.escolajaume.com/
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ESCOLA SOLIDÀRIA 
Amb motiu del Nadal, des del grup de treball 
ens faran propostes concretes  per a ajudar 
durant el mes de desembre i gener. 

PER A PENSAR: 
“Els mals dirigents  

són escollits  
per bons ciutadans  

que no voten”. 
George Jean Nathan 

Participació en la Vaga 
General a la nostra escola 

La Comunitat Educativa de la nostra escola ha 
secundat majoritàriament aquesta Vaga General del 14 
de novembre. La participació per sectors ha estat així: 

Participació Vaga 14N 
ALUMNAT 445 de 469 95% 
MESTRES 25 de 30 83% 
EDUCADORES 5 de 14 35% 
CUINERES 1 de 4 25% 

La resta d’escoles públiques, participació del 
professorat: Paluzié 40 %, Bertomeu 41%, Vil·la 
Romana 0’8%, Joan XXIII 76 % (i 90% de l’alumnat).

APRENDRE A JUGAR 
A  ESCACS 

 
Des del “Club d’Escacs de 
Massanassa” ens ofereixen 
la possibilitat d’aprendre i 

practicar escacs sense 
pagar res a canvi, a partir 

de 6 anys. 
Serà els dissabtes a 

Massanassa, al carrer 
Germanies (edifici 

sociocultural) de 12’30 a 
13’45. Podeu dir que veniu 
de part de la nostra escola. 

ESCOLA VIVA: 
Ahir dijous es va 

suspendre l’eixida de 
l’alumnat de 1r i 2n. 
Anaven de visita a la 
València Històrica per 
completar el projecte 

del 9 d’octubre. 
Anem el dijous de la 

propera setmana. 

ESCOLA en valencià 
Ahir a la comarca, la nostra escola va participar en el 
concurs de cartells per a la trobada. Ja ens informaran 
com vam quedar. 
El proper divendres dia 23 farà 29 anys de 
l’aprovació de la Llei LUEV. 
Que ens permet estudiar i utilitzar el valencià. Va ser 
aprovada a les Corts Valencianes reunides a Alacant 
l’any 1983 sense cap vot en contra (si algunes 
abstencions curioses). 
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ i curs de valencià 
Continua oberta l’oferta per poder participar com a 
voluntari o com aprenent, pregunteu al despatx, doncs 
no en som prou de moment. 

REFLEXIONS 
 

 El dia 20 de novembre coincideix que van morir 2 
persones que marcaren molt la nostra història al 
segle XX. Sabeu qui són? No? Doncs a investigar. 

 Continuem a l’espera de l’obra de la caseta del 
conserge que està buida des de novembre de 
2009. També estem esperant una reunió especial 
amb l’Ajuntament pel tema dels serveis de 5 anys. 

RACÓ DE 
L’ALUMNAT 

 
“La natura és com una 
obra de teatre perquè 
cada cosa té el seu 
paper en la funció”. 

 

HUGO MÁS de 3r B

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_George_Jean_Nathan.html
http://www.escolajaume.com/participaci%C3%B3-en-la-vaga-general-la-nostra-escola
http://www.escolajaume.com/participaci%C3%B3-en-la-vaga-general-la-nostra-escola

