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ENLLAÇATS PER LA LLENGUA 
Ahir de vesprada la nostra Comunitat Educativa va enllaçar l’escola per a dir “que 
estimem l’escola i la llengua, i volem el valencià viu i al carrer”. 
RECORDEU: Demà dissabte, a les 12 h. concentració davant la delegació del 

govern al carrer Colón. 
I SEGUIM: 

 Els divendres tothom de dol per l’escola pública. 

 Els divendres concentració a les portes de l’escola (8’50 a 9 h.). 

 El darrer dimarts de mes concentració davant l’Ajuntament a les 13 h. 
i les mobilitzacions que ens aniran convocant des de les Plataformes (a nivell de 
Catarroja, Horta Sud o País Valencià). 

“PER UNA DEMOCRÀCIA SOCIAL I PARTICIPATIVA” 
DIUMENGE: MANIFESTACIÓ A LES 12 H. A SANT AGUSTÍ 

CONVOCA LA CIMERA SOCIAL “6 MILIONS DE RAONS” 
 

“FELICITACIONS ESPECIALS” 
 FELICITEM A TANIA RENGEL ORTEGA de 5é 

A, doncs el passat cap de setmana, en el 
“CAMPIONAT D’ESPANYA D’HIVERN DE 
NATACIÓ I SALVAMENT, que es va celebrar a 
Valladolid, va guanyar una medalla de bronze 
en 25 mestres arrossegament maniquí. 

 Des del nostre full volem felicitar especialment 
a l’alumnat ANÒNIM de la nostra escola que 
han sabut apreciar la importància dels arbres i 
plantes que tenim al nostre pati, i respecta la 
natura nostra més pròxima. 
Confiem que continuareu ajudant-nos deixant 
créixer els arbres en pau.  
Gràcies a tots i a totes. 

 

Coques solidàries  
amb l’AMPA: 

Els dijous des de l’AMPA estan 
oferint trossos de coca de llanda (a 
0’50) per als projectes de l’AMPA. 
Aquest projecte va nàixer per  
compensar les ajudes oficials. 

AGRAÏMENTS a les persones 
(cuineres de l’escola, mares, pares, 

iaies) que les fan 
desinteressadament. Gràcies. 

I també gràcies a les famílies que 
les estan comprant. 

 

SUPER IMPORTANT PER A L’ESCOLA 
INFORMACIÓ DES DE L’AMPA 

ASSEMBLEA DE L’AMPA: Dimecres 13 a les 15 h. en primera i 15’15 en segona al 
menjador de l’escola. L’AMPA gestiona el menjador, si no hi ha AMPA....???? Ací 
mateix us adjuntem un full de part de la Junta de l’AMPA actual. És molt important 
assistir i participar. 

 Únic punt del dia: elecció de la junta directiva. 
 

http://www.escolajaume.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CCaall  ddiirr::    
          IIMMPPAARREELLLL  OO  SSEENNAARR  

                        NNoo    IIMMPPAARR  
  

  
  

  

PER A PENSAR: 
“El que més raó té, 

no és el que més crida.”. 
R. Tagore 

PORTES OBERTES 
ESCOLETA DE MARU c/ Esteve Paluzié 37. Tf 
96.126.04.65- 722.786.139 
Portes Obertes demà dissabte de 10 a 13 h. i la 
xerrada informativa a les 11’30. 
 

COMUNITAT D’APRENENTATGE 
Des de la Comissió de convivència 
us convidem  a participar en la 
tertúlia literària que tindrà lloc en 
primera sessió el poper 23 d’abril.  

El llibre a comentar serà “Els Dimarts amb 
Morrie” de l’autor Mitch Albom. Ed. La 
butxaca. Qui estiga interessat que envie un mail 
al correu caescolajaume@gmail.com per tal de 
poder fer una previsió de participació. Recordeu 
que pot participar tothom siga o no membre de la 

Comunitat educativa. 
Per altra banda tot aquell que estiga 
interessat en comprar el llibre que també ho 
comunique a aquest mateix correu ja que des 
de l’editorial ens han comunicat que ens 
farien un descompte. 
 

ESCOLA VIVA 
Xerrades sobre educació sexual, S’estan 
realitzant per a l’alumnat de 5é i 6é, i 
l’altre dia també a les famílies de 6é. 
 

MOLT, MOLT IMPORTANT 
ES RECORDA A TOT L’ALUMNAT I A 
TOTS ELS ADULTS (SEGONS LA 
NORMATIVA VIGENT) QUE AL 
RECINTE DE L’ESCOLA NO ES 
PODEN TIRAR PETARDS. 
“No convertisques una festa en una tragèdia” 
si compreu petards demaneu el full dels bons 
consells per a l’ús de petards. 
 

 
DIA 8 DE MARÇ, DIA DE LA 

DONA TREBALLADORA 
Avui es celebra el dia de la dona 
treballadora. 
Pensem amb aquestes frases: 

“Repartir el treball, 
compartir la vida” 

repartir les criatures, 
compartir el futur 

repartir la gent gran, 
compartir l’experiència 

repartir la cuina, 
compartir l’alimentació 

repartir la neteja, 
compartir la higiene 

repartir la llar, 
compartir la comoditat 
repartir el benestar, 

compartir la salut 
repartir el descans, 

compartir l’alegria 
repartir el temps, 

compartir la llibertat 
repartir l’oci, 

compartir la diversió 
repartir la producció, 

compartir la riquesa 
repartir la iniciativa, 

compartir la responsabilitat 
repartir l’educació, 
compartir la cultura 
repartir l’energia, 
compartir el món 
repartir l’amor, 

compartir la felicitat 

http://busqueda.fnac.es/ia186778/Mitch-Albom?SID=871eee49-c045-3912-f9a0-b94c89b50091&UID=0EBCAE40E-A75C-1413-D26B-A44689E60036&Origin=fnac_google&OrderInSession=1&TTL=010920132237
mailto:caescolajaume@gmail.com

