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AGRAÏMENTS 

- El passat dilluns tinguérem el plaer 
de poder escoltar a la nostra escola 
a la psicòloga Coto Talens amb la 
xerrada ”L’ou fregit”. Va estar una 
xerrada molt interessant sobre la 
violència de gènere i els diferents 
models de relació. Varem gaudir 
moltíssim amb les seues 
explicacions. També des de El full li 
 volem agrair a Coto la 
seua participació voluntària. Ens ha 
promès que tornarà sempre que li ho 
demanem. 
- A Glòria la mare de Xaxi i Mario  
Castelló per les seues 2 sessions 
amb l’alumnat de 5é sobre els 
primers auxilis. 
 

TERTÚLIA LITERÀRIA 
La comissió de Convivència vol recordar que el proper dimarts 28 de Maig de 17-18 

hores a la biblioteca es farà la segona sessió de la Tertúlia Literària.  El llibre a 
comentar i debatre és "DIMARTS AMB MORRIE". Mitch Albom  

Us animem a que vingau  malgrat  no hageu participat a la primera sessió i malgrat 
que no s'haja llegit el llibre. 

 
 
 
 

L’ESCOLA JAUME COMPLEIX 
UN ANY COM A COMUNITAT 

D’APRENENTATGE 
Va ser el 21 de maig de matí quan es va 
celebrar l’assemblea de delegats/ades, i a 
la vesprada l’assemblea de famílies on es 
va aprovar per unanimitat l’inici d’aquest 
projecte.  

 
Aquest és un 
fet ja per a la 
història de la 
nostra escola. 

 

EL NÚMERO PREMIAT A LA RIFA DEL PASSAT 

DIA 17 DE MAIG HA SIGUT EL  816 

AMPA 
Reunió de l’AMPA dimecres 
29 a les 15:00 al menjador 
de l’escola per parlar de la 
festa fi de curs (Tallers, 
sopar, etc.) 
 

No falteu, l’AMPA som tots i 
totes, no ho oblideu. 

ESCOLA VIVA 
 Coca solidària: Ahir dijous va ser un èxit de 

nou, el proper dijous serà la darrera d’aquest 
curs. 

 Hort: Ja el tenim en guaret fins al proper 
curs que plantarem ràvens primer i després 
creïlles. 

 Figues: Les figueres estan donant fruit, però 
encara no estan bones, sols es podrà agafar 
una per tal que les proven més persones. 

 

http://www.escolajaume.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

CCaall  ddiirr::      
  

MMAADDUURR,,  FFEERRMM,,  CCEEPPAATT,,  FFAADDRRII  
  

                NNoo          MMAATTXXUUTTXXOO    

  

  
  

  

PER A PENSAR: 
 

“No faces de la teua ignorància un argument.” 
Joan Fuster 

 
 

NO A LA LOMQE: Ahir dijous a les 19 h. es van realitzar concentracions davant les 
delegacions del govern en contra de la LOMQE. Les Comunitats Educatives 
seguirem manifestant el nostre desacord amb aquesta llei. 
 

INFORMACIÓ DES DE L’ESCOLA 
 

MATRICULACIÓ:  
El procés d’enguany és molt més llarg, 
degut a les possibles demandes de 10 
centres. Les llistes provisionals no 
estaran fins el 26 de juny. Per a 
qualsevol consulta podeu passar per 
direcció. 
La ràtio a E.I. és de 29 segons el 
tamany de les aules i  30 a Primària. 
Tot junt és una gran animalada 
pedagògica i en contra de la qualitat i el 
treball ben fet. 
Certificat metge de tot l’alumnat: 
Quan aneu a fer una revisió al metge 
dels vostres fills/es podeu fer un 
certificat en eixa data i ens el passeu al 
despatx per tal que estiga més 
actualitzat. (Els de 5 i 6 anys preferentment) 
Religió / alternativa:  
Recordeu que si penseu canviar alguna 
opció per al proper curs és ARA, abans 
de final de curs el moment per a 
sol·licitar-ho. A setembre NO es pot 
realitzar cap canvi. 
Beques de menjador:  
COM SEMPRE, ENCARA NO han 
arribat, us avisarem urgentment en quan 
estiguen per a sol·licitar. 
Menjador juny i setembre:  
Si encara no us heu apuntat, passeu el 
més aviat possible. 
Xarrada sobre economia familiar:  
El dijous 30 de maig a les 16:45 a la 
biblioteca del col·legi. A càrrec de Juan 
Antonio Plaza, Consultor contable i 
fiscal. 

AGENDA CULTURAL, 
ESPORTIVA I LÚDICA 

 Trobada d’Escoles en Valencià al Camp de 
Túria i al Maestrat:  
Demà dissabte a Sant Mateu i diumenge de matí 
a Nàquera. Ja sabeu que és una festa oberta a 
les persones que estimem la llengua i l’escola en 
valencià. 

 Més trobades: Si voleu passejar i veure el País 
Valencià el dia 1 en teniu a Bocairent (la Vall 
d’Albaida), a Balones (l’Alcoià i el Comtat), 
Benidorm (la Marina Baixa),i el dia 15 a Faura 
(Camp de Morvedre). 

 Voltes a peu: 
Torrent demà dia 25 a les 9 h. Avinguda del 
Vedat davant oficines de la Caixa Rural de 
Torrent. 
Catarroja dia 1 avinguda Rambleta a les 9 h. 
Les inspripcions es faran a les escoles. L’inici de 
les curses per categories és a les 10 h. 
Massanassa dia 8 de vesprada, a partir de les 17 
h. inscripcions de menors allí mateix un poc 
abans. (www.collaelparotet.org). 

 Cinema en valencià: ELS CROODS en 
valencià, OCINE centre comercial AQUA 

 MÚSICA: El nostre excompany Benjamín i un 
grup ens ofereixen unes audicions musicals. 

“deSAXtre" 
http://www.youtube.com/watch?v=bBUl9hMakSc 

     DIUMENGE 26 DE MAIG 20h CAFÉ LA 
FONTANA 
      Avenida Blasco Ibañez 97, 46470 Massanasa 

al ser diumenge per la vesprada podràn entrar 
menors (no bebés)  
DIVENDRES 31 DE MAIG 23:00h 
RESTAURANT VILLA CARME 
C/Rascaña 2 Urbanització Vil·la Carme Catarroja 
tl reserves sopar: 96 127 27 27 – 650 44 05 08 
soparet 21h, actuació 23h.  
es pot assistir després del sopar per vore 
l’actuació. 

 TEATRE: DIVENDRES 31 18:30h  
TEATRE MUSICAL MAMMA MIA (invitació de 
part de Benjamín) 
6é PRIMÀRIA C.P. Joan Esteve Muñoz 
Casa Cultura Albal C/San Carlos, 80  

 JORNADA DE PORTES OBERTES 
“LUDOTECA EN TIRERETA”: 
Dissabte 25 de maig de 10:30 a 13:30.  Podran 
gaudir d’un taller de cuina, playmais i jocs 
tradicionals. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bBUl9hMakSc
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.~pos.39.41212_-0.3998_Caf%C3%A9+La+Fontana_Avenida+Blasco+Iba%C3%B1ez+97%2c+Masanasa&cp=39.41212~-0.3998&lvl=16&sty=r&rtop=0~0~0~&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-ES
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.~pos.39.41212_-0.3998_Caf%C3%A9+La+Fontana_Avenida+Blasco+Iba%C3%B1ez+97%2c+Masanasa&cp=39.41212~-0.3998&lvl=16&sty=r&rtop=0~0~0~&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-ES

