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MATRICULACIÓ 
El proper dimecres dia 26 estaran les 
llistes provisionals ací a l’escola. 
 

ESPECIAL FI DE CURS 
FESTA FI DE CURS 

Demà divendres serà la festa fi de curs, com ja sabeu l’economia no ens permet fer res extra. El 
programa repartit ací adjunt indica que començàrem a les 18 h. els tallers. Per sopar a la nit, cal 
dur tot el que es considere, a l’escola no es repartirà res. Així i tot farem festeta igualment. 
Des de El Full donem les gràcies a tots els pares i totes les mares que faran possible 
l’organització dels tallers, els balls i tot en general. 
També a l’Ajuntament que ens ha dut unes poques cadires per a l’alumnat de 6é. 

Moltes Gràcies. 
 

ESCOLA VIVA 

 Jornades d’Expressió dels quarts: Ahir dimecres van representar pel matí a la casa de la 
cultura per a l’alumnat de 2n, 3r, i 5é l’obra l’Odissea. Per la vesprada va ser la representació a 
les famílies. L’alumnat de 3r ens va cantar una cançó en anglès. 

 Excursió en bicicleta: L’alumnat de 5é avui dijous ha anat d’excursió al port de Catarroja. 

 El Circ: L’alumnat de 6é demà divendres al matí com activitat fi de curs dins de l’àrea 
d’Educació Física, representaran l’espectacle de “El Circ” en quasi tota la seua realitat. 

 

FELICITACIONS 
Des de El Full volem felicitar i donar les gràcies al 
grup de mares i pares que van representar al TAC 
el divendres passat l’obra “I conte contat...” 
------------------------------------------------------------------ 
També volem felicitar pels seus premis en 
Gimnàstica Rítmica al Trofeu 24 h. celebrat a 
Sant Vicent del Raspeig d’Alacant: 

 Sara Moncholí de la Cuadra de 3r A 
guanyadora de la medalla de bronç en la 
categoria individual benjamí. 

 Lucia Moncholí de la Cuadra de 1r A junt a 
Natàlia Hervàs Guillem de 1r B, guanyadores 
de la medalla d’argent en la categoria de 
minibenjamí. 

 

AGENDA  D’ESPORT 
La falla el RABAL de Catarroja té el plaer de convidar a 
tots els alumnes del nostre col·legi al primer concurs 
de trompa que es celebrarà el proper diumenge 23 a 
les 18:00 h.  
 

Amor incondional (una mare 
anònima) 

 
Un va vindre un dia plujós, gris, no volia eixir 

de mi, potser, per això ama els dies de pluja. 
Altre un dia solejat, seré, tranquil, quan li 

tocava venir. 
Malgrat tot, varen ser els dos moments més 

màgics que he tingut, l’amor fraternal és immens, 
com un oceà, i incomparable a cap  
tipus d’amor. Sens dubte el més gran que hi ha. 

Saps que arribarà l’adéu,  és llei de vida, 
hem de donar-li niu i després ensenyar-los a volar. 

Això passarà, però en el meu arbre hi han 
dos branques intocables, immenses, sense elles 
hauré de saber estar quan arribe el moment, cóm 
ha de ser. 

Quan em pregunten mamà que t’agradaria 
que fórem de majors? 

La resposta la tinc clara…….feliços. 
Tant clar i incondicional és aquest 

sentiment, només els desitge felicitat, coherència, i 
respecte amb ells mateixos i amb la resta del món. 

 
Hi ha algun tipus d’amor més 

incondicional i podríem dir immensurable que 
aquest? 
 

http://www.escolajaume.com/
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PER A PENSAR 
“La casa estava buida a l’hora del comiat,  
malgrat encara quedaven les coses de la nostra vida” 

Alaíde Foppa 

LLIURAMENT DE LES NOTES DE L’ALUMNAT: 
El professorat lliurarà les notes els dies 27 i 28, des de les 9 a 11, i de 12 a 14 h. 
L’horari i dia exacte el concretarà cada mestre/a al seu alumnat. 
 

PER A PENSAR: REFLEXIONS DES DE 
L’ESCOLA I DES DE L’AMPA 
L’AMPA de l’escola fa que la nostra activitat educativa siga 
més enriquidora i significativa per a l’alumnat. 
Totes les activitats que es realitzen a l’escola es 
subvencionen totalment per l’AMPA gràcies a les rifes durant 
l’any i a la distribució dels llibres de text ací a l’escola. 
L’AMPA paga totes les despeses de: el Nou d’Octubre, el 
Nadal, el dia de la Pau. El dia de l’Arbre, els 2 dissabtes de 
convivència al pati de l’escola, el Carnestoltes, les Falles, La 
Pasqua, la Setmana Cultural, la Festa fi de curs, el regals de 
comiat per a l’alumnat de 6é i projectes que van sorgint 
durant el curs escolar. 
PER TANT, us demanem que si no teniu informació del 
funcionament de l’AMPA, passeu i pregunteu, i assistiu a les 
reunions que es fan tots els primers dimarts de mes. 
 

COMUNITAT 
D’APRENENTATGE 

Demà divendres és la darrera 
Comissió Gestora per concloure el 
curs. Al setembre ja ho 
reprendrem. Val adir que ha estat 
un èxit el primer any com a 
Comunitat d’Aprenentatge. 
Felicitats i gràcies a totes persones 
que heu participat com a 
Voluntaris. 

Des de El full de l’escola 
desitgem 

“UN BON ESTIU PER A TOTES 
LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA”. 

Per a qualsevol consulta, estarem 
a l’escola fins el dia 28 de juny i a 
partir del dilluns 2 de setembre.  
 

UN ADÉU AFECTUÓS DEDICAT A L’ALUMNAT DE SISÉ QUE ENS DEIXA ENGUANY. 

Esperem que els anys en què heu estudiat amb nosaltres hagen servit per acumular 
sabers i experiències, alegries i il·lusions, moments plens de vida..., que recordeu per 
sempre aquells anys viscuts i els valors que - bonament - hem intentat transmetre-vos: els 
valors del saber, del treball compartit, de la creativitat i la tolerància. 

El futur que avui comença és vostre. 
Visqueu-lo lliurement, intensament, sàviament. 
Us desitgem bon vent i un camí per navegar amb les veles obertes. 

 

Equip de professorat del C.P. Jaume el Conqueridor, el vostre Secanet. 
 

ADÉU A ALGUNES MESTRES 
Enguany no tenim cap mestre que es jubila, però si que canvien d’escola i des d’ací els 

volen dir a totes elles un adéu afectuós i fins sempre. Va per vosaltres, Marina, Sandra, Pepi, 
Àngels, Mònica i Cristela. 
 

INICI DE CURS 
La data d’inici de curs a setembre està per determinar, sona que podria ser el 
dilluns dia 9. El llistat de llibres de text estarà exposat al tauló d’anuncis EL 
DIVENDRES 29 i a la nostra web. 
L’alumnat i famílies de 2n a 6é van a iniciar un projecte de Banc de llibres. A 
aquestes famílies els adjuntem full explicatiu que una vegada signat serà lliurat 
al/a tutor/a el dia que es vagen a recollir les notes. 
DE BEQUES DE LLIBRES DE TEXT I DE MENJADOR NO TENIM NI IDEA 
PER PART DE CONSELLERIA, NO TENIM CAP INFORMACIÓ. 
 

RECORDEU 
 

Al despatx 
tenim els fullets 
per l’escoleta 
matinera i el 

transport 
escolar. 

http://www.frasesdedespedida.com/alaide-foppa.html

