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Nº: 809                                              CURS 2013-2014                                  
www.escolajaume.com 

 

MOLT IMPORTANT: 
Del material d’Educació Física ens falta un 
compressor per unflar balons i globus, per favor 
si algú sap alguna cosa, que avise, doncs el 
necessitem molt. Pensem que es va agafar per 
alguna cosa de la festa de fi de curs passada. 
 

“Hort escolar i Jardí de 5 anys” 
 

Tenim sembrats els raves i un cavalló de 
carlotes. Hem tingut que regar de nou degut a la 
calor que està fent. 
Al Jardinet de 5 anys, Ramón el conserge, ha 
recollit els buls de l’any passat i ara cal preparar 
el terra per  a sembrar les floretes a Tots Sants. 
 

MOLT IMPORTANT 
NOU TELÈFON DE L’ESCOLA: 

96.120.58.15 
 

ESCOLA SOLIDÀRIA 
 

Donació de sang, dilluns dia 7, a 
l’autobús que hi haurà davant de 
l’ajuntament, de 17 a 20’30 h. 
 

BICICLETES 
Tot l’alumnat que ve amb la bicicleta es 
recomana que entre per la porta que 
dona junt al parc de “El Secanet”, doncs 
per l’altra part no hi ha carril bici. 

 

DIES FESTIUS AQUEST CURS 
Les festes a nivell d’escola a Catarroja seran les 
següents: 

 9 d’octubre, 1 de novembre. 

 Les vacances de Nadal seran del 23 de 
desembre al 6 de gener. 

 Falles els dies 17, 18 i 19 de març. 

 Les vacances de Pasqua del 17 al 28 d’abril. 

 I els dies 1 i 2 de maig. 
 

PER SI US INTERESSA 
DIMECRES DIA 9 D’OCTUBRE 
Manifestació per la nostra terra “El País Valencià és dignitat” a 
les 18 h. plaça de Sant Agustí. 
Escola Valenciana també participarà. 
US ESPEREM!. 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL MIGDIA I VESPRADA 
Si encara no les heu lliurat a direcció, feu-ho ja, doncs s’estan 
tancant els grups. Ja us informarem dels horaris, i quan 
comencem. 
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ A L’ESCOLA 
Al pròxim full us posarem un apartat per a inscriure’s. 
 

BEQUES DE MENJADOR 
Enguany tenim 40 beques tipus A (+ 
o – completes) i 44 del tipus B (70 %), 
Conselleria, i de moment cap de 
l’Ajuntament.  
 

AVÍS DES DE L’AMPA: 
Dilluns 7 d’octubre, reunió 
extraordinària. 
 
Tenim un telèfon+fax que no farem 
servir, si algú li interessa, que pregunte 
a Glòria la presidenta de l’AMPA o a 
Vicent M., al mateix temps necessitem 
per a l’escola un aparell de telèfon fixe. 
 

GRUPS INTERACTIUS 
A partir del dia 7 d’octubre i 
al llarg d’eixa setmana  al 
tauló de les Comunitats 

d’aprenentatge, els 
voluntaris podreu apuntar-

vos als grups interactius del 
nou curs 2013-2014. 

http://www.escolajaume.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

CCaall  ddiirr::      
AA  TTEERRMMIINNIISS  

NNoo          AA  PPLLAAÇÇOOSS  

  

  

  
  

  

PER A PENSAR: 
“Cada xiquet o xiqueta en edat escolar li costa a 
Finlàndia 5.200€ a l’any, però que abandone 
l’escola li acaba costant un milió d’euros. 
Imagineu-vos, doncs el revés econòmic que 
representa per a Espanya l’elevat abandonament 
escolar que patim”. 
Xavier Melgarejo (Psicòleg i doctor en Pedagogia, expert en 
el sistema educatiu finés i membre del Consell Escolar de 
Catalunya, va ser director de l’escola pública Claret de 
Barcelona). 
Va fer una conferència a la Xarxa de Centres de Qualitat 
d’Escola Valenciana, ací teniu l’enllaç http://xarxaqualitat.org/ 
 

VOLEU APRENDRE VALENCIÀ? 
Igual que el curs passat, enguany intentarem organitzar un grup de mares/pares que 
estiga interessat en tenir classes de valencià (seria de vesprada en horari d’escola). 
PER FAVOR si us interessa podeu emplenar aquesta butlleta i lliurar-la a Direcció fins el 
dia 12 sense cap compromís. En tenir-les totes mirarem si ix grup, farem una reunió i 
acordarem el nivell i horari  
Tallar per ací 
************************************************************ 
NOM I COGNOMS: __________________________________________ 
NOM DEL/A FILL/A :___________________________ CURS : _______ 
ESTARIA INTERESSAT/ADA EN EL NIVELL __________________ DE VALENCIÀ 
(Poseu Elemental, Mitjà o Superior) 
Tfs de contacte: _______________________________________________  

 

ESCOLA VIVA:             “FESTA DEL NOU D’OCTUBRE” 
Com sabeu pels vostres fills i filles, durant aquestos dies estem treballant la celebració del 9 d’octubre, el 
rei en Jaume i la  seua entrada a València. 

PROGRAMA PER AL DIMARTS DIA 8 DE VESPRADA: 
A les 15 h. entrarà tot l’alumnat a les classes per preparar-se i eixir a les 15’15. Hi ha 2 parts a l’acte: 

 1a part: Farem una cercavila pel pati i una desfilada de moros i cristians. 

 2a part: Representació per l’alumnat de 6é, de la batalla i rendició de la ciutat de València i el seu 
rei Zayenn al rei Jaume I. 

Com sempre esteu tots i totes convidats i convidades. 
MOLT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES, PER FAVOR: respecteu les zones destinades a les famílies: 
zona exterior al voltant de la pista de futbet i després seguir les indicacions de la megafonia. FAMÍLIES DE 
3, 4, 5 ANYS: NO ANEU A BUSCAR els/les vostres fills/es, deixeu-los amb les mestres fins que siga l’hora 
d’eixida a les 16’30 h.  

ASSEMBLEA DE 
DELEGATS/ADES 

Ja està en marxa, ahir dijous dia 3 hem 
celebrat la primera. L’alumnat 
representant ajuda a fer possible amb les 
seues propostes i idees, l’escola que 
somien. 
 

ENTRADES I EIXIDES DE L’ESCOLA 
Matí 
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 8’50 i a les 8’57 la del Carrer Rei En Jaume, i es tancaran 
a les 9’05 (primer la de les bicicletes). Si algú es queda tancat al pati, ha d’eixir per l’aparcament tocant 
al timbre i li obrim. 
Eixida: La porta s’obrirà a les 12’40 la de les bicicletes , 12’43 l’altra, de dilluns a dijous i a les 12’55 i 12’58 
el divendres. 
Vesprada 
Entrada: La porta s’obrirà a les 14’55 la de les bicicletes i a les 14’57 l’altra, es  tancaran a les 15’05. 
Eixida: La porta s’obrirà a les 16’25 la de les bicicletes i 16’28 l’altra, es tancarà a les 16’45 la de les 
bicicletes i 16’50 l’altra, fins l’endemà. 
APARCAMENT. 
Es recomana vindre a peu o amb bicicleta. Si així i tot no pot ser, cal que utilitzem tots/es com cal els 
llocs d’aparcament en bateria reservats per a l’escola o en temps l’aparcament del poliesportiu. 
 


