
                            

 

          EE  ll      F F u u llll        
DATA:  4 d’abril de 2014 

Nº: 832                   CURS 2013-2014
www.escolajaume.com

MATRICULACIÓ
Del dia 7 al dia 14 d’abril  es
podran  presentar  les
sol·licituds de matrícula per a
l’escola  el  proper  curs.  Els
canvis  d’escola  també  són
ara.  Per  facilitar  l’horari
donarem cita.
L’alumnat  que  s’ha  de
matricular  de  3  anys  és  el
nascut l’any 2011.

INFORMACIONS DE L’AMPA
• FIRETA DEL LLIBRE SOLIDARI:  serà els dies

12, 13 i 14 de maig, i les donacions de llibres es
recolliran fins el dia 30 d’abril. 

• Tallers festa fi de curs: Es farà una reunió el dia
15 d’abril a les 15 h, al menjador.

• Assemblea de l’AMPA: el dia 6 de maig de 2014
a les 15 h. al menjador, més endavant us passa-
rem la convocatòria oficial.

• L’AMPA de l’escola participarà de la subvenció
que ens donarà l’Ajuntament per a llibres de bi-
blioteca, enguany els destinarem a la biblioteca
central de l’escola.

• Més endavant us informarem d’uns canvis al se-
gur escolar.

• La comissió de fons de llibres està fent unes reu-
nions informatives per a totes les famílies.

• L’AMPA està informada de tot el procés que està
seguint el centre sobre l’estat de l’edifici gran.

ESCOLA VIVA
• L’alumnat de 6é està planificant i organitzant una ràdio escolar.
• L’alumnat de 4t va anar el dimarts passat a l’auditori i al trinquet de Torrent.
• L’alumnat de 1r i 2n va anar el dimecres passat a una audició realitzada per  l’a -

lumnat del conservatori al TAC.
• L’AMPA va celebrar la seua reunió mensual el passat dimecres.
• L’alumnat de pràctiques de 4t de magisteri aquest mes d’abril no estarà i tornarà

al mes de maig. El dia 2 van entrar nous alumnes de pràctiques de 1r per a Edu-
cació Infantil; estaran fins a Pasqua.

• El conserge ens està deixant una planta baixa pintant totes les portes i deixant-
les ben boniques.

• Jornades d’Expressió de 5 anys: Aquest matí han representat per a tota l’escola
excepte 6é (per tema de capacitat), l’obra “Un món de músiques”.
A la vesprada a les 18 h, també la representen per les famílies

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar:
DIA MUNDIAL DE LA CONSCIENCIACIÓ DE L’AUTISME

“La majoria  de la  gent  observa el  que és i  no el  que pot
arribar a ser”.

Albert Einstein

Amb o sense l’autisme, tots els xiquets tenen potencial...

FELICITACIONS
A totes les persones
que fan possible que

la nostra escola
funcione i siga una

comunitat
d’aprenentatge.

ESCOLA SOLIDÀRIA
DONACIÓ DE SANG: 

Dilluns 7 a l’autobús davant
de  l’Ajuntament  de  17  a
20’30 h.

Dimarts  15  al
Centre  de  Sa-
lut  de  17  a
20’30 h.

A L’ATENCIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES
D’EDUCACIÓ INFANTIL

Si  heu  sol·licitat  l’ajuda  dels  bons
d’Educació  Infantil,  cal  que  passeu  a
recollir-los a l’Ajuntament els dies 16,17 22 i
23 d’abril.
Es  recolliran  a  l’Ajuntament,  al  centre
d’informació juvenil en la planta baixa, de 9
a  14  h.  i  de  16  a  19  h.,  divendres  de
vesprada no.

TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Per si voleu anar a passejar i conèixer el nostre País Valencià.

Comencen aquest cap de setmana:
• Dissabte dia 5 d’abril a Gata de Gorgos (La Marina Alta). De ves-

prada i nit.
• Diumenge dia 6 d’abril totes de matí, a Alacant (L’Alacantí), a Beni-

carló (Baix Maestrat), a Corbera (La Ribera),  a La Romana (Les
Valls del Vinalopó), a Olocau (Camp de Túria) i a Vinalesa (Horta
Nord).

• Dissabte  dia  12  d’abril  de  vesprada  i  nit  a  Bèlgida  (La  Vall
d’Albaida).

• Dissabte dia 10 de maig de matí a Llocnou d’En Fenollet (La Coste-
ra).

• Diumenge dia 11 de maig de matí a Elx (Baix Vinalopó).
• Dissabte 17 de maig vesprada i nit a Catarroja (Horta Sud) i Benir-

redrà (La Safor-Valldigna).
• Dissabte 31 de maig vesprada i nit, Orxeta (La Marina Baixa).
• Diumenge 1 de juny de matí a València (L’Horta).
• Dissabte 7 de juny de vesprada i nit a Onil (L’Alcoià i El Comtat).
• Diumenge 8 de juny de matí a Benlloch (Plana Alta).
• Diumenge 15 de juny de matí a Algar de Palància (Camp de Morve-

dre).

SAMARRETES
Les tindrem, si no passa res, abans de Pasqua.
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