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ESCOLA VIVA
L’alumnat de tota l’escola està practicant la bicicleta
a l’hora d’E.F.
El  dimarts  passat  es  va  celebrar  la  Comissió
Gestora de la Comunitat d’Aprenentatge.
L’alumnat de 4t ahir dijous va representat a la Casa
de la Cultura d’Albal, per a l’alumnat de l’escola de
matí  i  per  a  les  famílies  després,  l’obra  “El  Petit
Princep”. Va ser un èxit i s’ho van passar molt bé.
Felicitats.
L’alumnat de 6é el passat dimarts va assistir a la
Casa de la Cultura de Catarroja a la representació
de  part  d’Amnistia  Internacional  i  d’Escola
Valenciana, d’una obra de teatre per sensibilitzar i
entendre el problema dels xiquets soldats.

INFORMACIONS DES DEL CENTRE I AMPA
RELIGIÓ O ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Si alguna família ha decidit que vol canviar de religió a alternativa o d’alternativa a religió cal que
passe per direcció abans del dia 20 i  emplenar el full  corresponent. A setembre no es poden
realitzar els canvis, són ara a juny, per poder planificar els grups.
BEQUES DE MENJADOR
CONTINUEM  SENSE  NOTICIES,  ESTEM  A  L’ESPERA  DE  CONSELLERIA.  US  AVISAREM
URGENTMENT.
TRANSPORT I ESCOLA MATINERA
Tenim al despatx uns fulls de l’Ajuntament, si us interessen passeu pel despatx.
El termini de presentació de sol·licituds a l’Ajuntament, entre el 18 i el 30 de juny.
HORARI DE RECOLLIDA DEL MENJADOR DE JUNY
L’eixida és des de les 14:30 fins les 14:45 h. PER LA PORTA DE LA FLORIDA, doncs no tenim 
suficient personal per obrir la de les bicicletes.
FESTA FI DE CURS És el divendres 20 i necessitem uns materials per als tallers, mireu si podeu
portar periòdics i per a eixe dia una samarreta llisa per pintar-la. Podeu deixar els periòdics a la
zona indicada al costat del despatx.

ESCOLA VERDA
Tenim el programa de goteig a tot el jardí i a
més a més Ramón el conserge està regant
el pati d’E.I. per minimitzar la pols els dilluns
i dimecres de matí fins l’hora del pati.

XARRADA INFORMATIVA

Dimecres 4 juny  a les 19:30 h
Centre Octubre,
Carrer Sant Ferran,12. València 

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar
“Veritablement, l’home és el
rei  dels  animals,  doncs  la
seua  brutalitat  supera  a  la
d’aquests”

Leonardo DaVinci

AGENDA CULTURAL
 XXVIª VOLTA A PEU A MASSA-

NASSA
Demà dissabte dia 7 a partir de les
11 h per als menut i a les 19 h. per
als majors.
Les inscripcions dels adults ja estan
tancades.  Podeu veure detalls  a la
web de la Colla el Parotet.

Les inscripcions per als menuts allí
mateix fins a 30’ abans de la prova.
Avinguda nova junt  a Plaça de les
Escoles (on està l’Ajuntament).

 TROBADES  D’ESCOLES  EN
VALENCIÀ: Demà dissabte dia 7
de vesprada serà a Onil (L’Alcoià
i  el  Comtat)  i  el  diumenge  8  a
Benlloch (la Plana Alta)

 LLIBRES  SOBRE  EDUCACIÓ
SEXUAL PER A MENUTS:
D’ON  VENIM?  de  Peter  Mayle,
Ed. Beascoa.
SEXE...  QUÈ  ÉS?  De  Harris,
HR  /  Emberley,  M  (2002),  Ed.
Serres, Barcelona.

FELICITACIONS
 Als/les Delegats i delegades  que han

assistit  a  l’assemblea  durant  aquest
curs escolar  (cada 3 setmanes apro-
ximadament).
Aquesta assemblea té credibilitat i va
aconseguint  any  rere  any  les
propostes de millora per a l’escola que
l’alumnat va acordant.

 A Azara de 2n A doncs durant la realit-
zació de la mona de pasqua, la van fe-
licitar  des de El  Forn de Molinos pel
millor ou decorat.

 A les educadores i cuineres del men-
jador: Pel seu treball i atenció a l’alum-
nat.  CAPS,  l’empresa  de  menjador
d’ara ha felicitat a tot l’equip pel treball
de tot el curs.

 A Felipe Hurtado Murillo, Psicòleg Clí-
nic i Sexòleg per la seua ajuda i orien-
tació en les xarrades a les famílies i
l’alumnat.

 A Lucia Moncholí de 2n A i a Natàlia
Hervás de 2n B per les medalles d’or i
la copa d’argent que guanyaren el dis-
sabte dia 31 de maig en el Trofeu de
Interclubs de la província de València
de Gimnàstica Rítmica.

ESCOLETA D’ESTIU 
EN TIRERETA

Tf 96.127.32.46. facebook i bloc
http//entireretaludoteca.blogspot.com.es/

(Reforç  escolar,  taller  de  teatre,
danses  del  món,  activitats
multiesport,  anglès  i  expressió
plàstica).


	DATA: 6 de juny de 2014
	RELIGIÓ O ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
	Si alguna família ha decidit que vol canviar de religió a alternativa o d’alternativa a religió cal que passe per direcció abans del dia 20 i emplenar el full corresponent. A setembre no es poden realitzar els canvis, són ara a juny, per poder planificar els grups.

	ESCOLA VIVA
	XARRADA INFORMATIVA
	ESCOLA VERDA
	FELICITACIONS
	AGENDA CULTURAL
	TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ: Demà dissabte dia 7 de vesprada serà a Onil (L’Alcoià i el Comtat) i el diumenge 8 a Benlloch (la Plana Alta)


