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AMPA
Rifa de juny: Aquesta nit divendres eixirà. 
Us mantindrem informats.
Festa fi de curs:
Enguany per al sopar de la festa fi de curs 
cal portar-ho tot (el sopar i la beguda) o 
siga un pic-nic complet, doncs pels motius 
econòmics de tots coneguts no es pot fer 
d’altra manera.
PER ALS FUMADORS/ES: Es recorda 
que al recinte escolar està PROHIBIT 
FUMAR (segons la llei); tant durant la 
recollida dels vostres fills/es com DURANT
LA FESTA. 
ANIMALS: Segons la Normativa vigent no 
es poden entrar al recinte escolar. Per 
favor, deixeu-los a la part de fora de 
l’escola.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

ESCOLA VIVA
 L’alumnat de 4 i 5 anys ha estat de viatge ahir dijous i avui divendres a Estivella.
 Teatre de les famílies: EL proper dimecres 18 de juny, de matí per a l’alumnat i de vesprada per

a tot el públic, el grup de mares, un pare i una exalumna de l’escola representaran l’obra “La
Princesa Pitudeta i Panxudeta”.

MATRICULACIÓ
La confirmació de matrícula és del 12 al 25 de 
juny, i el dia 27 a les 9 h. farem la reunió inicial 
de curs.

CERTIFICATS METGE 
Alumnat de 5 anys

Quan es puga cal facilitar al despatx un 
certificat metge actualizat per a passar a 1r de 
Primària.

URGENT  :
ESCOLA  MATINERA  I  TRANSPORT
MUNICIPAL
El  transport  es  sol·licita  directament  per
instància a l’Ajuntament.
Per a l’escoleta matinera es pot recollir el full al
despatx i també lliurar-lo a direcció.
BEQUES DE MENJADOR: 
Encara estem esperant la convocatòria,  esteu
alerta que serà d’avuí per demà. Us avisarem
urgentment.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Taps: no cal que en porteu, ja ho reiniciem al
setembre.
Ball solidari  : Dissabte 14 a les 18 h. la falla El
Rabal organitza una sessió de ball per recollir
diners  per  ajudar  a  la  lluita  contra  el  càncer
infantil.

ESCOLA VERDA
Hortet: 
Aquesta  setmana  hem collit  les  creïlles  i  les
hem repartit per a tot l’alumnat i treballadors/es
de l’escola. Hem collit aproximadament uns 400
quilos sols en un quartó de fanecada.
La collita ha estat fluixeta degut a que no ha
plogut gens en tot el curs.

GALLINES: 
Les gallines que teníem 
a l’escola les estan 
cuidant d’allò més bé.
Una de les gallines,        
ja té pollets, mireu que 
bonics.
Esperem que prompte
puguen tornar a la 
nostra escola.

http://www.escolajaume.com/


Cal dir:  Cal dir:  
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No    No    CAMPEONATCAMPEONAT

Per a pensar
“Si  les  llengües  no  foren  importants,  ningú  voldria

silenciar-les.”              Joan Fuster

Activitats extraescolars
per al curs 14-15

JUDO
L’activitat  de Judo que es realitza a l’escola,
PER  AL  PROPER  CURS:  Els  horaris
s’intentarà mantindre’ls.

Handbol (Balonmano)
Aquesta  nota  va  dirigida  cap  a  tots  els
pares/mares o tutors legals dels alumnes del
Col·legi Jaume I per a informar-vos de que per
al curs que ve s’oferirà l’activitat  d’handbol al
finalitzar les classes. Hem tornat a dur a terme
activitats en el pati amb els xiquets/xiquetes i
podeu  preguntar-los  a  ells  mateixos  si  els
agrada  l’activitat.  Aquest  curs  que  acaba  no
hem pogut dur a terme l’activitat perquè quan
es  va  oferir  l’activitat  al  centre  a  principi  de
curs  arribarem  un  poquet  tard  i  no
aconseguirem  prou  gent  per  a  començar.
Volem tornar a insistir en aquest esport que es
tant important i tenim tant a prop a Catarroja.
Destacar  la  importància  de  la  pràctica
esportiva per a tots els joves tan per motius de
salut com pel seu component socialitzador.

L’handbol  es  un  esport
tant  per  a  xiques  com
per a xics on intervenen
totes  les  parts  del  cos,
encara  que  les
protagonistes   són  les
mans.

FELICITACIONS
 A dos alumnes de 6é per haver guanyat el

passat dia 8 de juny el Campionat Autonòmic
de  Salvament  i  Socorrisme  a  Benidorm:
Tania de 6é A que va guanyar una medalla
d’argent  nadant  surf  i  altra  prova  de
banderes i  Cristian de 6é A que guanyà una
medalla d’or nadant surf.

 A tots els voluntaris i voluntàries que ens han
ajudat aquest curs.

 A Carmelo per vindre a treballar amb el seu
cavall per collir les creïlles.

 A  Vicent  Moreno  (el  pare  de  Vicent  el
director), a Bernat, el iaio de Neus de 1r B, a
Artur, el iaio de Mercé de 1r B, a Cristina, la
mare de Joan de 2n A i Laia de 3 anys A, a
Xusa,  estudiant de magisteri de La Florida i
voluntària,  per  haver  ajudat  a  collir  les
creïlles i repartir-les a tot l’alumnat.

 A Antonio, el iaio de Rubén Maria de 4t A per
ajudar a reparar la tanca del pati d’EI.

 A Alex Leal, de 5 anys B que va guanyar la
seua cursa el dissabte passat a Massanassa.

 A  Enrique,  pare  de  Núria  de  3  anys  A,
perquè ha estat venint durant tot el curs per a
reparar desperfectes d’obra.

 A Carlos l’obrer de l’Ajuntament, que ens ha
muntat  un  ombriu  a  l’arener  d’Educació
Infantil,  i  ens  va  muntar  les  pancartes  de
record  pels  2  anys  de  Comunitat
d’Aprenentatge.

FLORIDA SUMMER
SCHOOL

Aprenentatge  d’anglés  i  alemany.
Adreçada  a  alumnat  de  3  a  15
anys. Aquest any comencem el 23
de juny fins el 31 de juliol.

PEL XÚQUER VIU
Dissabte  14  a  les  18  h,
Concentració  a  la  Plaça Manises,
davant  la  Generalitat.  El  pla  de
“Conca” vol deixa sec el  Xúquer i
per  tant  ataca  directament  a  la
marjal i l’Albufera.
Ens esperen i ens necessiten!!!

“  AMPA I DIRECCIÓ DEL CENTRE”
FESTA FI DE CURS

El  proper  divendres  dia  20 és  la  festa  fi  de curs,  mireu el
programa que us adjuntarem el proper dijous.
US  RECORDEM  NORMES  IMPORTANTS  TANT  PER  A
L’ALUMNAT COM PER ALS ADULTS:

 NO PORTAR PISTOLES D’AIGUA, si fora el  cas es
demanarà que ixquen de l’escola.

 Al recinte escolar no es pot fumar i no es poden entrar
animals.

 En acabar de sopar,  per favor tireu les deixalles als
contenidors  junt  a  l’aparcament  i  deixeu  les  cadires
recollides al seu lloc.

Recordeu que per al sopar cal portar-se taules i cadires (no
sabem quantes cadires tindrem de l’Ajuntament).
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