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Aquest és el darrer full d’aquest any.
ESCOLA VIVA
 Projecte de El Circ: El passat dilluns l’alumnat d’Educació Infantil i aquest dijous, ha
participat d’actuacions per fer gaudir del circ.
 Donem les gràcies i la nostra felicitació a les famílies que han participat en el circ
d’Educació Infantil.
 El dilluns de vesprada i dimecres de vesprada David Reig el pare de Carme Reig de 3r
ens va oferir un repertori de cançons de Nadal a tot l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t, i
Educació Infantil de 3, 4 i 5 anys.
 Betlem del Tirisiti: L’alumnat de 1r i 2n ha anat avuí dimecres a Alcoi.
 Avuí han vingut els Reis Mags a Educació Infantil a recollir les cartes del nostre
alumnat.
 A la classe de Divina, la mestra de música, l’alumnat de primer cicle ha fet uns dibuixos
del Nadal per a un concurs, els finalistes estan exposats al passadís de l’edifici gran.
Les guanyadores han estat:, Valentina Gil i Peris de 1r B i Lucia Garcia i Sarrión de 2n
A.
 Els alumnes de 4t, 5é i 6é hem fet els concerts de Nadal a l’alumnat de 1r, 2n i 3r. Han
quedat molt bonics.
 Aquest Nadal la mestra de música Divina, intentarà penjar els vídeos de les actuacions
en la pàgina web del col·legi.

ESCOLA SOLIDÀRIA
La nostra escola tots els anys fa
l’esforç d’ajudar a diferents col·lectius
i ONGs. Enguany anem a recollir:

UN € LLAVOR DE PAU
Per a Escoles Solidàries, Educació
Sense Fronteres i el Sàhara (doncs
enguany no tenen caravana per a
portar l’arròs i el sucre de tots els
anys).

Donació de Sang:
Dilluns 2 de gener davant de
l’ajuntament.
Dimarts 10 de gener al Centre de
Salud

A totes i tots que cregueu en l’Educació.
Que cada dia doneu el millor de vosaltres.
Que estimeu i vos estimem
Que siga sempre Nadal!
La vostra escola

BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU 2012.
US DESITGEM A TOTHOM
DES DEL NOSTRE FULL
INFORMATIU.
A TOTES LES FAMÍLIES DE
L’ESCOLA

A L’ESCOLA CELEBREM EL NADAL
Dijous 22 de matí (a les 11’30 h,. en acabar el pati)
tenim preparat un mini festival de Nadal, serà a la
pista de bàsquet. Si alguns pares i mares volen
assistir, per favor CAL situar-se fora dels
perímetres on està l’alumnat.

AGENDA CULTURAL
CINEMA EN VALENCIÀ
Ací us adjuntem una proposta de cinema en
valencià per aquestos Nadals. Feu sevir els tíquets
de descompte i regaleu-los a qui vulgau.
Betlemdeltirisiti.com
És un teatre de titelles que hi ha en Alcoi amb
una antiguitat de més de 100 anys. És molt
bonic i molt divertit.

PER A PENSAR:
“La millor manera de
començar una guerra és
fer veure que treballem
per la pau”. Ciceró
MILLORES QUE CAL
FER A L’ESCOLA
Li hem passat a l’Ajuntament una
proposta
econòmica
sobre
l’adequació de la casa del conserge
per un ús escolar i no de vivenda.

FELICITACIONS
A Xavier Selma (el nostre monitor
de Judo) que el passat dia 10 de
desembre va aconseguir “el cinturó
negre 3r DAN de Judo, convocat
per la Federació Valenciana de
Judo.
.........................................................

A la mestra d’Educació
Física Amalia, que ja ha
sigut mare.
Ha tingut una
xiqueta
molt
guapa que li
diuen
Vega.
Enhorabona !!

Cal dir:
NIT DE NADAL
No NOCHEBUENA
CAP D’ANY
No NOCHEVIEJA
NIT DE REIS
No REIXOS

VACANCES DE
NADAL
Us recordem que no hi
haurà classe del 23 al 8
(inclosos) de gener de
2012. Tornem a classe el
dilluns dia 9.

LA WEB
"Tenim la nostra web www.escolajaume.com en
constant creació, i al mateix temps ja podeu trobar
informació d’interès al voltant de l’escola com els
menús del menjador, les activitats de migdia, galeria
de fotos i vídeos, enllaços d’interès, espais de
diferents cursos i àrees, els Fulls i una agenda d’oci
en família. En breu podreu registrar-vos com a usuaris
per accedir a informació privilegiada. Si teniu
propostes ens les podeu fer arribar a través de la
mateixa web o al correu electrònic de l’escola
46003019@edu.gva.es.

Racó d’Educació Física:
Voldríem acomiadar l’any donant-vos idees
per fer la carta als “Reis Mags”. Si voleu estar
ben equipats penseu en Patins, Proteccions,
Bicicleta i Casc. Pot ser necessiteu alguna
d’aquestes coses i de segur que a les classes
d’Educació Física i al temps lliure us servirà
per gaudir en gran. En concret els patins els
treballarem en tornar de vacances de 2n a 6è.
Us recomanem acudir a
tendes especialitzades
en material esportiu, on
trobareu més oferta i
millor assessorament,
tant a l’hora de triar
com
si
necessiteu
reparacions en el futur.

