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A totes i tots que creieu 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 2013.
US DESITGEM A TOTHOM DES DEL NOSTRE FULL INFORMATIU
A TOTES LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA

FELICITACIONS
A tot l’alumnat i adults que durant aquesta setmana en especial han ajudat a E.I. dins del projecte
de Nadal.
A l’alumnat de 5é per l’exhibició de beisbol que ens van fer dimarts i dimecres.

A les 7 mestres de pràctiques de magisteri de la Facultat de Magisteri de València i a les 2 de
pràctiques de filologia, totes elles han estat formant part de l’escola durant un temps fins avui.
Moltes gràcies per la vostra ajuda i us desitgem que gaudiu del treball de ser mestres i el cas de
les filòlogues, que gaudeixquen de la llengua.

MILLORES QUE CAL FER A L’ESCOLA

VACANCES DE NADAL

Li hem passat a l’Ajuntament una proposta
econòmica sobre l’adequació dels serveis de 4 i
5 anys, per tant quedem a l’espera de què ens
convoquen a una reunió.

Us recordem que no hi haurà
classe del 22 al 6 (inclosos) de
gener de 2013. Tornem a
classe el dilluns dia 7.

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.
També material per als que van a la neu.
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.

ESCOLA VIVA
Ahir dijous es va celebrar el Consell Escolar per tal d’informar
oficialment de totes les actuacions de les comissions de treball
de l’escola i també de la difícil situació econòmica que tenim a
l’escola pel no pagament de conselleria.
També vam fer assemblea de delegats.

Cal dir:
EMBOLIC
No ENREDO

PER A PENSAR:
“La millor manera
de començar una
guerra és fer veure
que treballem
per la pau”
Ciceró

AGENDA CULTURAL
CINEMA EN VALENCIÀ
Ací us adjuntem una proposta de cinema en valencià per aquestos Nadals. Feu sevir els tiquets
de descompte i regaleu-los a qui vulgueu.

TEATRE EN VALENCIÀ
Per a les festes de Nadal us recomanem que aneu al
Teatre Micalet a veure l’obra A prop el divendres 4 de
gener a les 20h.

L’espectacle comença a les 20h el divendres 4 de
gener.
Preu de cada entrada és de 10 euros gràcies al descompte que el Teatre Micalet
(Empresa Amiga d'Escola Valenciana) ofereix als Amics d'Escola Valenciana (l’entrada per
al públic en general són 18 euros)
Admetem acompanyants que també es podran beneficiar del preu reduït.
El termini de pagament de l'entrada amb descompte finalitza el 28 de febrer.

Fira alternativa infantil Alaquas
Dissabte, 22 de desembre de 10:00 - 14:00 h. al Parc la Sequieta.
Hi haurà tallers, espectacle, jocs, activitats diverses,…
Més informació a http://alaquasaldaia15m.blogspot.com.es/

I SI PENSEM LES COSES UN POQUET…
Aquesta safata plena de menjar, no és cap donatiu, ni cap
convidada, són els esmorzars d’alguns xiquets i xiquetes,
que en eixir al pati els avoquen al fem. El que hi ha a la
safata es va trobar a un sol cub de fem.
Podem prendre mesures davant açò:
 Tant per part de les famílies, parleu amb els vostres fills i
filles, possiblement no necessiten tant.
 Per part de l’alumnat , parleu amb els pares i mares i si no
voleu tant d’esmorzar podeu dir-los que us posen menys.

