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Aquest és el darrer full d’aquest any.
A totes i a tots els que
cregueu en l’Educació.
Que cada dia doneu el millor de vosaltres.
que estimeu i vos estimen,
que siga sempre Nadal!
La vostra escola.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 2014
A TOTES LES FAMÍLIES DE
L’ESCOLA

VACANCES DE
NADAL
Us recordem que no hi haurà
classe des de demà dia 21 al
6 de gener de 2014
(inclosos). Tornem a classe
el dimarts dia 7.

Bon Nadal
Feliç any nou
Hindi - Shubh Naya Baras
Coreà - Sung Tan Chuk Ha
Suec - God jul och gott nytt år
Gallec - Bo Nadal e próspero aninovo
Brasiler - Boas festas e feliz ano novo
Francès - Joyeux Noël et bonne année
Italià - Buon Natale e felice anno nuovo
Grec - Kala Christougenna Kieftihismenos
Búlgar - Vasel Koleda; Tchesti nova godina
Estonià - Häid Jõule ja õnnelikku uut aastat
Portuguès - Feliz Natal e próspero ano novo
Islandès - Gledileg Jol og Farsaelt Komandi ar
Castellà – Feliz Navidad y próspero año nuevo
Anglès - Merry Christmas and a Happy New Year
Turc - Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarılar dileriz
Japonès - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Esquimal - Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo
Mongol - Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
Afrikaans - Geseënde Kersfees en ‘n gelukkige nuwe jaar
Alemany - Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr
Neerlandès - Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar
Noruec - Eg ynskjer hermed Dykk alle ein God Jul og Godt Nyttår
Rus - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom Sard
Zulú - Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Onempumelelo

Des del Full volem desitjar-vos

feliç 2014

ESCOLA VIVA
El dilluns de vesprada el cor de
l’escola junt al del Conservatori i
el de l’Institut, van cantar unes
nadales al TAC i estaven
acompanyats de l’orquestra del
Conservatori.
Ahir dijous l’alumnat de 1r i 2n va
anar al Betlem del Tirisiti a Alcoi.
Si voleu podeu anar amb la
família
aquest
Nadal,
us
agradarà, és molt especial.

Ahir també vam fer la darrera
assemblea de delegats del
trimestre.

AMPA
La rifa de la classe de 5 anys del dilluns dia 16 de
desembre i li va tocar amb el número 792 a l’oncle de
Blai i Aitana Nadal. Sortejaven una cistella de Nadal.
El dimecres dia 18 de desembre va ser el sorteig de la
rifa d’un Tablet de l’AMPA, el número agraciat va ser
el 033.

Cal dir:
PIT
No
PETXUGA

MILLORES QUE CAL
FER A L’ESCOLA
Hi ha prevista una reforma parcial d’una part de la
cuina del menjador.
Està en estudi el tema de millorar l’accés per la
porta de les bicicletes, per evitar els bassals.

AGENDA CULTURAL
CINEMA EN VALENCIÀ
“Pluja de mandonguilles”. Ací us adjuntem una
proposta de cinema en valencià per aquestos
Nadals.
Feu sevir els tiquets de descompte i regaleu-los a
qui vulgau. Cine Ocine, al centre comercial Aqua
de València, 3h d’aparcament gratuït.

FELICITACIONS
A tot l’alumnat i adults que durant aquesta setmana en
especial han ajudat a E.I. dins del projecte de Nadal.
Als 4 mestres de pràctiques de Primària, de magisteri
de la Facultat de Magisteri de València. Moltes gràcies
per la vostra ajuda i us desitgem que gaudiu del treball
de ser mestres.
Volem felicitar als següents alumnes per haver ajudat
a Ramón el conserge en unes feines de l’escola:
Lucia Fresneda (6éB), Mar Tomàs (6éB), Alba Tomàs
(6é A), Tino Cortés (6é A) i Nacho Calomarde (6é A).
També volem felicitar a tots els participants del cor del
passat dilluns. Ho van fer d’allò més bé. Moltes gràcies
a les mestres i a les famílies implicades.

RACÓ
D'EDUCACIÓ
FÍSICA
Els patins comencen a
utilitzar-se a l’escola després
de Nadal i a partir de 2n curs
de Primària.

RECORDEU QUE EL
DISSABTE DIA 28 DE
DESEMBRE HEM
QUEDAT PER
MUNTAR EL
GALLINER I PINTAR
PORTES DE
L’ESCOLA.
US ESPEREM!!!!

