E l F u ll

DATA: 19 de desembre de 2014
Nº: 856. DARRER FULL DE L’ANY

CURS 2014-2015

www.escolajaume.com

A totes i tots que cregueu en
l’Educació.
Als que cada dia doneu el millor de
vosaltres.
Als que ens estimeu i vos estimem.
Que siga sempre Nadal!
La vostra escola
BON NADAL I
FELIÇ ANY NOU 2015.
US DESITGEM
DES DEL NOSTRE
FULL INFORMATIU
A TOTES LES
FAMÍLIES DE
L’ESCOLA

MILLORES QUE CAL FER A
L’ESCOLA
Estan treballant al soterrani de l’edifici
gran.
Ara cal què Conselleria o Ajuntament,
diguen que van a fer amb la paret de la
façana de l’edifici gran.

ESCOLA VIVA
 El divendres passat tot l’alumnat
d’Educació Infantil va anar al “Màgic
Circus”, dins el projecte de El Nadal. Ahir
l’alumnat va fer l’actuació del circ i
aquesta vesprada han sigut les famílies
les que han actuat per a l’alumnat d’EI.
 L’AMPA ha organitzat la fireta del llibre al
llarg d’aquesta setmana.
 Ahir dijous de vesprada, El Cor de
l’escola va fer el concert de Nadal.
 El dilluns de vesprada farem el festival de
Nadal. Cantarem nadales al pati.

CINEMA EN VALENCIÀ
Us hem adjuntat unes entrades de descompte
per a anar al cinema en valencià.
Feu sevir els tiquets de descompte i regaleu-los
a qui vulgau. Cine Ocine, al centre comercial
Aqua de València, 3h d’aparcament gratuït.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Hem recollit aliments per a Càrites de Catarroja.
Moltes gràcies.

VACANCES DE NADAL
Us recordem que no hi haurà classe des de dimarts dia 23 al 6
de gener de 2015 (inclosos). Tornem a classe el dimecres dia 7.

RACÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA
Com va sent tradicional, a la segona avaluació treballarem els
patins a algunes classes d’Educació Física.
Així que, si esteu fent la carta als Reis i heu de renovar patins i
proteccions, ja en teniu una idea. Pot ser un regal educatiu molt
divertit.
I recordeu, si en teniu vells que no aneu a fer servir i estan en
bones condicions els podeu dur per utilitzar-los a les classes.

Cal dir:

Per a pensar

BARRET

“No hi ha canvi sense somni,
com no hi ha somni sense esperança.”
Pablo Freire
"Aprendre a dubtar és aprendre a
pensar."
Octavio Paz

CONCURS DE
FELICITACIONS DE NADAL
DE CAPS

Sara Benavent de 1r A,
ha guanyat
un premi en
el concurs
de les
targes de
Nadal de
Caps.
Enhorabona.

No
GORRO

Vocabulari de Nadal
 Cal

dir

Nit

de

Nadal

i

NO

NOCHEBUENA.
 Cal dir Nit de Cap d’Any i no Nit
vella.
 El Nadal (no té plural, no es diuen
Nadals).
 Cal dir Nit o dia de Reis i no de
Reixos.

