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ESCOLA VIVA
TIRISITI
L’alumnat del 1r cicle anà ahir a Alcoi per veure el
Betlem del Tiritisi.
El Tirisiti és un un muntatge teatral amb titelles que
es realitza a la ciutat d'Alcoi (Alacant).
Aquest teatre és important per celebrar-se des del
segle XIX amb el que això representa de tradició.
El Betlem de Tirisiti, que és el seu nom complet, es
representa
en
Nadal,
barrejant
elements
tradicionals (com el torero Clàssic) amb altres del
naixement de Jesús, l'arribada dels Reis Mags (la
cavalcada alcoiana és, potser, la més antiga del
món) o la celebració de les festes de Moros i
Cristians, tan característics del lloc.
Qui representa al principal
personatge, parla amb una
llengüeta a la boca, de
manera que quan apareix
cridant a Tereseta, el que se
sent és Tirisiti, donant nom al
personatge principal i a la
representació.
Durant
anys
es
va
representar en un barracó
especialment
habilitat,
encara que actualment ha
passat al Teatre Principal.
EXPOSICIÓ PROJECTE MONDOSONORO
El dimecres l’alumnat de 5é i el dijous l’alumnat de
6é, anaren a veure els treballs realitzats per
l’alumnat de Florida de 3r d’ESO.
FORMACIÓ
Model dialògic de resolució de conflictes.
Hui de vesprada farem un curs molt interessant,
dirigit a tota la comunitat educativa.

XARXALLIBRES
El centre ha establert uns
diez per ajudar a les famílies
a tramitar telemàticament les
sol·licituds.
Seran els dies 11,13,14 i 15
de desembre.
Després
vindran
de
l’Ajuntament els dies 17 i 18
per
recollir
totes
les
sol·licituds i fer el registre
oficial.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Campanya: ”Un euro, llavor de
solidaritat” organitzada per
Escola Valenciana i ACNUR.
Enguany els beneficis aniran
als refugiats sirians.

Cal dir:
CROSSES
“El savi no diu tot el que pensa, però
sempre pensa tot el que diu.”
No
Aristòtil (384 AC-322 AC) Filòsof grec.
MULETES

PER A PENSAR

CONCURS DE TARGES
NADALENQUES
Concurs organitzat per CAPS.
Els finalistes de l’escola, per nivells, que
passen a la fase següents són:
 4 anys A.- Emma Navarro.
 5 anys A.- Maria Munuera.
 1r A.- Mario Castelló.
 2n A.- Maria Postigo.
 3r A.- Itzan Navarro.
 4t A.- Eva Andrés.
 5é B.- Valentina Gil.
 6é A.- Lucia García.

AGENDA CULTURAL
Concert NUS, amb Miquel Gil i Pep
Botifarra. El 11 de desembre a les
22:30 h al Centre Cultural d’Alcasser.
10 € l’entrada, es poden comprar a
l’Assessoria Perpinyà i Clínica dental
Anna Betí.

TEATRE DE LES FAMÍLIES
El proper dimarts dia 15, a les 15:30 h, a
la sala de mestres hi haurà una reunió
per a totes les persones que vullguen
participar en el teatre que les famílies fan
per a final de curs.
Animeu-vos.

MEGAFONIA
9:00: I BELIEVE I CAN FLY. R. Kelly
EIXIDA PATI: I TU, SOLS TU. El diluvi.
ENTRADA PATI: UPTOWN FUNK. Mark
Ronson Ft. Bruno Mars
EIXIDA MIGDIA: NASCUT D'AQUESTA
LLENGUA. Andreu Valor
ENTRADA MIGDIA: PENSANDO EN TI.
Mago de Oz
16:30: CUANDO NOS VOLVAMOS A
ENCONTRAR. Carlos Vives

RACÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA
Un grup de 6éC vàrem organitzar el
torneig de futbol 3 al pati, del 2 al 6 de
desembre del 2015. Ens va agradar
molt, l’experiència va ser inoblidable.
Felicitem als equips
que han participat i
en especial a l’equip
“Els Tontos” que
varen
ser
els
guanyadors.

PENELL I
ROSA DELS VENTS
Al pati, per fi, tenim posat el penell que
ens va regalar Enrique Ramón.
A la part de baix també tenim posada
ja una Rosa dels Vents que ens diu
cap on bufa el vent amb l’ajuda del
penell.

