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AGENDA CULTURAL
ANEM AL CINEMA EN VALENCIÀ
Escola Valenciana continua fomentant la programació de pel·lícules en la nostra llengua als cinemes
comercials.
Us hem adjuntat unes entrades de descompte per anar al cinema en valencià, feu-les sevir i regaleu-les a
qui vulgau. És al Cine Ocine, al centre comercial Aqua de València, tenen 3h d’aparcament gratuït.
Projectaran 'Phantom Boy' els dies 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 2, 3 , 4 i 5 de gener:
Sessions matinals a les 12h.
El preu és de 5 €, excepte els dies 23 i 30 que serà preu especial de 4,50 €.
Ací teniu l'enllaç: https://www.escolavalenciana.com/categories/index/99/cinema-a-l-escola
Sinopsi de la pel•lícula: Un misteriós gàngster desfigurat fereix l'Alex, un inspector de policia que el segueix.
Immobilitzat a l'hospital, l'Alex fa amistat amb en Leo, un xiquet d'onze anys que té el poder de sortir del seu
cos. Com un fantasma, invisible per a tothom, alça el vol i passa a través dels murs...
https://www.youtube.com/watch?v=ed0xw3FpcXA Administració Escola Valenciana Escola.v@fev.org

FERETES I CANÇONETES
A l’espai de la Beneficència. Està pensat per
les feretes de casa. Tots els adults majors de
18 anys hauran d'anar acompanyats d'una
fereta de menys de 14 anys.
Per accedir al recinte necessitareu la vostra
entrada i DNI (dels adults)
Cada adult pot reservar màxim 2 entrades
d'adult + 8 entrades per a les feretes.
Les reserves es podran realitzar fins al dia 24
a les 14:00 del migdia.
El públic que acudisca sense reserva ni
entrada haurà d'esperar a les portes a que
s'allibere aforament. http://www.feretes.com/

ANY DEL CENTENARI
FUNDACIONAL
DE “EL EMPASTRE”
FÒRUM: Recordant la música de El
Empastre.
Organitza: Un tall d’empastradors del Fòrum
Catarroja. A càrrec d’Àngel Crespo.
Lloc: Saló Casa de la Cultura.
Dia: 22 de desembre
Hora: 19 h. Entrada lliure.

“Vocabulari de Nadal”

PER A PENSAR
“Honraré el Nadal en el meu
cor i tractaré de mantenir-ho
tot l'any.”
Charles Dickens

Cal dir:

MILLORES QUE CAL
FER A L’ESCOLA

Nit de Nadal
Nit de Cap d’Any
El Nadal (no té plural)
Nit o dia de Reis

Aquestes vacances està previst
que pinten l’edifici de Primària per
dins després d’uns quants anyets.
També estan fent el caminet per
entrar per una porta nova a l’escola
des del parc de EL SECANET.

ESCOLA VIVA

VACANCES DE NADAL

A l’escola estan per vindre els Reis Mags a
Educació Infantil, i segurament el Pare Noel al
Menjador.
Festivalet de Nadal per a Primària: El dimarts
de vesprada Jacqueline, la mestra de música,
ha preparat unes nadales per a cada nivell
educatiu de Primària. Serà al pati entre les
15’15 i les 16’15. L’entrada al pati per part de les
famílies serà lliure. Cal deixar lliure la pista de
futbet. Ens posarem com quan fem el Circ de fi
de curs. SOLS ALUMNAT DE PRIMÀRIA.
Màgia a l’escola: El passat dilluns dia 14 a la
biblioteca tutoritzada van realitzar un espectacle
de màgia. Volem felicitar i donar les gràcies al
pare de Joan i Nerea de 5 anys i 2 amics seus.
Notes i treballs: Es lliuraran els dies 21 i 22.
Interpretació al voltant de l’Albufera:
L’alumnat de 3r ha estat avui al centre Florida
Secundària a visitar un centre d’investigació al
voltant de l’Albufera.

Us recordem que no hi haurà
classe des del dimecres dia 23
al 6
de gener de 2016
(inclosos).
Tornem a classe el dijous dia 7.

ESCOLA SOLIDÀRIA
Un
euro llavor de solidaritat,
Campanya a favor d’ACNUR d’ajuda
als refugiats. Al despatx hi ha una
vidriola per recollir l’ajuda, estarà
fins el dia 30 de gener, dia de la
Pau. Moltes gràcies.
Mercat Solidari a l’escola d’Adults
de Catarroja
Serà els dies 21 i 22 de desembre.
L'horari serà de 9:30 a 13:30h i de
16:30 a 20h.

A totes i tots els 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 2016.
US DESITGEM A TOTHOM
DES DEL NOSTRE FULL INFORMATIU.

