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A totes i tots 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 2017 US DESITGEM A TOTHOM 
DES DEL NOSTRE FULL INFORMATIU. 

 

VACANCES DE NADAL 

Us recordem que no hi haurà classe des del divendres dia 23 de 2016 al 8 de gener                  
de 2017 (inclossos). Tornem a classe el dilluns dia 9 de gener.  
 
A l’escola estan per vindre els Reis Mags a Educació Infantil, i segurament el Pare               
Noel al Menjador. 

 

ESCOLA VIVA 

Festival 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, per la porta que dóna a La                 
Florida. Cal deixar lliure la pista de futbet. Ens posarem com quan fem el Circ de fi                 
de curs. SOLS ALUMNAT DE PRIMÀRIA. 

Decoració de Nadal Moltíssimes gràcies a l’equip de l’AMPA per la preciosa decoració de Nadal que han fet a                   
la nostra escola. A més a més, la major part del material utilitzat ha sigut reciclat. 

 
Activitats de l’àrea d’Educació Física 
Ahir dijous, l’alumnat de 5é i 6é celebraren la Jornada de Convivència Esportiva,             
amb la col·laboració de mares voluntàries i les mestres i els mestres del cicle.              
Gaudiren de la pràctica de jocs esportius complint el decàleg del bon jugador i              
jugadora, per un joc net una conducta esportiva.  

Si l’oratge ens ha acompanyat, hui divendres haurem celebrat l’Olimpiada de 1r i 2n que teníem programada,,                 
en el moment de l’edició d’aquest full no sabem si ha estat possible, us contarem després de Nadal. 

 

NOTÍCIES DE L’ALUMNAT 

Ja hem collit els ràvens i.....sabíeu què?  
Es creu que procedeixen del sud d'Àsia i va ser molt utilitzat en l'antiguitat,tal com se sap                 
per les contínues referències que d'ell tenim, tant en la cultura egípcia com en la romana.                
Els egipcis l'utilitzaven en la seva alimentació i era dieta obligada en els constructors de               
les piràmides, al costat d'altres aliments com l'all, la ceba o els cogombres perquè els               
donava força i impedia que caigueren malalts.  
.       David L. 3r A. 
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PER A PENSAR 

RE bràs molt més! 

MI ra bé i fes 

FA vors en vida, 

SOL  ser l’encís, 

LA  part millor! 

SI gues feliç 

DO tat d’amor. 

 CAL DIR especial Nadal 
Cal dir NIT DE NADAL i NO NOCHEBUENA. 

Cal dir NIT DE CAP D’ANY i no NIT BELLA. 

EL NADAL no té plural, no es diuen NADALS. 

Cal dir NIT o DIA DE REIS i no de REIXOS. 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA 

Campanya a favor d’ACNUR d’ajuda als refugiats 
Al despatx hi ha una vidriola per recollir l’ajuda, un euro llavor de solidaritat, estarà fins el dia 30 de                    
gener Dia de la Pau. 
Moltes gràcies. 
 
Aliments per al Sàhara  
Els refugiats saharauis necessiten urgentment la nostra ajuda. Moltíssimes persones no tenen            
suficients aliments per a sobreviure. 
Demanem expressament la vostra col·laboració amb la CARAVANA D’EMERGÈNCIA, DESTÍ          
CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHARAUIS. 
Recollim: Oli, llaunes de conserva, arròs, llentilles, sucre, aliments que no caduquen fàcilment i              
mantes (no res amb envasos de cristal). 
Ho deixem a zona davant del despatx. 
Orgnitza: ASOCIACIÓN HUMANITÀRIA DE PAIPORTA “APAHU” FELIPE II, No 12 PAIPORTA           
46200 –VALÈNCIA- Mòbil 669792275 / 610 20 68 52 www.ongapahu.org 

 

AGENDA CULTURAL 

Tertúlia Literària Pedagògica i tallers per a adults 
 Informació a Benestar Social, Av. Jaume I 20, tf 96.127.44.82 
Tots els dimarts de 9’30 a 12.30 h. 
Organitza Associació de Mestres Jubilats de la Universitat de 
València, Col·labora l’Ajuntament de Catarroja. 
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