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Molt bones festes i feliç hivern!
Aquest és el desig de totes i tots per a totes i tots:
que acabem l'any amb alegria, que encetem el nou
amb il·lusió i que l'hivern que comença siga una

estació plena de goig en el que puguem gaudir d'algun
passeig sota el tebi sol.
Feliç any nou!

Tessalònica-Picassent
Passat dimecres 20 les dues classes de Cinqué participaren d'una activitat que va sorgir a partir del projecte
eTwinning, "Christmas Card Exchange 2017", d'intercanvi de targetes nadalenques amb escoles europees.
Georgia, mestra de l'Escola Mandoulides a Tessalònica
(Grècia) ens va proposar tancar el Projecte d'intercanvi
entre escoles compartint una cançó en tres llengües; les
nostres autòctones (valencià i grec) i la que utilitzem per
comunicar-nos (anglés). Nosaltres, des de les àrees de

Música i Anglés, acceptàrem la proposta entusiasmats i
tenint en compte el repte que suposava. Així doncs, ahir
dimecres a les 10.00h connectàrem via Skype amb Grècia,
amb l'emoció que provoca només veure les cares d'un
grup de persones que des d'una altra banda del món comparteix amb il·lusió un mateix objectiu. Ha estat tot un goig
ser partícips i veure el resultat d'aquesta activitat.
Salutacions i enhorabona a l'alumnat!
Christian i Tània

Alumnat de Cinqué cantant amb alumnat grec per Skype.

Recordeu que l'Escola romandrà tancada des del 23 de desembre
fins el 7 de gener, ambdós inclosos.

La Nostra Casa: una delícia
Aquest dilluns, com any rere any, el nostre Cor Escolar ha visitat la Residència La Nostra Casa, en la
que viuen persones grans amb diferents graus de
discapacitat.
Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de

Jornada de música i convivència a la residència La Nostra Casa.

Reme Rodríguez, treballadora de la Residència i
mare de dues antigues alumnes de la nostra Escola.
Una jornada entranyable, dolça, càlida, divertida,
sorprenent i afectuosa.
Una jornada encantadora.

Christian dirigint el Cor Escolar.
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La Molina-Picassent-Port
122 alumnes d'ESO van partir dilluns des de l'Escola cap
a les pistes d'esquí de La Molina, al municipi d'Alp, a la comarca de La Baixa Cerdanya, la més antiga de Catalunya.
Està situada a 1.700 metres i amb una cota màxima de
2.445 metres. Allà estaran fins divendres 22 de desembre.

Jugant, jugant
El Projecte del bescanvi de joguines ha arribat al final
a la classe de 3r A de Primària amb una Fira del Bescanvi
que ha fet les delícies de l'alumnat. El Projecte de les
joguines va sorgir per la idea d’un alumne que digué que
podíem fer un projecte solidari. De seguida es creà la
idea de fer una replega de joguines per a donar-les a xiquets i xiquetes sense recursos.

Dalt i baix alumnat i professorat d’ESO a les pistes de La Molina.

Fira de Bescanvi organitzada per 3r A de Primària.

A partir d’ací, començàrem a investigar sobre un fum de
coses al voltant del tema. Que si diferents ONGs, solidaritat, joguines antigues i noves, funcions de la joguina i el joc
en els infants, materials i medi ambient, tipus de joguines i
classificació, consumisme i materialisme, el gènere en les
joguines i els prejudicis...
Els i les 77 alumnes d'ESO que no hi van a esquiar,
resten a l'Escola amb diverses activitats com ara la pràctica de l'esport, una excursió amb catamarà o una sessió
de cinema a València.

Dalt i baix alumnat i professorat d’ESO al port de València.
Alumnat de 3r A de Primària amb algunes de les joguines recollides.

Recollida d’aliments
Ha finalitzat la campanya de recollida
d'aliments amb molts paquets de
pasta, arròs, sucre o llegums, galetes,
oli, conserves i llet...
Molts aliments
per a les persones que tenen
pocs.
En nom de Manos en Acción,
moltíssimes gràcies.

Més endavant, pensàrem la manera de fer que l’Escola
participara de les donacions i aparegué la idea de
preparar una fira de bescanvi per motivar als participants,
però informant en tot moment que l’objectiu era la replega solidària més que l’intercanvi. Férem cartells informatius i passàrem per les classes del Segon Cicle per
publicitar les activitats de bescanvi i donació de joguines.
Ha estat un èxit ja que tots aquells que participaren en
la donació de joguines també pogueren dur-se alguna
diferent cap a casa, i així tothom va eixir content.
Al final, després de rebre unes 300 joguines, revisarles i classificar-les, i organitzar la Fira, poguérem contactar amb una associació de Carlet en la qual treballen
persones voluntàries ajudant unes 60 famílies sense recursos que ens han promès que ens enviaran fotos del
repartiment de les joguines aconseguides entre els xiquets i xiquetes que més ho necessiten.
Després de la Fira del Bescanvi, l’alumnat de 3r B de
Primària carregà el cotxe i portà les joguines a Carlet.
Gràcies a les famílies, a l'alumnat del cicle i al voluntariat.
Una delícia de Projecte!
Joan T.
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Moltes felicitats
Entre el 21 de desembre de 2017 i el 10 de gener
de 2018, fan anys:
Maria Campos Gómez, 2; Ainara González Asensi,
3; Aitana Muela Soler, 4; Kai Ratfisch García i Marina
Gutiérrez Vitoria, 5; Mariola Vila Sobrevela i Yahel
Jiménez Vivas, 6; Daniela Olivares Vidal, Paula Escudero Palomares i Violeta Rodríguez i Ferrero, 7;
Joan Tomás Mas, Vicente Chirivella Andrés i Leire
Maceda Millás, 8; Marina del Carmen Martínez
Atienza, Samuel Martínez Bru Clara Navarro Ferrer,9;

Isard Galan Samblàs i Pablo Terrasa Sáez, 10; Olga
Murria Serna, 11; Jaume Ruiz Torrent, Christian Andrés López i Marta Lopez Zarco, 12; Albert Benlloch
Enguita, Lucía Ginestar Doria, Marc Usina Pardo,
Manel Segura Lozano i Francisco Sanchis Lorente,
13; Vera Blasco Martinez, Marc Sanchis Campos,
Quique Porta González, Rubén Campos Genovés,
Albert Fernández Albert, 14; Jorge Santarremigia
Hernández, 15.
A totes i tots per molts anys i moltes felicitats!!!

La postal
El sistema de correus japonès guarda totes les postals
d'Any Nou “nengajo” durant les setmanes prèvies a l'Any
Nou i les reparteix totes el matí de l'1 de gener. És una alegria rebre aquestes postals, algunes fetes a mà altres comprades, típiques de l'Any Nou japonès, que mostren sempre
l'animal del zodíac xinès del nou any. En cas de rebre una
postal de Cap d'Any d'algú a qui no li hem enviat postal, és
costum enviar de seguida, ja que hi ha un segon repartiment
"tardà" especialment per a aquests casos el dia 3 de gener.
A Mèxic s'acostuma menjar els dotze raïms per cada campanada (una tradició portada d'Espanya). Algunes persones
tenen el costum d'apuntar en un paper els tres desitjos més
importants, i a les 12 de la nit, cremar el paper en una tassa
blanca, és clar sense que ningú més ho llegisca. Amb això es creu que s'acompliran.
Un altre costum a alguns llocs de
Mèxic, referent a acomiadar l'any vell i
rebre el nou, és la d'organitzar i netejar
casa, amb la finalitat que, amb aquesta
neteja, es rebutge el que ja no és útil, i
d'aquesta manera, tenir espai per rebre
les coses noves que arribaran amb l'any
que comença.
Bon Any Nou!

Gràcies, Teresa
Li les donem a la nostra alumna Teresa
Casabón Ortiz, de 4t
d'ESO, per ser l'autora
de la portada del calendari de l'Escola 2018.
El seu treball va ser
l'elegit per il·lustrar els
365 dies de l'any vinent.
Eixe homenatge a l'esport té molta qualitat.
Moltes gràcies, Teresa!

Portada del calendari 2018 de Les Carolines disseny de
Teresa Casabón Ortiz de 4t de Secundària.
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Tres vegades felicitats!
LAURA de JULIÁN, MARTINA FERNÁNDEZ i
DANIELA OLIVARES han quedat en un molt bon lloc
al Concurs de Targes Nadalenques de l’Associació
d'Amics Cristòfor Aguado de Picassent, al qual ha
participat l'Escola, amb tots els centres educatius del
municipi de Picassent: Daniela (2n A de Primària) ha
aconseguit el 1r Premi de la secció Primer Cicle de
Primària i la seua tarja és la seleccionada per ser la

propera felicitació de l'Associació. Martina (1r B de
Primària) ha aconseguit el 2n Premi de la mateixa
secció i Laura de Julián (4t A de Primària) el 1r Premi
de la secció de Segon Cicle de Primària.
Elles estan emocionades i contentes i nosaltres,
també. Enhorabona i un bes a elles. I, per suposat, a
les seues mestres Vicky, Verónica i Tania.
Felicitats!

També La Biblioteca
Els usuaris de la Biblioteca han estat aquesta setmana desitjant-nos a tots nosaltres unes bones festes i un millor 2018.
Amb totes aquestes paraules dolces hem decorat l'arbre, del
qual podeu gaudir al Pati Central de l’Escola.
Les Bibliotecàries us desitgem un profitós 2018!!

Paraules per a l’arbre escolar de la Biblioteca.

Arbre de paraules a les portes de la Biblioteca.

Condol
Aquest diumenge va morir Vicente Herrero, pare i
iaio de les nostres companyes Rosa (Administració)

i Claudia (autobús, menjador i pati) a les qui enviem
una forta abraçada i el nostre sentit condol. Un bes.

Nadal a l’Escalante
Una bona oportunitat d'anar a veure i participar de bon
teatre aquestes vacances la tenim a la campanya Nadal
a l'Escalante amb tres produccions estupendes:
-Oopart, historia de un contratiempo.
Majors de quatre anys. 26 i 27 de desembre.

Cartell de l’obra “Bítels per a bebés”.

-Cuento de Navidad.
Majors de quatre anys.
28 i 29 de desembre.
-Bítels per a bebés. A
partir d'un any. 2 i 3 de
gener.
Aquestes funcions del
Centre Teatral Escalante,
es representaran al Teatre
Rialto de València.
I aprofitem per saludar i
felicitar Assad Kassab,
pare de Massad i Julieta,
encarregat del disseny de
la portada del programa.
Cartell Nadal a l’Escalante d’Assad Kassab.
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