
  
 
Celebrem lʼhivern!  
Una escola oberta, una Europa oberta 

 
Diumenge 17 de desembre, d’11 a 14 h.  

Tenim la clau! 
2018 és l'Any Europeu del Patrimoni Cultural i començarem a celebrar-ho 
obrint l’escola en una festa solidària. Perquè volem una Europa oberta a la 
cooperació, la diversitat i la convivència, uns valors propis de l’Educació 
Pública i d’una cultura europea que volem preservar. 

Com que l’expressió artística obri les idees i els somnis, vestirem  el nostre 
arbre de Nadal amb garlandes fetes amb claus decorades. El 17 de 
desembre cal que dugueu a l’escola totes les claus que ja no us 
servisquen: les decorarem amb el desig que l’Espai Europeu òbriga portes 
i ments. Però si ho preferiu, abans del dia 17 podeu dur les claus 
decorades al despatx de l’ampa perquè les arrepleguem. 

 

Arreplegà solidària 
Europa és refugi de persones empobrides per les guerres o la greu 
situació econòmica que es pateix en els seus països d’origen. Hi ha 
famílies nascudes en països d’Europa que també pateixen molt. Per tal 
d’ajudar-les, convertirem l’escola en un punt de recollida de roba d’hivern, 
sabates, joguets, etc. Podeu dur a l’escola objectes que ja no utilitzeu, 
caixes  de cartró i paper d’embolicar. Entre tots i totes prepararem regals 
decorats que posarem en l’arbre per a que els Reis Mags se’ls emporten i 
els distribuïsquen on faça més falta. Cal que eixe dia participem totes i 
tots: també hi podrem incloure dibuixos, cançons, poemes…  

           

Multipicaeta 
En totes les bones celebracions les persones comparteixen taula. Per això, 
si us va bé, podeu dur productes tradicionals d’hivern del vostre poble, del 
vostre país, de la vostra família): poden ser dolços o salats (fruites, 
coques, galetes...), però no cal que siga massa quantitat: un plat, una 
caixeta, etc. Entre totes i tots hi podrem conéixer costums i tradicions 
diverses i compartirem el temps de l’esmorzar en bona companyia. 

Veniu a la festa d’hivern, i feu extensiva la invitació als vostres 
familiars, amistats i veïnat                           

Ampa del col·legi públic Manuel González Martí, Benifaraig  


