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A la atención de las familias de los alumnos/as del CEIP “MAX AUB” 

 
FALLAS 

El próximo lunes, 14 de marzo, celebraremos las Fallas en el colegio. 
Los alumnos junto con sus maestros montarán y visitarán las Falla durante la mañana. 
Las familias podrán visitar la Falla a las 13 h. coincidiendo con la salida de clases de la mañana. 
Por la tarde comenzarán las actividades falleras con un pasacalles de  alumnos por el patio del 
colegio acompañados por un grupo de dolçaina y tabalet. 
A las 16 h. se abrirán las puertas de primaria para que las familias puedan compartir el 
pasacalles y la cremà desde la zona restringida para ello. 
Los alumnos y alumnas podrán traer pañuelo y blusón fallero. 
No se permite el uso de ningún tipo de petardos. 
Acabada la actividad los alumnos acudirán a sus respectivas aulas hasta la hora de salida. 
La empresa de Comedor ComiCole junto con el AMPA repartirán merienda para todos los 
alumnos. 
Recordamos que el día 15 es festivo. 
Felices Fallas y hasta el lunes 21 de marzo. 
 
                                   La Directora 
Valencia, 14 de marzo  de 2011. 
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A l’atenció de les famílies dels alumnes del CEIP “MAX AUB” 

 
FALLES 

Dilluns que ve, 14 de març, celebrarem les Falles en el col·legi. 
Els alumnes junt amb els seus mestres muntaran i visitaran les Falla durant el matí. 
Les famílies podran visitar la Falla a les 13 h. coincidint amb l'eixida de classes del matí. 
A la vesprada començaran les activitats falleres amb un cercavila d'alumnes  pel pati del col·legi 
acompanyats per un grup de dolçaina i tabalet. 
A les 16 h. s'obriran les portes de primària perquè les famílies puguen compartir la cercavila i la 
cremà des de la zona restringida per a això. 
Els i les alumnes podran portar mocador i blusó faller.  
No es permet l'ús de cap tipus de petards. 
Acabada l'activitat els alumnes acudiran a les seues respectives aules fins a l'hora d'eixida. 
L'empresa de Menjador ComiCole junt amb l'AMPA repartiran berenar per a tots els alumnes. 
Recordem que el dia 15 és festiu. 
Felices Falles i fins al dilluns 21 de març. 
 
                                   La directora 
València, 14 de març  del 2011. 
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