B

Exc
c ursió
a

Juny de 2008

Tirolina!, Quads!, Tir
amb arc! i.....Piragua!!!!!.

enagéber

Sí, sí, sí!.Totes eixes activitats
són les que han fet els xiquets i
xiquetes de Primària en la desitjada excursió de Fi de Curs.
Amparo Vendrell Fos
Professora-tutora 6é de
Primària

Encarem els exàmens finals
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Collita
de trofeus

Juny de 2008

Un any més, els alumnes de Fàtima hem recollit un munt de trofeus als diferents campionats escolars celebrats a Sueca.

¡Amunt, Fàtima!

(perquè del València C. F., enguany, millor no parlar...)

Llibre
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2n de primària celebra el

Dia

del

Els alumnes de
2on de Primària
han fet un concurs de lectura,
elegint el llibre
que més els
agrada i fent un
dibuix.
La guanyadora
del concurs ha
segut Tania
Miralles.

2on de Primària
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Dia

de la

¡Adéu, Càmeron! Teatre d’anglés
Juny de 2008

Els alumnes de 1er de Primària acomiaden a la seva companya Cámeron Díaz, que torna
al seu país d’origen. Els teus companys i la teva professora sempre et recordaran.!!
1er de Primària.

Els alumnes de 1er Cicle de Primària han confeccionat una targeta original felicitant a la
mare en aquest dia tan important.
1er i 2on de Primària.

1 r i 4 t de P r i m à r i a a
B e n ag é b e r

El dia 16 de maig, els alumnes del 1er i
2on Cicle de Primària anaren a fer esport
d’aventura: quads, piragua, aerobungi,

orientació, tirolina...,passant un dia molt
divertit en les instal•lacions que ofereix
l’embassament.

Els infantils anàrem
d’excursiò a ‘Chiquitín’

El passat 21 d’abril, per a celebrar
el dia del llibre,
feren una eixida a
aquest centre de la
nostra localitat.
Pel matí els
xiquets de 3, 4, 5
anys s’ho passaren
d’allò més bé
jugant en la zona
d’oci (parc de
boles). Després,
dinarem el menú
que ens havien
preparat, el qual
constava de: 1r
plat macarrons
amb tonyina, de 2n croquetes i de postres
natilla. Quan acabaren de dinar, realitzaren activitats més tranquil•les per tal de
fer bé la digestió: primer un taller de
manualitats.

Aprofitant que era el dia del llibre, realitzaren un punt de lectura i a continuació
conta-contes. Per últim i per acabar la
vesprada tornaren a jugar a la zona d’oci.
ELS XIQUETS S’HO PASSAREN
“SUPER GUAI” !!

Juny de 2008

El primer Cicle de Primària i els alumnes d’Infantil han assistit a un teatre d’anglés que s’ha
fet al col·legi. El teatre era interactiu i molt motivant, doncs feia participar als xiquets tant
en cançons com en personatges de la història.
1er Cicle de Primària e
Infantil

Ensenyem
hàbits

Els alumnes de 1er de Primària aprenen a ser ordenats i s’ensenyen a doblar les seues vestimentes, 1er Objectiu: bavero de l’aula.
1er de Primària

