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El passat dimecres 15, els alumnes de 2n de primària, visitaren el taller faller dels germans
Llopis. Allí, els explicaren com es fan les falles: des dels tradicionals ninots de cartró i
paper, als d’ara realitzats amb suro. Els xiquets feren moltes preguntes i s’apuntaren per a
tornar en uns mesos per veure com es pinten, i més tard al mes de març, quan acaba tot el
procés i la falla es munta per ser plantada.

El proper dia 15 de
novembre tindrà lloc un
festival de ball a benefici
del temple de la Parròquia
Ntra. Sra. de Fàtima.
Destaquem la participació
dels professors del programa de TV Mira quién
baila: Aida Agramunt,
David Agramunt i Nadia
Hadri.
Vista la bona acollida de
la iniciativa, es faran dues
funcions: a les 18:00 i a
les 19:30

Compra les teues
entrades al
col·legi.
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aniversari
del Col·legi
de Fàtima

Ens ha costat un estiu d’obres, però ja el tenim acabat.
Estrenem pati nou: tot al mateix nivell i amb moltes
més possibilitats per a les nostres activitats esportives
i lúdiques. Esperem que el disfruteu i, com no, el cuideu com a cosa vostra que és.

Novembre de 2008

Aula

Editorial

Estimats pares i alumnes, en primer lloc
vull donar la benvinguda als pares i als
alumnes de 3 anys i a tots aquells que
s’han incorporat de nou al Centre. Vos
presente la revista DIN-A3, que és la que
conta els esdeveniments més importants
en els que participen els alumnes del
col·legi, les activitats programades pel
claustre de professors, l’associació de
pares i mares, la parròquia o l’ajuntament
de Sueca.
Aquest estiu hem millorat el col·legi
dotant-lo d’un pati completament llis,
sense pedretes, fet amb formigó antilliscant que evitarà les caigudes encara que
el pis estiga banyat. S’ha fet de nou el clavegueram, els serveis del pati, tant el dels
xics com el de les xiques. Hem pintat de
nou més de la meitat de les aules, hem
comprat mobiliari per fer més funcional
la sala d’entrevistes amb els pares i hem
arreglat tots els desperfectes per deixar un
col•legi nou. Però la notícia més important és que aquest any es compleix el 50é
aniversari de la fundació del col·legi.
Són 50 anys que la parròquia ha posat el
centre a disposició de la ciutat de Sueca.
Ja són tres generacions, els primers alumnes ja són iaios, que s’han beneficiat de la
construcció del Col·legi Ntra. Sra. de
Fàtima, per aquest motiu a final de curs
organitzarem actes per celebrar-ho. Des
d’ací us convide a tots els que vulgueu
participar en la Comissió per al 50é
Aniversari.
El Director
Modesto Alcañiz

“Com Sant Pau, missioner
per vocació”
DOMUND 2008

Aquestos dies hem tingut entre nosaltres a
D.Vicente Serrano Aparici, missioner
combonià , que ha contat les seues experiències a l’alumnat de 3r, 4t,5é i 6é de
Primària.
Per a l’alumnat de 1r i 2n de Primària ,
ha vingut Anna Ferrer Piera , mestra de
l’Encarnació i missionera a Hondures.

Tant D. Vicente com Anna amb el seu
exemple han conscienciat als xiquets i
xiquetes per a que ajuden a les missions
amb les seues oracions i la seua aportació
econòmica.
MISSIONERS DE L’ALEGRIA I DE
L’AMOR

T abac
del

L’Aula del tabac és una iniciativa de
L’UPD (Unitat de Prevenció de
Drogodependències) promoguda per
l’Ajuntament de Sueca. Un treballador
especialitzat en el tema de les drogues (psicòleg, pedagog o metge) explica de que
estan fetes les drogues i els seus perjudicis.
Nosaltres, els alumnes de 6é de Primària,
hem anat a la Casa de la Cultura a que ens
ho explicaren. En l’aula del tabac ens han
explicat de què està fet un cigarret i ens han
contat com és de perjudicial per a la salut
d’aquells que fumen i d’aquells que estan al
seu voltant.
El tabac és una planta, les fulles de la qual
es fumen quan estan seques i són envoltades
formant un cilindre. L’ús dels cigarrets aparegué més tard i ha evolucionat tant al llarg
de la història que han anat afegint-li distintes substàncies (fins a 500). La majoria de
les substàncies afegides són roïnes per a la
salut , com poden ser les següents : nicotina,
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quitrà, etc …
L’abús del tabac pot donar lloc a malalties,
de vegades molt greus (càncer de gola, de
pulmons, de fetge, malalties cardiovasculars, de dolors d’estòmac, de bronquitis,
laringitis, etc.). A més, el tabac crea dependència tant psíquica com física: açò vol dir
que el fumador no pot deixar de fumar quan
vol. Aleshores pot buscar ajuda al Centre de
Salut per poder aconseguir-ho.
Afortunadament en L’UPD es dediquen a la
prevenció, que vol dir que ens ensenyen als
xiquets i xiquetes que fumar és malíssim i
que més val evitar-ho. Que fumar no ens
farà més majors, ni més oberts, ni més
guais, ni ens ditraurà, ni ens farà oblidar
qualsevol problema.
Així que… company: pensa-ho bé abans
d’encendre’t un cigarret.
Andreu Lena Roselló
6é de Primària

aniversari del Col·legi de Fàtima
Demanem la
vostra
col·laboració: si teniu
fotografies
antigues del
Col·legi, us
agraïrem que
ens les
facil·liteu.

Ambients
d’aprenentatge
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En esta proposta didàctica els alumnes de 1r i 2n
de primària aprenen mitjançant la investigació acció, on van construint
el seu propi aprenentatge
en un ambient de llibertat, guiat pel docent que
utilitza com principal
estratègia didàctica els
recursos materials i
espacials del seu entorn.
1r i 2n de Primària

X CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR

“Jaume I
i el 9 d’octubre”

L’alumnat de Primària del nostre Centre ha participat com tots els anys , en el concurs de
dibuix que organitza l’ajuntament de Sueca des de la Regidoria d’Educació. Aquest concurs
ha tingut molta participació per part de tots els escolars de Sueca i molt dels dibuixos tenien
una gran qualitat.
Els guanyadors i guanyadores del
nostre centre han sigut:
1r de Primària
-1r premi : Efrén Lena Roselló
2n de Primària
-3r premi : Miquel Viel Vázquez

6é de Primària
-1r premi : Andreu Lena Roselló

Educació Especial
-2n premi : Iris Ribes Hernández

ENHORABONA
A TOTS ELLS !

