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5é de Primària

6é de Primària

Es tracta de promoure la pràctica
de l’hoquei com alternativa a les
pràctiques esportives tradicionals
i una millora de les capacitats
coordinatives dels alumnes
mitjançant un element de control
com l’estic i també per treballar
habilitats bàsiques com la
conducció, les passes, les
parades o recepcions i la
combinació de totes aquestes

situacions.
Els alumnes de 5é i 6é de
primària amb la pràctica i el
treball progressiu d’aquesta
unitat s’ensenyen a manipular
l’estic i fer jocs de control amb
pilotes, llançaments, partidets,
etc... que s’assimilen a l’esport
de l’hoquei.
Esther Galiana

El proper diumenge, dia 7 de desembre, a les 18:00 hores, al
Centre Municipal Bernat i Baldoví, tindrà lloc la representació
de l’obra El pare alcalde, i l’actuació del Mag Juanma.
Donatiu: 5 €

El arte de

S

padre

La familia es el mejor contexto para acompañar la madurez de la persona, y ello implica
ofrecer criterios, normas y límites, que actúan
como señales de circulación que orientan el
camino correcto. ¿Podríamos conducir seguros por una carretera desconocida sin señales
ni líneas en la calzada? Los límites protegen
y dan seguridad: no tengamos miedo los
padres a ejercer la autoridad.
Entre las dudas que nos asaltan a los padres
cuando se trata de abordar la educación y la
relación con los hijos surgen “¿Es necesaria la
disciplina? ¿Dónde se cruza la línea entre la
disciplina y el autoritarismo? ¿Seremos unos
dictadores con nuestros hijos?
¿No les estaremos exigiendo demasiado?
¿Deberíamos ser más duros o más tolerantes...?”
En la creación consciente de límites nos
jugamos la coherencia de nuestro proyecto
educativo ¿Son necesarios los límites? Sí. Con
ellos, podemos conseguir:
•El niño se siente querido, seguro y protegido.
•Las normas son una referencia, una brújula, que le ofrecen al niño criterios claros y
una estructura sólida a la que aferrarse.
•El niño ve que los padres son modelos de
vida fuertes y consistentes, y se siente más
inclinado a identificarse con ellos.
•El niño aprende que debe renunciar a
veces, que debe aceptar el “no”, preparándose así para afrontar con éxito las frustraciones
de la vida, y abriéndose a los “sí” que valen la
pena, a valores como la generosidad, la gratuidad, la austeridad, el orden, el respeto.
Algunas consecuencias que puede tener el
no marcar los límites adecuados. Los niños
crecen manipuladores, egoístas, intolerantes y
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caprichosos. No toleran un “no” ¡Siempre se
les ha dicho “sí”! Mandan en casa; no piden,
sino que exigen y amenazan (si no me compras, si no me das…) Se enfadan frecuentemente y discuten con los adultos a los que no
suelen respetar, culpan a los demás de sus
errores. No toleran la frustración, puesto
que nunca se han enfrentado a ella. Tienen
todo lo que quieren, sobre todo cosas, objetos.
Son, en realidad, máquinas de consumo, y de
esta forma su autoestima está ligada a tener y
poseer: sus frases más frecuentes son: “Como
yo digo que es así, es así”, “Lo quiero porque
sí”, “Lo quiero ahora” y “Si no me dejas…”.
¿Nos reconocemos? ¿Te suena? ¿Son así
nuestros hijos?
Tienes en esta navidad un tiempo de oportunidad para explicarles el porqué de los límites, para que conozcan de antemano el correctivo si los traspasan, pero dándoles oportunidad de rectificar, sin delegar la autoridad el
uno en el otro, compartiéndola padre y madre
y ejerciéndola desde la escuela del ejemplo:
demuéstrale lo mucho que le quieres, mantén
un buen clima familiar, educa en la confianza
y el diálogo, comparte con ellos el máximo
tiempo (recuerda al hacer la carta de reyes que
tú eres el “juguete” preferido de tus hijos),
acepta el hijo tal y como es para ayudarle a
darse al máximo y fomenta su desarrollo espiritual (valores, creencias, pensamiento moral),
sé exigente en la disciplina, y elogia sus cualidades.
No pierdas nunca la coherencia con tus
valores, y apúntate a la escuela de la paciencia y la esperanza.
Interfides (Secretariado de Padres y
Colegios Diocesanos)

Què és això de la Qualitat ?

Aquest curs hem començat
a implantar en el nostre
Centre, un sistema de
Gestió de Qualitat amb
l’objectiu d’aconseguir la
certificació ISO 9001:2000.
Per al desenvolupament del
projecte comptem amb el
suport i assessorament de la
fundació Sant Vicent Màrtir, a la qual
pertanyem, i amb la col·laboració i
acompanyament del Professional d’AFHA, grup
d’assessors i consultors .
Abans de començar a implantar aquest projecte,
durant el curs passat un grup de cinc professors,
denominat Grup de Gestió de Qualitat, hem
segut formats i preparats amb l’objectiu
d’impulsar i coordinar tot el procés
d’implantació, i en aquest segon any, tot el
claustre s’ha vist implicat en el procés.
L’últim pas serà l’obtenció del certificat de
qualitat, la qual es decidirà per mitjà d’una
auditoria que realitzarà en juny EDUQATIA,
com a entitat de certificació especialitzada en
educació.

Què aconseguirem amb la implantació d’un
sistema de gestió de qualitat?
Augmentar el nivell de satisfacció dels nostres
alumnes i famílies amb el col·legi.
Millorar la gestió del procés educatiu.
Consolidar el nivell d’èxit del col·legi i i dels
seus alumnes amb l’entorn
Potenciar la “solvència”i “rendibilitat” del
Col·legi.
El nostre objectiu és establir un mètode pel qual
tota la comunitat educativa del col·legi (alumnes,
pares i professors) se senten implicats com a part
important del procés educatiu.
Per aconseguir-ho és fonamental col·laborar amb
il·lusió, dedicació i esforç en tot allò que el
nostre Centre ens reclame, sent els nostres
alumnes els principals beneficiaris d’aquestes
accions de millora.
Des d’esta pàgina, l’equip directiu aprofita per a
felicitar a tot el professorat per el treball realitzat,
i animar a tots a seguir en aquesta línia de treball,
pensant sempre a trobar el millor per als vostres
fills: els nostres alumnes.
Ana Marco. Coordinadora de qualitat
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El dissabte, 15 de novembre, al Centre
Bernat i Baldoví va tindre lloc el segon
Festival de ball a benefici de la Parròquia
de Fàtima. Es va aconseguir un gran èxit en
les dues sessions, i no era per a menys,
donada la categoria dels ballarins que participaven.
INMA i RUBEN una jove parelleta de tan
sols 13 i 15 anyets que practica balls de saló
i estan fent competicions en la màxima categoria a nivell nacional i internacional.
Actualment són els campions d’Espanya “
Júnior 2 Llatí 2008”.
Els germans AÏDA i DAVID AGRAMUNT són professors i ballarins del programa de TVE 1 “¡Mira quién baila!”des
que va començar l’any 2005. Són ballarins
de la màxima categoria a nivell internacional en el món del ball esportiu i de competició. L’any 2004 van ser campions de la
Comunitat Valenciana en la modalitat de
balls ESTÀNDARD i semifinalistes en el
Campionat d’Espanya.
Aïda és ballarina professional titulada pel
Conservatori professional de dansa de
València. Són ballarins també de l’últim
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àlbum 2008 de David Bustamante. En
2006 van obtindre, juntament amb la resta
de companys de ¡Mira quién baila!, el premi
“Micrófono de Oro”als millors ballarins de
la televisió.
NADIA HADRI que també és ballarina
especialista en Hip-hop, coreògrafa i professora de ¡Mira quién baila!, i que tenim la
sort de tindre-la a Sueca, de dilluns a dissabte, fent de professora de ball dels més
menuts en alguns col·legis.
TATI és de Torrent i és ballarina de clàssic i de contemporani, va aportar molta delicadesa i exotisme.
El grup PUSH-TE que ens va sorprendre
amb coreografies del grup Abba del musical
Mamma Mia i el ball de moda High School
Musical amb balons i animadores.
També ens han sorprés els alumnes del
Col·legi de Fàtima en un ball infantil amb
una coreografia de la mestra de Fàtima ,
Anna Celda. Vestits amb originalitat i música MIX dels anys 70.
Agraïm des d’ací el seu suport a totes les
empreses col·laboradores.
Amparo Vendrell

La gimnasta Paula Fos, alumna de
Fàtima, competirà al Campionat
d’Espanya de Santander
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L'equip
de
gimnàstica
rítmica
d'Almussafes, a què pertany la gimnasta
suecana Paula Fos, ha aconseguit classificar-se per al Campionat d'Espanya
d'aquesta disciplina, que tindrà lloc a
Santander durant els propers dies 21, 22
i 23 de novembre.
L'equip de Paula ve de participar en el
torneig de gimnàstica rítmica per equips
organitzat per la Comunitat de Madrid,
celebrat en Arganda del Rey, on va ser

l'únic equip valencià que participava.
Les alevines de l'Almussafes també
han sigut les vencedores del campionat
provincial, i les benjamines, subcampiones. María di Girolamo, Ana Mª
Bosch, Yaiza González, Paula Mª Fos i
Anna Lerma van pujar al podi, demostrant el gran moment de forma que disfruten.
Bona sort en el Campionat d'Espanya!

Escola Ciclista Sueca
Agraïment

L’Escola Ciclista de Sueca li dona les gràcies al Col·legi
Ntra. Sra. de Fàtima per la participació dels seus alumnes,
el passat dissabte, dia 8 de novembre de 2008, en el popular Ciclo-Cross Escolar que va tindre lloc al Passeig de
l’Estació.
3r P r im àr ia
Josep Pérez: 6é classificat.
4 t P rim àr ia
Rafa Redondo: 2n classificat.
5 é P rim àr ia
Ramón Segura: 2n classificat.
Raúl Granell: 3r classificat.
Ángel Molina: 4t classificat.
David Martínez: 5é classificat.
6 é P rim àr ia
Enric Sanbartolomé: 2n classificat.
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La Junta de l’APA vos saluda i vos dóna la
benvinguda al nou curs. També donem les
gràcies per la seua col·laboració durant
anys, al president, Gerardo Carbonell, i a la
tresorera, Amàlia Cañas, que han finalitzat
en el seu càrrec.
Des d’ací volem animar als pares dels
nostres alumnes a que col·laboren i
participen amb nosaltres, sempre pensant en
l’educació, formació i benestar de nostres
fills. Amb l’aportació econòmica de tots
contribuïm a millorar les prestacions
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educatives del centre.
Aquest any és especial, com tots sabeu es
celebra el cinquanta aniversari del
col·legi, a més a més, estrenem noves
activitats, perquè puguen gaudir tots els
alumnes des d’infantil fins 4 d’ESO, les
quals han sigut ben acceptades. Tot i això,
comptem amb la vostra col·laboració, els
nostres fills s’ho mereixen.
La Presidenta: Fanny Aguilar

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.

Una de les activitats que fa el nostre
Centre any rere any per a fomentar la
lectura és visitar la Biblioteca
Municipal de Sueca amb l’objectiu de
donar a conèixer un lloc on poden fer
consultes més enllà dels llibres de text
o de la biblioteca del centre i de l’aula .Allí veuen diferents tipus d’enciclopèdies i com s’han d’utilitzar per a
ampliar els seus coneixements.
Enguany també els han mostrat els

nous ordinadors per a poder accedir a
internet o als llibres electrònics.
Es motiva a l’alumnat a fer-se el carnet de soci i tanmateix observen que a
la biblioteca s’ha d’estar en silenci per
respete a la gent que hi està estudiant.
Els nivells que van cada any són:Infantil 5 anys.-Tercer de Primària.Sisé de Primària i Tercer d’E.S.O.
Amparo Vendrell

