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El proper divendres 20 de febrer, a
les 20:15 hores, tindrà lloc la setena
Vetllada poeticomusical, on els
alumnes de 4t d’ESO, recitaran
poemes d’autors valencians, tant de
l’edat mitjana, com contemporanis, a
més els alumnes de guitarra i cor
ens acompanyaran amb la seua
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música i algunes sorpreses, sota la
direcció de la seua professora Isabel
Vidal. Per a finalitzar, els alumnes de
l’escola de música Vicent Vera, ens
delitaran amb una audició amb
instruments de corda.
No s’ho perdeu! Esteu tots
convidats!

Ajudes per a
llibres de text

El proper divendres, 30
de gener, finalitza el
termini per presentar
les sol·licituds d’ajuda
per a llibres de text per
al proper curs.
Les beques de llibres
són per als que van a
cursar Secundària. Els
alumnes de Primària tindran el proper curs el
bo-llibre i no han de fer cap sol·licitud.

El circ

Els alumnes de 1r
i 2n de primària
estigueren treballant moltes activitats al voltant
del món del circ.
Practicaren tot
tipus de tècniques
bàsiques, adquirint un hàbit de
treball autònom i
integrant
un
esquema de treball físic des
d’hàbits saludables.
Assajaren tots
els personatges
que composen un circ, mim, malabars,
màgia, acrobàcies fins i tot imitaren als
personatges que arranquen més somriures als espectadors, els pallassos; després elegiren el personatge que més els
va agradar i prepararen les seues actuacions.
Va arribar el dia de la gran actuació,
molts nervis per voler fer-ho bé i que els
nostres familiars gaudiren veient-la.
La sensibilitat per l’expressió corporal, el foment de la cooperació, l’augment de l’autoestima, el coneixement i
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a l’escola

Any II

control del propi cos, el respecte als
altres, el desenvolupament de la creativitat, l’autosuperació, i sobretot la cohesió de grup,... són algunes de les característiques de les activitats circenses que
fiquen de manifest l’enorme potencial
educatiu per que siguen contemplades
com contingut apropiat en el currículum
escolar d’Educació Física.
Tots s’esforçaren per tirar endavant
un projecte comú i ho varen aconseguir.
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Esther Galiana

“Tots moros o tots cristians”

És una expressió que molt a sovint
utilitza la gent, per indicar que s’està
produint una discriminació respecte
als drets i deures de les persones i
totes no són tractades per igual. Cada
vegada la utilitzen més els alumnes
dins de l’aula, quan ells creuen que
no se’ls exigeix d’igual manera a uns
que a altres, però ací és on jo vull fer
alguns aclariments: l’escola és un
centre d’aprenentatge on a cada
alumne se li exigeix segons les seues
aptituds i la seua maduració mental.
Alguns alumnes tenen adaptacions
curriculars, depenent de les
circumstàncies que els envolten; els
anys que porten escolaritzats, si
parla una llengua estrangera o si ha
estat hospitalitzat, entre altres. Els
alumnes entenen que, si un company
patix una discapacitat física no pot
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Festa

Revista mensual del Col.legi Ntra. Sra. de Fàtima

Com ja és tradicional en el nostre
Centre, el divendres dia 16, per la
vesprada, vam celebrar la festa de
Sant Antoni al pati del col·legi. Els
xiquets i xiquetes acudiren amb les
seues mascotes acompanyats pels
familiars i Don Rafael els va beneir
davant d’una imatge de Sant Antoni
per a demanar-li protecció. El
Centre obsequiava als assistents

amb un panet beneït.
Va resultar un acte molt agradable i
en les cares de tots es manifestava
l’alegria i la il·lusió, especialment
en els més menuts, afavorint l’estima pels animalets i fomentat la
convivència entre alumnes, familiars i professors.
Amparo Vendrell

Sopar contra la fam
fer l’educació física com els altres,
però no acaben d’entendre altres
discapacitats.
Imagineu-se que en un hospital,
quan uns malalts patiren dolor, els
metges els tractaren a tots per igual
receptant aspirina per a tots.
M. Alcañiz

6 de febrer, a les 21’30 h. al
Saló d’Actes del Col·legi de
Fàtima.

Organitza Grup de Confirmació.

¡Sigues SOLIDARI!

cares

Un Betlém
amb les
de
d’ESO
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Organitzat per l’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes del Col·legi de Fàtima

Concurs de Targetes de
Nadal curs 2008-2009
1r de Primària

Efrén Lena Roselló

3r de Primària
Accèssit

Alberto Martorell Astruells
Clara Mª Alegre Del Hierro

2n de Primària

4t de Primària
Accèssit

0

5é de Primària
6é de Primària
Accèssit

Els alumnes de 3r d’ESO hem
construït un Betlém amb les
nostres cares. Va ser molt divertit vore com quedaven a les ovelles i als pastors. Encara que els
personatges ens tocaren a sort,
tots hem col·laborat i hem ficat
ganes perquè isca bé, encara

que alguna vegada hem fet
enfadar la nostra tutora
Argentina. Esperem que us
agradara, i vist l’èxit que ha tingut la mostra de Betléms, us
animem perquè l’any que ve
torneu a participar tots.
Miryam Rumbau

Acrogimnàstica

A principi de desembre vam treballar
la Unitat Didàctica “Acrogimnàstica
a l’escola”, des de 3r fins a 6é de primària, que consistia en fer acrobàcies
i habilitats gimnàstiques. Vam dividir
la classe en grups de quatre o cinc
xiquets per fer figures que estaven ja
dibuixades en uns cartells.
A més a més, feren altres figures
inventades per ells mateixos que
mostraven després a la resta de companys.
Algunes figures eren molt fàcils, però

en totes elles calia aprendre tècniques
d’agarre, saber els punts del cos on
calia recolzar-se per garantir la seguretat.
En conclusió, una experiència amb la
que han aprés a utilitzar l’originalitat,
han treballat el control del propi cos,
l’equilibri, la concentració, la confiança i allò més important, un treball
amb el que han aconseguit compartir,dialogar i ajudar-se entre companys.
Esther Galiana

El centre convoca un concurs de redacció i
un concurs de dibuix sobre el col·legi. Les
bases es publicaran pròximament...

...i els premis!

1r ESO
Accèssit

2n ESO
Accèssit
3r ESO

5

4t ESO
Ortells
Accèssit

Paula Mª Fos, en el

Paula Mª Fos, la alumna de
Fàtima que forma parte del
equipo de Almussafes, subió con
sus compañeras al podium del
Campeonato de España,
celebrado en Santander durante
los pasados días 21 al 23 de
noviembre. Las alevines del Club
de Gimnasia Almussafes
consiguieron el tercer puesto en
la modalidad de pelota, entre un
centenar de equipos de todas las
comunidades autónomas (un total
superior a los 800 participantes).
El equipo de Almussafes estaba
formado por las gimnastas Anna
Lerma, María di Girolamo,
Paula Mª Fos, Yaiza González,
Amparo Grau y Claudia Arego.
En total fueron ocho clubes de la
Comunidad Valenciana los que
viajaron a Santander: Rítmica
Llíria, Ribarroja, CEG
Almussafes, Tramuntana, Atzar,
Calpe, Benifayó y Mabel, de los
cuales Llíria, Almussafes,
Tramuntana y Atzar habían
hecho podio en los campeonatos
previos al nacional.

Alejandro Julio Martínez
Elena Mortes Benavent
Raül Granell Astruells

Andreu Lena Rosselló
Carla Baixauli Domingo

Joan Masó Berrendo
Joan Josep Ferrer Albelda
Alícia Simón Calatayud
Marina Garcia Lozoya
Argentina

Fos

Aïda Savalls Salas.

Vidal-

ENHORABONA A TOTS I A TOTES!!!!!!

aniversari del Col·legi de Fàtima

podium del

Campeonato Nacional

Zaira Oltra Carbonell

Rafa Bono Aguilar
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Festival de Nadales

L’ alumnat del Col ·legi de Fàtima cantà Nadales
davant de la Mare de Déu de Sales

Demanem la

vostra

col•labora
ci:
si teniu
fotografies
antigues del
Col·legi,
us agraïrem
que ens les

Com ja és tradicional els nostres
alumnes de 5é i 6é de Primària
juntament als de Cor i Guitarra ,
participaren el passat diumenge 14
de Desembre en el Festival de
Nadales que any rere any organitza
l’Arxiconfraria de la Mare de Déu
dels Dolors i la Cooperativa del
Camp Unió Cristiana.
Els xiquets van cantar molt bé i feren
molt bon acompanyament musical
amb guitarres, flautes, instruments

de percussió sota la direcció de la
professora de música del Centre
Isabel Vidal,van rebre molts
aplaudiments. Les nadales que
cantaren es titulaven “CANTEM AL
XIQUET” i QUE LI DUREM AL
FILLET DE MARIA. La professora
de música va rebre l’enhorabona per
haver coordinat un grup tan nombrós
format per xiquets i xiquetes de
diferents edats des d’infantil als d’
E.S.O.

