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Dia 11 de juny:

AGRAÏMENTS PER
COL·LABORAR EN LA
GRAVACIÓ DEL
PROGRAMA DE SUECA TV
SOBRE LA
Maig de 2009

multiculturalitat
a Sueca

Dia de portes obertes.
De 18 h. a 21 h. Visita a tots els
recintes del col·legi.
18 h. Inauguració de l’exposició
fotogràfica “Mirades d’ahir”

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

II Concurs de

Joguin es
reci clad es
"

!

$

18:30 h. Presentació del llibre del 50é
aniversari, al Saló d’Actes.

Dia 19 de juny:

A les 19:30 h: a l’església Ntra. Sra.
de Fàtima es celebrarà l’Eucaristia en
acció de gràcies i en sufragi dels professors i alumnes difunts.

A les 21:30 h, tindrà lloc el sopar de
trobada dels antics alumnes i professors.

Tots els que esteu interessats en assistir
poseu-se en contacte amb els encarregats de cada promoció o crideu al telèfon del col·legi: 96 171 26 89
Preu del sopar 35 €

Reserva del sopar abans del
30 de maig, per ordre
d’inscripció

El claustre de professors del
Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima vol
agrair a SUECA TV i a les mares
d’alumnes nouvinguts la seua
participació en el programa de
Sueca TV sobre la “Multiculturalitat”,
que es va gravar al Centre el passat
dia 26 de maig.
Totes elles han fet un gran esforç
per col·laborar i donar a conèixer

costums i coses típiques del seu país.
Moltes gràcies a Oxana de Rússia,
Katherine de Bolivia, Eugenia i
Carme de Guinea Equatorial, Karine
d’Arménia i Nicole de Rumania.
Elles han donat un exemple de com
podem treballar entre tots per fer un
món millor.

EL CLAUSTRE

Aquest curs escolar, el nostre
Centre, també ha participat en el II
Concurs de joguines reciclades que
ha organitzat la Ludoteca Municipal
i la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sueca.
El concurs té dos objectius
fonamentals,
d’una
banda
desenvolupar
la
creativitat,
dissenyant i elaborant joguines
pròpies, i d’altra conscienciar de la
necessitat de reciclar i reutilitzar els
materials del nostre entorn.
L’alumnat de Primària han deixat
volar la seua imaginació i gràcia, i
amb molta originalitat i la destresa
manual han donat vida a joguines
molt originals: parxís, cavalls,
cotxes, trens, pin-ball, nines,
tambors, ratolins, robots i moltes
coses més. Amb aquesta activitat,
els xiquets i les xiquetes han pogut
observar que reciclant i, reutilitzant,
es pot estalviar i jugar.
El concurs ha tingut una gran

participació per part del nostre
alumnat, aconseguint els següents
premis:
-Segon cicle de primària:-1r
premi: Clara Alegre Del Hierro
-Tercer cicle de primària:-2n
premi: Andreu Lena Roselló
-Educació Especial:-1r premi:
Sandra Alberola Lledó
Finalment, s’ha atorgat al
Col·legi Ntra.Sra. de Fàtima el
Premi al centre escolar que més
joguets ha aportat.
Totes les joguines han estat
exposades a la Sala Municipal
d’Exposicions “Els Porxets” (Espai
Claros). L’entrega de premis es va
fer el divendres dia 8 de maig al
Saló de plens de l’Ajuntament de
Sueca.
ENHORABONA A TOTS I A
SEGUIR AIXÍ DE MOTIVATS.

Amparo Vendrell Fos
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Redaccions premiades al Concurs
“La meua escola”

El pas dels anys a la meua escola

La meua escola!, què tinc
que dir de la meua escola?, que ja
té 50 anys.
Jo estic en ella des del curs
2001, que em porta records com
el meu pas per Infantil, en eixes
mestres que es guanyaven el cel,
com Mª José, Mari Carmen,
Marisa i així fins a 5é de Primària
on estic ara, amb D. Salvador, el
que és amic de tots.
Però si li pregunte a ma
mare, que ha segut una fatimera
del curs del 71, ella té més coses
que contar, com són els canvis que
han hagut de fer pel pas dels anys.
Ma mare recorda que el
col•legi era més xicotet, que la
meitat de les aules com la biblioteca, l’aula d’informàtica i el laboratori eren vivendes dels professors
que ja no estan perquè s’han jubilat.
Han fet moltes reformes
perquè el col•legi s’ha tingut que
adaptar al pas dels anys. Igual que
l’església que s’ha modernitzar
per a rebre més persones als actes
religiosos, com misses, batejos,
bodes i comunions.
Bé, torne abans per recordar aquells moments d’infància i
adolescència de ma mare. Ella em

conta que té molta enyorança per
aquell temps, com els companys,
els mestres que ja no estan com Dª
Marita, Dª Mari Luz, Dª Carmen,
Dª Pepita, D. Celso, D. José
Gimeno i la seua campaneta que
feia tocar per a demanar silenci,
D. José José Tomàs, D. Gregorio i
Dª Amparo Vendrell que ara està
en 6é de Primària, a D. Joaquín
que era el mestre de mate, de gimnàstica i de teatre en l’aula que
ara és el saló d’actes.
Sí, el teatre era el millor, la
cara li canvia contant-ho, s’ho
passava molt bé.
Ella em conta que està
orgullosa perquè ha comulgat,
s’ha casat i ha batejat i han comulgat els seus fills en l’església de
Fàtima. Jo li dic: Mirella, jo faré el
mateix que tu. Fàtima és la meua
escola i ma casa, i estic molt content per el seu 50é aniversari,
espere continuar si m’aguanten els
mestres, que demostren cada dia
la paciència que tenen amb nosaltres.
Visca la Mare de Déu de
Fàtima! Visca!

Àngel Molina Roselló
5é de Primària

Què és l’escola per a mi?

L’escola per a mi és algo meravellós, ja que estàs tot el dia amb els
teus companys/es, amics i amigues, aprendre coses noves és
molt important per a nosaltres. És
un lloc on passem la major part
del dia i és com si fou la nostra
segona casa. Som com una gran
família on els companys i les companyes fórem com els germans i
els mestres els pares.
En l’escola fem moltes
coses:
aprenem,
estudiem,
juguem, dibuixem, toquem instruments. . I enguany tenim una celebració molt important i és que la
nostra escola compleix 50 ANYS. I
per aquest motiu estem preparant
moltes activitats però el més
important és que els mestres estan
preparant un llibre commemoratiu.
Per aquesta escola han
passat molts xiquets i xiquetes i
entre ells, el meu pare i moltes

mares i pares dels meus companys.
Sols en pensar els xiquets i
xiquetes que han vingut ací m’esborrona, i els mestres clar que
sense ells no haguérem aprés bé
la llisó. Cada mestra tenia els seus
costums,
La meua escola la va fundar D. Francisco Ferri Puerto en
1959. 50 ANYS són molts anys,
encara que és velleta ha anat
modernitzant-se poc a poc, però
gràcies a que nosaltres la cuidem
està sempre nova, com si fora acabada d’inaugurar.
Algun dia, quan siguem
majors, podrem dir:
“Ah, la nostra escola,...què
haguera segut de nosaltres sense
tu i les mestres tan meravelloses
que vam tindre”!
Jordi Martínez Gutiérrez
(6é de Primària)
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La meua escola

Hola, sóc una xiqueta que cursa 4t
de primària a l’escola Nostra
Senyora de Fàtima en Sueca, des de
que tenia tres anys.
Ma mare i ma tia també han
estudiat en aquesta escola i fins i tot,
jo he tingut mestres que ma mare ja
havia segut alumna d’ells, com per
exemple Dª Conchita, que jo la vaig
tindre en infantil el primer any, Dª
Xelo, en primer de Primària, Dª
Carmen en segon de Primària, a dª
Amparo Fayos en tercer de Primària,
D. Salvador, etc... i açò és una cosa
molt curiosa i a la vegada molt
emocionant el fet de tindre a mestres
que ja han segut mestres dels teus
pares, i de vegades m’han dit coses
que feia ma mare.
Jo tinc ara nou anys i la
meua mestra és Imma Garrigós. A
mi m’agrada molt anar a l’escola i
vaig molt contenta, m’encanten les
classes de tutoria, plàstica, anglés,
música, educació física, llengua,
matemàtiques i religió. També
m’agraden
les
activitats
extraescolars, ja que ens ho passem
molt bé, fem esports, música,
manualitats, etc.
En l’hora del pati m’agrada
molt jugar amb els menuts, i jugue
molt en la meua cosineta, que és
nova d’enguany, i altres vegades
també jugue amb les meues
amigues que són Carol, Lucia,
Blanca, Aida, Jessi, Rocio , Sonia,
Claudia, en definitiva tota la classe.
També m’agrada molt els
anys que ens toca fer festival de fi de
curs, perquè ens ho passem molt bé

assajant. També recorde recorde que
ma mare em conta alguna historieta
de quan ella venia a l’escola, com
els festivals que abans es feien al pati
del col•legi, fins i tot he arribat a
voren algun en vídeo. M’ha contat
que quan ella venia, feien la
setmana esportiva, feien campionats
de futbol, de bàsquet, etc....i als
guanyadors els donaven medalles.
Feien cadascú els seus equips, el de
ma mare es deia “Águilas de acero”.
També m’ha contat que
treballaven en fustes en la classe de
pretecnologia, que estava on ara
està la classe de música, i també
feien experiments en les classes de
física. M’ha dit que tenien un
esquelet molt divertit per poder
estudiar els ossos i fins i tot el vestien
en una jaqueta, i li ficaren de nom
“Paquito”.
També he sentit dir que
abans el pati era més gran, ja que
l’església no estava en el lloc on ara
està, era més menudeta, i eixe lloc
que ara ocupa, formava part del
pati. La veritat és que recorde haver
vist fotografies del meu bateig, i a mi
em batejaren en lo que ara és el
gimnàs, que era on feien les misses
mentre estava construint-se la nova
església.
Això és tot el que vos puc contar del
que jo he viscut fins ara a l’escola de
Fàtima, i algunes historietes dels
meus familiars.
Zaida Fandos Gorris
4t de Primària

Tots a l’escola!

No sé que em passa
que encara estic en casa
guau!, la que m’espera
tots estaran a la meua espera!

Corre, corre a l’escola
corre, corre, que no arribes
si tanquen la porta, tremola
perquè no voràs a les amigues.
Estudia que estudiaràs
que mai et cansaràs
uns dies et divertiràs
altres t’avorriràs.

Corre, corre a l’escola

corre, corre, que no arribes
si tanquen la porta, tremola
perquè no voràs a les amigues.

Allí ja estàs, què bé t’ho passaràs
en Paula et divertiràs
xerrant, xerrant, t’agobiaran
Amb compte!! que et castigaran.

Corre, corre a l’escola
corre, corre, que no arribes
si tanquen la porta, tremola
perquè no voràs a les amigues.

Carla Baixauli Domingo
(6é de Primària)

escola

La meua
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per Alícia Simón Calatayud
2n d’ESO

Jo hi vaig començar l’escola als
tres anys; no recorde molt bé el
que passava en Infantil quan era
xicoteta, bé hi ha coses que sí.
Recorde que abans no estava
l’església on està ara, abans era
un tros del pati, la veritat és que no
ens feia gens de gràcia que ens
llevaren eixe trosset; també
recorde que formàvem parelletes a
classe, i al pati ens “casàvem” i
com a que no teníem arròs tiràvem
pedretes;
jugàvem
a
fer
“experiments” als foradets que hi
quedaven abans en el pati, li
tiraven aigua, pedretes, formigues;
en fi, tot un cacau. Ens ho
passàvem molt bé, però tot va
canviar quan pujàrem les escales
que anaven fins a Primària.
Ja començaren a manar
deures; ens ensenyaren a escriure
i sumar; passàrem del: “mi mama
me mima” a tindre un llibre sencer
ple d’històries i contes per a llegir
a classe. Quan anava a segon de
Primària, va començar a vindre
gent nova a la meua classe.
L’any que anàvem a sisè
anàrem a Barcelona de viatge de fi
de curs; va ser espectacular, el
millor viatge de tots els que he
anat en tota la meua vida en
aquesta escola: vam visitar la
Sagrada Família, el Parc Güell,
etc. Ens quedàrem en Barcelona
tres dies, i cada dia dúiem la

camiseta d’un color diferent: un
dia la dúiem taronja, un altre
verda i un altre roja; l’últim dia va
ser el millor, anàrem a Port
Aventura. Després d’eixe viatge i
un llarg estiu, començàrem l’ESO.
El dia d’abans de començar
l’ESO, estava molt nerviosa i no
podia dormir, no sabia com seria,
tots m’havien dit que era molt
difícil i que els mestres per res et
posaven un “parte”. El canvi va ser
molt gran, aquesta vegada vaig
passar de tindre una sola mestra a
tindre, almenys, un professor per
assignatura, uns volien llibretes,
altres fulles soltes, i cadascun d’ells
explicava d’una manera diferent.
La classe de l’any passat era tot
un mareig, sobretot recorde que
els que anaven baix, a valencià,
tornaren boig a Juanvi; van
trencar un armari i les cortines.
Però ara és diferent, aquest curs,
segon, pareix més tranquil•let,
comparat a la gent que hi havia
l’any passat (quasi trenta) ara hi
som molt poquets (dinou).
Podria passar-me hores i hores
contant anècdotes que m’han
ocorregut durant tots els anys que
he estat a l’escola, ja que
pràcticament he passat la meitat
de la meua vida dins d’aquestes
parets; però de moment, açò és tot
el que m’ha ocorregut.

CERTAMEN DE NARRATIVA FALLA
XÚQUER

deu anys): Carolina Nácher Ortí,
Enrique Sanjuán Carbonell, Aïda
Alapont Beltrán, Jéssica Estruch
F e r r e r , R o cí o R i c o R u i z , Z a i d a
F a n d o s G o r r is i L lu í s M u ñ o z
Massó.
-En la modalitat B. (D’onze a
dotze anys): Tania Fos Bartolomé i
Paula Ortells Gil.
Tots ells han deixat volar la seua
imaginació i la seua creativitat.
ENHORABONA A TOTS ELS
GUANYADORS!.
I des d’ací volem animar tothom
perquè participe en aquest tipus
de certàmens literaris i culturals.

Amb l’objectiu de millorar la lectura i l’escriptura de contes en
valencià i d’aquesta manera aficionar als xiquets a que siguen
bons lectors i bons escriptors, hem
seguit la tradició d’altres anys. Per
això, els alumnes de 4t. i 6é. de
primària han participat en el 9é.
Certamen de Narrativa Infantil
que, com cada any, convoca la
falla Xúquer. Els premiats foren els
següents :
- En la modalitat A. (De nou al

