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Celebració de la

Juez de menores Emilio
Calatayud
1. Comience desde la infancia dando
a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece.
2. No se preocupe por su educación
ética o espiritual. Espere a que
alcance la mayoría para que pueda
decidir libremente.
3. Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto lo animará a hacer cosas más
graciosas.
4. No le regañe ni le diga que está
mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que deje él tirado:
libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se
acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.
6. Déjele leer todo lo que caiga en
sus manos. Cuide de que sus platos,
cubiertos y vasos estén esterilizados,
pero no de que su mente se llene de
basura.
7. Riña a menudo con su cónyuge en
presencia del niño, así a él no le
dolerá demasiado el día en que la
familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre.
8. Dele todo el dinero que quiera
gastar. No vaya a sospechar que para
disponer del mismo es necesario trabajar.
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El
sacrificio y la austeridad podrían
producirle frustraciones.
10. Póngase de su parte en cualquier
conflicto que tenga con sus profesores, compañeros y vecinos. Piense
que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren
fastidiarlo.

Paraula

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

Uns alumnes de 2n de Primària estudiant els ossos de l’esquelet.
Tornem de nou a començar un
altre curs escolar.
Tornem amb nostàlgia per les
vacances que s’han acabat.
Tornem amb molta il·lusió i
entusiasme a retrobar-nos tots de nou,
mestres, alumnes i familiars.
Tornem a les classes, al pati, a
estudiar, a fer els deures...
Tornem a fer moltes activitats que
ens
agraden
com
gimnàstica,

informàtica, a jugar al pati amb els
nostres companys, a tindre llibres
nous...
Tornem amb forces per aprendre
moltes coses noves.
Tot açò ens ompli d’alegria i ben
cert és que tornem amb el propòsit
sincer de que aquest curs siga encara
millor que el curs passat.
Amparo Vendrell

La Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana, col·labora en l’edició del llibre del 50é aniversari del Col·legi
Ntra. Sra. de Fàtima de Sueca
En la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització
d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2009, la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’APA del Col·legi de Fàtima una ajuda econòmica de
726 € per a col·laborar en l’edició del llibre del 50é aniversari del col·legi.

Una de les activitats que hem fet a
començament del nou curs escolar
ha segut la “Celebració de la
Paraula”. Tot l’alumnat d’Infantil,
Primària i ESO ha passat a l’
Església seguint el Pla de Pastoral. A
la Celebració de la Paraula han
assistit els alumnes d’infantil, de
primer, de segon i de tercer de
Primària. Els més majors han assistit
a l’Eucaristia .
Els alumnes han fet una xicoteta
escenificació de la mar amb peixos

vius i un peixet mort. Don Enrique
Carbonell, el nou rector, ha explicat
als menuts el significat: els peixos
vius que es mouen entre la força de
l’aigua de la mar són el símbol de la
vida. Don Enrique explicà que estar
ple de vida és escoltar, veure, tocar,
caminar i estar disposats per a
aprendre, cosa que no pot fer el
peixet mort.
Per eixe motiu tots els alumnes
han de seguir l’exemple dels peixets
vius i així amb bons propòsits i amb

Biblioteca escolar
Des del dia 1 d’octubre funciona la biblioteca
escolar. Està ubicada al segon pis, al costat de
l’aula de 4t d’ESO. L’horari és de 17 a 18 hores,
de dilluns a dijous.
Els alumnes poden estudiar, fer els deures, consultar enciclopèdies o emportar-se llibres per llegirlos a casa. Els pares també poden emportar-se llibres.
Què millor exemple que llegir en companyia dels
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XI CONCURS DE DIBUIX
ESCOLAR

EL REI “JAUME I” I LA FESTA DEL
9 D’OCTUBRE

Un altre any, el nostre alumnat de Primària ha participat en el concurs de dibuix que organitza
l’Ajuntament de Sueca des de la Regidoria
d’Educació per a la celebració dels actes de la festa
del 9 d’octubre.
Els guanyadors del Col·legi Fàtima han sigut:
1r de Primària
3r premi per a Eugeni Campins Garrigós
2n de Primària
2n premi per a Efrén Lena Roselló
3r de Primària
3r premi per a Miquel Viel Vàzquez
Van rebre els premis al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Sueca pel Senyor Alcalde Joan
Baldoví i la Regidora d’Educació Raquel Tamarit.
ENHORABONA A TOTS ELLS!!!!!
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EL CONSELL ESCOLAR
El dia 26 de novembre de 2009 se celebraran les eleccions dels
membres dels consells escolars per renovar la meitat dels seus
components.
Els membres del consells escolar són:
•
Tres representants del titular.
•
El director.
•
Quatre representants dels pares.
•
Quatre representants dels professors.
•
Dos representants dels alumnes d’ESO.
•
Un representant del personal d’administració i serveis.
El consell escolar és l’òrgan que aprova totes les activitats que es
realitzen al centre, així com l’aprovació dels pressupostos, percepcions de menjador i activitats extraescolars, ajudes de llibres
de text, contractació de professors, o aprovar la elecció del
director, entre altres funcions.
Tots aquells pares que estiguen interessats en presentar-se que
ho comuniquen en secretaria.

MATRÍCULA CURS
2009 - 2010

En el present curs escolar es troben matriculats al Centre 305 alumnes,
distribuïts en els següents nivells:
Inf. 3 anys
25 alumnes
Inf. 4 anys
25
“
Inf. 5 anys
23
“
1r de Primària.
24
“
2n de Primària
25
“
3r de Primària
16
“
4t de Primària
27
“
5é de Primària
24
“
6é de Primària
27
“
1r d’ESO
32
“
2n d’ESO
23
“
3r d’ESO
18
“
4t d’ESO
16
“
En quant al nombre de places vacants podem dir que no n’hi han en Infantil,
a Primària tenim vacants en 3r i 5é, i a Secundària tenim vacants en tots els
cursos excepte en 1r d’ESO, el motiu és perquè augmenta la ratio de 25 a 30
alumnes per curs en Secundària. La manca d’alumnes en 3r i 4t d’ESO és
degut a l’abandonament dels estudis d’aquells que han complit 16 anys i no
volen repetir curs.
El nombre d’alumnes estrangers és de 18, i representen aproximadament el 6 % de l’alumnat. La majoria estan completament integrats i entenen i parlen en valencià amb els companys de classe, únicament els dos que
han arribat enguany tenen problemes de comprensió. Els països dels quals
procedeixen són: Romania, Rússia, Lituània, Armènia, Algèria, Guinea
Equatorial, Uruguai, República Dominicana i Veneçuela.
El nombre de professors del Centre és de 29: 4 en Infantil, 11 en
Primària i 14 en Secundària, dels quals quasi la meitat tenen jornada parcial i comparteixen la docència en altres centres educatius.

vida

El estuche de la
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Secretariado de padres de alumnos
Se llamaba plumier pero
desde hace tiempo lo llamamos
estuche. No hay alumno que se
precie que no lo tenga tuneado;
puede parecer un elemento
insignificante en la mochila de
un alumno pero es el que
permite que todo su aprendizaje
sea posible, el día que uno se lo
olvida en casa supone todo un
trastorno.
Todos tenemos nuestro propio
estuche en la vida y, como
padres, desde el principio de la
vida de nuestros hijos vamos
poniendo en su mochila aquello
que entendemos que pueda
necesitar en su aprendizaje de la
vida: y ese “estuche” con lo
imprescindible.
He visto a muchos de mis
alumnos con el horario de clase
pegado en la tapa interior del
estuche, o plastificado entre los
bolis.
Efectivamente los objetivos de
la vida deben estar claros, saber
hacia adónde, para tener claro lo
que le va a ser útil e
imprescindible… pero ¿sé quién
es mi hijo y quien está llamado a
ser?
Como familias que llevan a
sus hijos a la escuela diocesana
sabemos que ese “horario” debe
tener en cuenta la integralidad

de lo que es ser persona, por ello
siempre
subrayamos
la
dimensión trascendente, que da
sentido y plenitud a la vida.
El bolígrafo con el que
escribir y subrayar lo importante
para la vida: la capacidad de
amar… el lápiz para las cosas
secundarias
que
pueden
modificarse con la goma
permitiéndonos esa capacidad
tan necesaria de borrar y
perdonar los propios errores y
los de los demás.
¡Qué bien viene la regla para
escribir recto! Y es que la vida
también necesita de unas reglas
que nos permitan guiarnos en
cada circunstancia.
Qué decir del compás, con el
centro fijo, los clips para unir, las
tijeras para desprenderse de lo
que estorba… Ser feliz no es
difícil cuando tenemos un buen
estuche y deseamos que en este
inicio de curso elijáis para el
estuche de vuestro hijo lo
esencial para ser persona: Cristo
y su evangelio del Amor y la
vida.
¡Feliz inicio de curso 20092010!
¡Bienvenidos a la comunidad
educativa diocesana!

