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Guiats per les estrelles de l’univers us endinsarem a un món ple de lectura i fantasia.
Pugeu al nostre coet que està a punt d’enlairar-se.

QUÈ TROBEM EN AQUESTES PÀGINES?
Cadascuna de les nostres pàgines «EL CASTELL» conté esforços, desitjos, diferents 
activitats, excursions, eixides, treballs, fotografies que mostren alguns dels moments 
viscuts, el dia a dia...
La nostra revista intenta recopilar vivències d’un curs escolar, algunes, perquè seria 
impossible poder-ho quadrar tot en unes pàgines. Per sort,  la gran majoria de les coses 
són divertides, agradables i positives.
Darrere d’aquest objectiu de centre Trenquem barreres amb els escacs i l’univers, 
cada article, cada activitat conjunta del centre té una planificació, organització i un 
procediment en el qual tots participem de forma activa. Aquest té com a finalitat la 
formació global i contribuir en el procés educatiu.

En nom de tota la comunitat educativa us desitge una bona lectura! B

Empar Sastre
Directora

EDITORIAL
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25 DE NOVEMBRE 
El diumenge 25 de novembre, es commemora el Dia contra la violència de gènere.
Violència és fer mal a qualsevol persona, és no respectar... no ens agrada gens ni 
miqueta. De segur que a totes les persones ens agradaria viure en  “Un univers sense 
violència”.
Com es pot aconseguir? No és una tasca fàcil.

Moltes vegades les decisions que prenen en els diferents aspectes de la nostra vida 
generen conflictes o situacions de violència en altres persones que no les respecten o 
per contra de vegades som nosaltres qui no respectem les decisions dels altres. 

Totes i tots hem de ser iguals a l’hora de poder decidir lliurement sobre el que volem fer 
de majors, la roba que ens agrada, els estudis que voldríem fer, el lloc on volem viure... 
Tots aquestos desitjos cada nivell del nostre centre els ha  reflexat en una estrella i amb 
totes elles hem fet un mural. Pot ser un dia es compliran.  Si fórem capaços de respectar 
eixa  llibertat individual viuríem en “Un univers sense violència”.      

C

D

Encarna Llopis

UN UNIVERS 
SENSE VIOLENCIA
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Aquest curs hem decidit fer una composició rítmica per commemorar el dia de la pau, 
on hem tingut la col·laboració de l’alumnat de la Formació Professional Bàsica en 
composicions florals i agrojardineria. 
Hem intercanviat estrofes de rap amb el «@chincheto_oficial» i passat un matí molt 
divertit.
Ací us deixem la lletra de la cançó. 

30 DE GENER
DIA DE LA PAU
CELEBRA AMB NOSALTRES
I NO SIGUES BABAU

APRÉN DE MOLTES COSES
JUGA AMB UN TAULER
POSAT LES TEUES PECES 
I IX AL CARRER
ALLÍ TINDRÀS UNA TORRE VIGILANT
QUE MIRA LES ESTRELLES DE DALT A BAIX

JO CANTE
TU CANTES 
ELL CANTA
ELLA CANTA
NOSALTRES CANTEM
VOSALTRES CANTEU 
ELLS  I ELLES CANTEN
I ACÍ TENIM EL VERB EN PRESENT 
PERQUÈ TOTS SENTIU EL QUE NOSALTRES APRENEM
NO SOLS EN PRESENT
TAMBÉ AMB EL PLUSQUAMPERFET

F

G

H
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I OK, OK...SÍ, SÍ, SÍ 
JO,TU ELL I ELLA HAVIA CANTAT
ESCOLTA COM IX EL VERB A RITME D’ESCAC
EN AQUESTA ESCOLA TENIM LA CLAU PER ESTAR EN UN MÓN DE PAU

NO A LA VIOLÈNCIA 
CRIDA BEN FORT!
VISCA L’ALEGRIA
VISCA L’AMOR
VISCA SANTA ANNA 
VIU EN UN MÓN MILLOR

TOT AÇÒ PER CELEBRAR
EL DIA DE LA PAU

OK OK SEGUEIX IMPROVISANT 
PARLEM  DE POESIA  I CANTEM A RITME DE RAP.

EN UN PLANETA ON LA CLAU
ÉS LA PAU
APRENEM A VOLAR COM ELS OCELLS
A NADAR COM ELS PEIXOS
A VIURE COM GERMANS 
A VIURE COM GERMANES
ON LUTHER ENS ENSENYA QUE SENZILL ÉS...
VIURE EN UN MÓN PLE DE PAU

            EMPAR SASTRE
 Música 

I

J
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Les alumnes de 6é A i B han protagonitzat l’activitat  “Commemorem el Dia de la  Dona”. 
A les classes han treballat diverses dones exploradores i aventureres, elaborant un 
marc per al quadre i preparant una xicoteta presentació per a l’exposició del dia 7 
de març.
Així van presentar l’exposició:

Loli       - Bon dia xiquets i xiquetes de l’escola de Santa Anna.
Eva      - Hui commemorem el Dia internacional de la Dona.
Aroa     - Ho fem amb aquesta magnífica exposició de quadres.
Gala     - Apareixen dones exploradores, aventureres, pirates, arqueòlogues,
 egiptòlogues,…
Vilte     -  Fins i tot dones que han donat la volta al món.
Lucía    - Sí que sembla interessant! Ens contaran alguna coseta?
Nerea   - De segur que sí! Anem a començar amb les xiquetes i xiquets 
d’infantil de 3 anys.
Adelina - Un moment! Escolteu el que vos volen dir les meues companyes.
Loli       - Abans, volem recordar que demà moltes dones faran vaga.
Eva    -  Què demanen?
Aroa   -  Demanen un món més igualitari.
Gala   -  Demanen la coresponsabilitat en la cura i en les tasques domèstiques.
Vilte   -   Demanen que desaparega la violència de gènere.
Lucía -   Demanen guanyar el mateix si fan la mateixa feina.
Nerea -  També demanen tindre les mateixes oportunitats per a treballar.
Adelina- Anem a començar amb les xiquetes i xiquets de 3 anys.

I un nivell rere l’altre totes les classes van presentar les dones del seu quadre. 

Encarna Llopis Llorca
Mestra de PT

K

COMMEMOREM EL DIA DE LA 
DONA
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Amb motiu de les III Jornades Socioeducatives de La Safor: Educació Inclusiva i 
Convivència escolar, es va organitzar la I Trobada escolar de Tertúlies literàries 
dialògiques, a fi de fer visible la tasca que es fa  a les escoles per fomentar la lectura 
i millorar la convivència i el diàleg.

En aquesta activitat van participar diversos centres d’Oliva que treballen les Tertúlies 
literàries dialògiques com una activitat educativa d’èxit, basada en la lectura d’obres 
clàssiques de la literatura universal i tenint en compte els principis de l’aprenentatge 
dialògic.

L’activitat ha estat realitzada per l’alumnat de 4t d’Educació Primària i ha consistit en 
la realització de tertúlies a l’aire lliure pels diferents grups d’alumnes. El nostre centre ha 
participat amb la lectura d’un capítol  del llibre “Les mil i una nits”, sobre el qual han 
mantingut un diàleg molt enriquidor.

 En finalitzar, cada grup d’alumnes ha explicat als altres el que han llegit i el que més 
els ha agradat de cada llibre, establint-se un diàleg entre tots els centres participants.

Xelo García 
Orientadora

I TROBADA TERTULIES 
LITERARIES DIALOGIQUES
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Aquest curs hem celebrat la X Setmana Cultural envers l’univers, que engloba l’objectiu 
i projecte comú del centre.
Els més grans, dels cursos de sisé i cinqué, van 
poder iniciar aquestes jornades amb un taller del 
Defensor del menor, que ens va oferir Agustín Sanz.

Tot el centre, vam treballar el llibre «EL PETIT 
PRÍNCEP»,  extraent els valors que té la història a 
partir de l’univers del protagonista i fent un punt de 
llibre, per celebrar la  festivitat del dia del llibre

El dimarts vam celebrar una gimcana envers les 
constel·lacions i el zodíac. Agrupant tot l’alumnat 
del centre per signes zodiacals

El dimecres tota la primària vam anar a Castelló al 
Plantetari, on vam poder gaudir del visionat 
d’ «Astronomia, 3000 anys d’observació del cel».

L’alumnat d’educació Infantil vam fer una recerca 
d’ous de pasqua pel pati de l’escola i vam plantar 
flors amb l’alumnat de la Formació Professional 
Bàsica de l’IES Gregori Maians d’Oliva.

Al centre vam recrear un planetari per a poder gaudir del 
nostre univers santaner.

Empar Sastre

L'UNIVERS SANTANER
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L’escola ha de ser un espai on a més d’aprendre continguts i coneixements essencials, 
s’ha d’educar en valors. Perquè un@ mestr@ no és només qui t’ensenya a sumar, llegir o 
escriure, és algú que t’intenta fer millor persona.

Els xiquets i les xiquetes passen moltes hores a l’escola i, per tant , els docents eduquem 
als futurs ciutad@ns transmetent valors com: el companyerisme, el teball en equip, la 
covivència, el diàleg...Però aquesta tasca no és exclussivament de l’escola sinó que les 
famílies també hi participen.

L’escola i la família han de treballar de forma conjunta. Si hi ha una estreta relació entre 
tots i dialoguem de forma continuada s’acoseguirà que es millore l’educació i que les 
famílies s’impliquen molt més a l’escola.

Necessitem que les famílies confien en els docents. Els xiquets i les xiquetes necessiten 
saber que l’escola i la família estan treballant de manera conjunta, si no és així no 
valoraran l’escola com cal. En el moment que els mestr@s ens sentim  qüestionats per les 
famílies ens fa replantejar-nos la nostra professionalitat perquè ens fa sentir que el nostre 
treball no està reconegut, per tant és molt important que hi haja aquesta confiança.

Crec que les famílies, per molta feina que tinguen, sempre han de trobar un ratet per a 
apropar-se a l’escola i xerrar amb els mestr@s i poder posar en comú tota la faena que 
es fa al voltant de l’alumnat. S’ha de participar a l’escola en la mesura que es puga,en 
totes les activitats proposades, ja que a més de fer un vincle més fort, als alumnes els 
agrada veure com els seus pares hi participen.

Aprofite per agraïr-vos a tot@s  la vostra inestimable col·laboració amb el nostre 
projecte comú : “ L’educació del nostre alumnat”.

                                                                                                 Nati Benimeli Moncho

R

FAMILIA  I ESCOLA
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Que les dones som imprescindibles en el quefer diari, però algunes invisibles a la 
societat, no ho dubta ningú.
Que hui (s. XXI) hem decidit fer-nos veure, tampoc.
També al món dels escacs tenim un exemple. 
Aquesta és la història de tres germanes hongareses (Judit, Zsuzsa i Sofia)  a les quals els seus 
pares, Klara y Lazslo, pedagogs de professió, que tenien una opinió no massa favorable 
del sistema educatiu, es negaren a qué les seues tres filles anaren a l’escola. Ells mateixa  les 
educaren, tasca que realitzaren a sa casa (les 3 xiquetes sòls anaven a l’escola una vegada 
a l’any per examinar-se). Amb aquest mètode d’ensenyament, en qué els escacs tenien un 
lloc preferencial, Laszlo creà una gran polèmica, sobretot pel presumpte aïllament al qual 
sotmetia a les seues filles. Però, sembla  clar que aquest mètode té diverses característiques 
positives, que quedaren demostrades amb el pas del temps. Els escacs ocupaven un lloc 
preferent en la vida de les Polgár, que des de sempre practicaven a diari i els resultats foren 
excel·lents.

Molts jugadors professionals passaren durant aquells anys per la casa dels Polgár per jugar 
amb les tres germanes, el que va permetre que aprengueren i progressaren en la direcció 
adient. Aquest és un aspecte interessant, les germanes Polgár competiren des d’un primer 
moment amb homes, comprenent que sòls així podrien perfeccionar-se i aspirar al més alt.
 
Judit començà a destacar molt prompte i ja amb 8 anys derrotava a escaquistes veterans, 
encara que el més cridaner en ella era el seu estil, atrevit i imaginatiu, impropi en una ment de 

tan curta edat. En els seus 
primers tornejos Judit sempre 
anava acompanyada per 
sa mare i era graciós veure 
a una xiqueta (que sempre 
jugava amb un peluix al 
costat del tauler) guanyant 
a jugadors experimentats i 
assaonats en mil batalles.

 Des de el principi, Laszlo 
decidí que les seues filles 
no jugaren competicions 

LES GERMANES POLGAR
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exclusives per a dones, ja que era conscient que els tornejos femenins facilitaven que l’abisme 
existent entre l’home i la dona cresquera, impedint que el nivell de joc de la dona puguera 
evolucionar. A pesar d’aquesta norma les tres germanes es van veure obligades a jugar en 
dues Olimpíades femenines representant a Hongria (per pressions del govern del país).

 A pesar d’aquestes aparicions en les Olimpíades femenines, Judit no ha participat mai en un 
torneig femení, ni tan sols en el Campionat del món. Hi ha  que recordar que Zsuzsa trencà 
aquesta tradició jugant el Campionat del món davant la xinesa Xie Jun en l’any 1996.
 
Aquest mateix any, Judit va conseguir el títol de Gran Mestre (tant masculí como femení), i el 
va assolir amb 15 anys, 4 mesos i 7 dies. En aquest aspecte fou la successora de Bobby 
Fischer que hi arribà en 1958. Més tard seria superada pel francès Etienne Bacrot. Hui en 
dia existeixen molts GM més precoces, però la gesta de Judit sembla més meritòria ja que en 
l’actualitat els jugadors poden progressar amb més rapidesa al recolzar-se en els programes 
informàtics en la seua preparació i disposar de més tornejos en els que participar, guanyant 
així el títol amb més facilitat.
   Judit es va casar l’any 2000 complint el que sempre havia declarat: mai es casaria 
amb un escaquista, i així fou ja que el seu marit, Gusztav Font, és veterinari. El joc de Judit 
millorà notablement: la influència del seu marit, que l’acompanyava a tots els tornejos, va 
resultar molt beneficiosa per a la campiona hongaresa. 
         Però als quatre anys de la seua boda, Judit completà el cicle de la seua vida familiar 
en ser mare. Aquesta no fou una decisió senzilla, Judit sabia que la maternitat l’allunyaria 
irremediablement dels escacs i l’impediria preparar-se como ho feia abans.
A partir d’eixe moment els dèficits de la seua preparació es tornaren més acusats, el que a 
la llarga donà uns resultats inferiors als acostumats. Així, Judit deixà de rebre invitacions dels 
tornejos més prestigiosos, entrant en una pendent imparable que ja no tindria fi. Un món tan 
competitiu como els escacs exigeix dedicació absoluta i la dona mai ho tindrà fàcil al tenir 
que afrontar la decisió de la maternitat. Deixà de competir l’any 2014.

Tingué que superar moltes barreres per a competir en un món que era quasi exclusivament 
masculí, demostrant que el talent res té a veure amb el gènere al qual pertany una persona. 
Per això, Judit és un exemple que moltes dones deuríen seguir, una llegenda viva que serveix 
perquè la paraula igualtat cresca i s’aprope a la utopia d’instal·lar-se definitivament en 
aquesta societat.

Després de llegir aquest breu resum de la vida de Judit Polgár en venen al cap dues 
reflexions que vull compartir:
• M’ha agradat allò de que competira amb homes,no per allò de poder demostrar 
que no som el sexe dèbil, sinó més bé perquè m’agrada la idea de competir entre 
persones i no entre homes i dones.
• Continua present (encara que estem en 2019), el hàndicap de la maternitat a 
l’hora de realitzar qualsevol faceta de la vida. Isabel Llidó
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 L’alumnat del nostre centre du a terme aquest curs el Projecte de treball “L’Univers”.

 A l’Educació Infantil l’hem vist de la següent manera

L
M

N

L'UNIVERS D'EDUCACIo 
INFANTIL



17

O

P



18

Q  R  T
Educació Infantil



19

L’alumnmat de primer hem treballat a Laika, una cançó del mític grup MECANO. Si ens 
voleu veure, amb aquest codi QR accedireu a la versió que hem fet de la cançó.

Laika era una gosseta que va ser la primera astronauta animal en viatjar a l’espai, la 
primera cosmonauta. Al 1957, concretament el 3 de novembre, en plena guerra Freda, 
l’Antiga URSS va fer un experiment amb ella, la va enviar a bord de la nau Sputnik2 a 
un viatge sense tornada. Laika se’n va anar però ja no va tornar amb vida.

La història de Laika és, tal vegada, la més coneguda, ja que es va convertir en una de 
les grans victòries soviètiques en la carrera espacial.

Des d’ací el nostre reconeixement a aquest animalet.

LAIKA ESTÀS ALS NOSTRES CORS! U

Primer Primària

LAIKA
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Poemes de l’univers

El sol i la lluna

El sol i la lluna
es volen casar,
i han anat a veure
un rector que hi ha,
que casa els estels
de nit, vora mar.

El sol i la lluna
s'han enamorat.
El sol li regala
un capell brodat
de ßors i de plomes,
i un jardí pintat.

El sol i la lluna
diuen que faran
festes i tiberis
quan es casaran.
Sabeu què remuguen
dins el cel tan gran?

Que el sol i la lluna
són éssers humans.
El sol és un príncep
que allarga les mans;
ella una pastora
vestida d'encants.

Les campanes toquen,
ja repicaran!
Rosaris d'estrelles
pel cel teixiran.
N'hi ha dos que s'estimen
dins l'espai tan gran.

(Gabriel Janer Manila) Il·lustració de Valentí Gubianas

Els planetes de colors

Els planetes dalt del cel
semblen boletes daurades,
però jo els vull dibuixar
amb tonalitats variades.
En faré un color de mel,
un igual que el blau del cel,
un de gris com l’ull del llop
i un de negre com un corb.
Tots juntets i amb tants colors
faran un cel tan lluent,
que dirà tota la gent:
-Quin Þrmament tant preci—s!

(M. Roser Algué Vendrells)

Mart

He descobert un cel color taronja
que m’és irrespirable i que em fascina.
I m’endinso en la tènue atmosfera
Þns a ancorar en la ignota superf’cie
d’un món que, malgrat tot, no em sembla 
estrany.
Paisatge vigorós, roig i desèrtic, 
esquitxat per les roques multiformes
sorgides de mil cràters adormits.
Paisatge vigorós,
sacsejat pel furor de les tempestes
d’una sorrenca virior d’onades
que enterren penyes i tenyeixen cels
amb el vermell encès del seu coratge.

Esther 

Un poema del 
llibre Òrbita, 

d’Esther 
Martínez 

Pastor, dedicat 
als planetes i 
satèl·lits del 

sistema 
Solar, sembla 

una 
anticipació del 

que veié la 
sonda 

Sojourner el 
1997.
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Endevinalles de l’univers
Diuen que sóc el rei, i no tinc 

regne; 
diuen que sóc ros, i no tinc 

cabells; 
diuen que camine, i no em 

moc; 
i arreglo rellotges sense ser 

rellotger.

Un forat hi ha a l'espai 
fosc com la gola d'un 

llop. 
Tot s'ho menja al seu 

voltant 
i cada vegada es fa 

més gran.

Quina cosa és aquella 
que al cap d'un mes 
ja es morta de vella?

Rodant, rodant 
i per l'espai viatjant. 

Al voltant d'una estrella 
jugem 

huit germans de tamanys 
diferents.

Va sempre de viatge 
sense maleta ni bastó, 

hi ha dies que sembla un 
formatge 

i altres una tallada de meló.

Ell és d'or, jo sóc de plata, 
i quan surto a passejar 

ell se'n va a dormir a casa.

Passo la vida fent voltes, 
caminant a poc a poc, 

però per més que camino 
sempre estic al mateix lloc.

Que serà, que no serà, 
una estrella amb cua 

que pel cel de vegades va.

Un gran camí de llet 
com un traç al firmament.

Una cistella d'avellanes 
que la nit les escampa 
i el dia les arreplega.

Fosc, fosc amb punts de 
lluentor, 

Gran, gran, immens. 
Si no ho endevines, 
universitari no ets.

De vegades és blau, 
de vegades és gris. 
En ell hi viu el sol 

i la lluna hi té el pis.

1
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La lectura és essencial per a estimular el cervell i adquirir aprenentatges que ens ajuden 
a evolucionar i comprendre millor tot allò que ens envolta.

Per tal de millorar l’hàbit lector en l’alumnat de cinqué A, s’ha desenvolupat una iniciativa 
basada en un viatge espacial mitjançant la lectura.
El objectiu de centre d’aquest any està vinculat amb l’univers, per la qual cosa, 
m’agradaria destacar una dita de Emily Dickinson, que resumeix molt bé la finalitat 
d’aquesta proposta, orientada a desenvolupar en l’alumnat el desig per llegir, quan 
diu que «per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre».

Per a portar endavant aquesta 
iniciativa, es va explicar a 
l’alumnat que anaven a realitzar 
un viatge molt interessant a 
través de l’espai i per fer-ho 
possible havien de triar un 
avatar que els representara. Així 
doncs, cadascun dels alumnes 
està representat per un ésser 
extraterrestre. Aquests éssers 
avancen per l’espai a mesura 
que l’alumnat va llegint  llibres, 
còmics o històries de diversa 

tipologia textual.

Donat que molts dels xiquets i xiquetes veuen la lectura com una obligació i no tenen 
cap interés per llegir, i per altra banda, el nostre propòsit  és fer d’aquesta una font de 
plaer, s’ha decidit donar-los llibertat a l’hora d’escollir els llibres.
És a dir, no s’ha imposat ningun límit en el número de fulls o temàtica, i tampoc s’han 
plantejat activitats complicades que impliquen un esforç per a justificar la lectura.

VIATGEM PER L'UNIVERS 
AMB LA LECTURA
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Els xiquets i xiquetes simplement, hauran de 
comentar i debatre sobre el llibre que han 
llegit amb la mestra i la resta d’alumnat de 
manera informal.

Per cada llibre llegit, l’avatar de cada 
alumne avança un planeta i l’alumne obté 
una recompensa espacial.

Les recompenses es seleccionen de forma 
consensuada entre l’alumnat i la mestra , 
d’aquesta forma, estan relacionades amb els 
interessos de l’alumne. Aquests premis poden 
variar durant el curs, de manera que  es 
mantinga la motivació de l’ alumnat.  
Algunes de les recompenses proposades 
han sigut, «10 minuts d’or», que els alumnes 
podran utilitzar per a fer el que vulguen durant 
una classe, menjar xicle durant una classe,  
fet que no està permés de normal,  o inclús el  
dret de consultar una pregunta en el llibre 
durant un examen.

Esta activitat ha tingut èxit i la gran majoria d’alumnat ha participat en ella, avançant 
algun planeta. No obstant això, han hagut moments d’estancament quan els avatars 
no avançaven, i és quan s’han renovat recompenses i premis,  incloent també regals 
materials com marca-pàgines, material escolar, etc., la qual cosa els ha agradat molt.

Per finalitzar, cal dir que des del nostre 
col·legi, es lluita cada dia per mantindre 
la motivació del nostre alumnat, perquè  
“L’entusiasme és la mare de l’esforç i sense 
ell mai es pot aconseguir res gran”. Ralph 
Waldo Emerson.

Cinqué A
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Què és un astronauta?
Un astronauta és una persona que viatja a l’espai exterior de la Terra. El criteri per 
considerar a una persona astronauta és que haja viatjat a una alçada superior a 80 
o 100 km (segons els països).

Curiositat: Com dormen els astronautes?
Per dormir, es fiquen dins un sac de dormir enganxat a la paret, 
dormen de peus i es posen un antifaç perquè no els hi moleste la 
llum del Sol.

Vestit espacial
El vestit espacial o menys habitualment escafandre espacial és un 
equip tancat hermèticament que inclou un dispositiu de respiració 
i que permet a l’ocupant de moure’s lliurement per l’espai. És l’única 
peça destinada a 

realitzar qualsevol activitat extravehicular i 
una mesura de seguretat per a la reentrada; 
protegeix els éssers humans de la calor, el 
fred, la radiació i la nul·la pressió atmosfèrica 
de l’espai. Aquest vestit es pot fer servir en 
activitat extravehicular fora de la nau i en el 
desplaçament per la Lluna. 
L’enginyer militar espanyol Emilio Herrera 
va dissenyar el 1935 per primera vegada 
un vestit espacial anomenat escafandre 
estratonàutic, que inspiraria posteriorment 
els utilitzats en la carrera espacial.

L’entrenament espacial en la Agencia Espacial Europea (ESA)

1. Entrenament Bàsic: Dura un any, entrenament físic, aprenentatge de tècniques 
submarines i intel·lectual en matèries com la tecnologia espacial i ciències, coneixements 
mèdics bàsics i funcionament de l’Estació Espacial Internacional (ISS).
2. Entrenament avançat: En esta segona fase es coneixen més a fons els components 
de la ISS, així com els vehicles de transport, els experiments i com intervindre al centre 

ASTRONAUTES
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de control terrestre en cada missió.
3. Assignació d’una missió. Es practica la cooperació amb la resta dels membres de 
la tripulació, aprenent tasques més específiques relacionades en una missió i participant 
en els vols parabòlics. La centrífuga humana serà la que determine si s’està preparat 
per un vol espacial, física i psicològicament. 

LA PRIMERA DONA ASTRONAUTA
La russa Valentina Tereshkova fou la 
primera dona a viatjar a l’espai, va nàixer 
el 6 de març de 1937. 
Valentina va estudiar a l’escola 
d’enginyeria de les forces aèries i es 
va graduar com enginyera a l’espai en 
1969. És una cosmonauta soviètica, va 
completar 48 
òrbites a la Terra 
a bord del Vostok 
del 16 al 19 de 
juny del 1963.
.

MICO A L’ESPAI
El 11 de juny de 1948, Albert I “la 
primera mona” astronauta llançada a 
l’espai. Albert va ser el primer de quatre. 
El Viatge d’Albert començà a partir d’un 
període fructífer de la investigació per 
a la NASA: “Un xicotet pas per a l’home, 
un salt gegantesc 
per al primat”. 
amentablement, la 
falta de fanfàrria 
va privar el 
resultat d’Albert, 
és un heroi anònim 
dels astronautes 
animals.

AMSTROMG A LA LLUNA 
El primer home en xafar la Lluna va ser Neil 
Amstrong, va nàixer el 5 d´agost de 1930 
i va morir el 25 d´agost de 2012 als 82 
anys. Fou un pilot d´avió, astronauta, pilot 
de proves, professor d´universitat i aviador 
naval estatunidenc. 
Últim vol espacial 
d’Armstrong va ser 
com a comandant de 
l’Apol·lo, que aterrà a 
la Lluna el 20 de juliol 
de 1969. En aquesta 
missió, Armstrong i Buzz 
Aldrin van descendir del mòdul lunar i van 
passar dues hores i mitja.

ESPANYOL A L’ESPAI
Pedro Duque va nàixer en Madrid el 
14 de març de 1963, és un astronauta, 
polític i enginyer. Es va llicenciar en 1985 
en l’escola tècnica superior d’enginyeria 
aeronàutica de l’espai de la universitat 
politècnica de Madrid. Reconegut 
principalment per haver sigut el primer 
astronauta de nacionalitat espanyola 
en viatjar a l’espai. La seua primera missió 
espacial va ser la STS-
95 del transbordador 
espacial Discovery, entre 
octubre i novembre de 
1998, de nou dies de 
durada, durant la qual 
va supervisar el mòdul 
experimental de l’ESA.  

Sisé Primària
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ARRIBEM AL SOL MULTIPLICANT 

Aquest any, per aprendre les taules de multiplicar, l’alumnat de tercer de 

primària hem utilitzat els planetes del Sistema Solar aprofitant que a la nostra 

escola estem treballant-ho com a projecte de centre.  

Hem fet una cursa interplanetària on l’eixida ha estat representada per Plutó i 

finalitzava amb l’arribada al Sol. 

Tots els xiquets i xiquetes de la classe s’han convertit en astronautes i han anat 

visitant els diferents planetes del nostre Sistema Solar. 

                             LA MISSIÓ COMENÇA EN 3,2,1... 

 

 

 

 

 

 

L’eixida estava representada per Plutó que era la taula del número 1. Per a 

poder visitar el següent planeta havíem d’aprendre la taula de multiplicar del 

planeta on estàvem i les seves característiques més importants . 
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 D’aquesta manera hem anant aprenent totes les taules de multiplicar i sobretot 

hem conegut les característiques més importants dels planetes que componen 

el nostre Sistema Solar. 

Ha guanyat la cursa l’alumne o alumna que primer ha arribat al Sol.  

Les taules han estat representades per: 

 

 

 

 

Taula del 1:Plutó       taula del 2:Neptú        taula del 3:Urà      taula del 4:Saturn 

 

Taula del 5:Jupiter      taula del 6:Mart         taula del 7:Terra    taula del 8:Venus 

 

 

 

 

 

                          Taula del 9:Mercuri                  taula del10:Sol 
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Ha estat una experiència molt divertida i sobretot motivadora, ja que ens hem 

aprés no sols les taules de multiplicar si no a més a més em pogut conèixer 

moltes coses dels nostres Planetes 

 

Els astronautes han complit la missió!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               CLASSE DE TERCER DE PRIMARIA 
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Davant la importància dels avanços científics i tecnològics en el temps present, cal 
que el camp docent no es quede enrere en aquets progressos. Per això es recomana 
i es duu a terme des de fa uns anys, l’ús de noves metodologies a l’aula. Deixant 
de costat les classes magistrals per donar peu a l’alumnat com a peça clau en el 
desenvolupament del seu propi aprenentatge; donant-li veu, instrumental i pensament 
crític per a raonar les seues pròpies creences i formar persones democràtiques i de 
raonament científic per al futur.

Com a docents volem ofertar una formació científica bàsica vàlida per a interpretar els 
fets quotidians que ens envolten, des d’un esperit crític i participatiu. Per aquest motiu 
els presentem unes de les moltes experiències didàctiques que s’han dut a terme a 
l’aula de 2n de primària, on els alumnes s’han convertit en xicotets científics. Partint del 
treball col·laboratiu, hem afavorit el protagonisme del nostre alumnat de segon, que en 
un futur no molt llunyà gestionaran positivament el medi i l’entorn, com es propugna des 
del sistema educatiu

Z

D
Primer

MENUTS CIENTiFICS
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La Regidoria d’Educació i també la de Cultura de l’Ajuntament, han convidat tots els 
centres educatius d’Oliva a participar de la Poefesta que se celebra a la ciutat i ens 
han preparat un matí de festa al voltant de la literatura.

Aquest és el tercer curs que se celebra aquest esdeveniment en què col·laborem tots 
els centres escolars i que consisteix tant en escriure poemes com en crear cal·ligrames.

El nostre projecte de centre 2018-2019 s’anomena “L’Univers a l’Escola”, i nosaltres, 
aprofitant aquesta temàtica hem creat els nostres poemes al voltant dels Planetes i 
Estreles.

Cada alumne-a va triar un planeta o una estrela per fer el seu cal·ligrama.

E l 
dijous 4 d’abril va tenir lloc l’exposició de poemes 

A

CAL.LIGRAMES A LA POEFESTA
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i cal·ligrames al carrer Major.

La festa va començar el mateix dijous pel matí quan un personatge de l’Escola de 
Teatre d’Oliva  va entrar de sobte  l’aula, sorprenent  tothom. Ningú en sabia res 
d’aquesta visita i ens vam quedar  bocabadats i bocabadades.

Aquest personatge, anomenat Santaneta,  va ser l’encarregat d’acompanyar-nos fins 
al lloc on havíem de fer l’exposició dels treballs i de camí ens recitava rodolins, feia jocs 
de paraules, plantejava endevinalles..

Després va penjar cada alumne el seu cal·ligrama o poema.

Finalment vam gaudir de l’espectacle «A xalar amb els trobadorets».

Amb ells vam ballar, cantar, riure... vam gaudir  moltíssim de la festa amb tothom.

Quart de primària
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La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i per tal de dinamitzar-ne 
el seu aprenentatge posarem en marxa el projecte de Padrins Lectors.

L’apadrinament lector és una activitat que consisteix a fer que alguns dels alumnes 
més majors siguen padrins de lectura d’alguns  xiquets que encara no tenen assolida 
la lectoescriptura, als quals anomenarem fillols i filloles. Això vol dir que cada padrí es 
compromet a ajudar a aprendre a llegir al seu fillol i/o millorar la seua habilitat lectora, 
al mateix temps que l’engresca i li encomana el gust per la lectura. 
   Així doncs el projecte té com a objectius:

•  Llegir de forma expressiva i millorar la comprensió lectora.
• Ampliar el vocabulari.
• Desenvolupar l’hàbit de llegir.
• Millorar l’expressió oral.
• Llegir de forma eficaç.
• Gaudir amb la lectura.
• Fomentar l’ús de la biblioteca del centre  i de l’aula.
• Participar de forma activa  en la dinàmica del centre.

              Els alumnes, padrins i fillols,  adquireixen un compromís amb aquest projecte i 
tenen una responsabilitat. El compromís queda reflectit en un contracte que signen el 
padrí o padrina i el fillol o fillola .
  Acabem de començar amb el projecte i veiem molta motivació per part dels alumnes. 
Veiem com puja l’autoestima d’uns i les ganes d’aprendre dels altres.
També estem molt contentes i animades per seguir endavant amb este projecte de 
l’APADRINAMENT LECTOR.
 Este curs vam portar endavant l’apadrinament lector, en esta ocasió i durant una sessió, 
alumnes de 6é de Primària van fer de lectors padrins d’alumnes de 5 anys d’Infantil. 
Els grups de lectors i receptors estaven prèviament establerts i es van donar per escrit 
perquè arribat el moment no es perdera el temps i directament els alumnes majors 
agafaren els xicotets i se’ls emportaren a llegir. Els tutors dels grups receptors podien 
variar-ho si ho creien convenient. 

Apadrinament lector
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Els majors, llibre en mà, contaven o llegien el conte als menuts. El llibre podia ser del 
col·legi, de casa o de la biblioteca del poble. Els mestres tutors dels alumnes padrins 
lectors aconsellaren els contes més adequats segons el nivell a qui havien  de llegir.
En un principi la idea era que l’activitat es fera al pati. L’activitat va agradar molt i 
esperem tinga continuïtat. 

D’entre els aspectes positius que aporta l’activitat, destaquem que: motiva l’alumnat a 
llegir i connecta amb els seus interessos. Responsabilitza als més grans de l’atenció i 
cura dels petits i els fa conscients que ells són el seu exemple i model, amb tot el que 
això implica. Afavoreix la relació entre els diferents nivells i millora la convivència dins el 
centre ja que es treballa de forma cooperativa. S’afavoreix la inclusió de tot l’alumnat, 
donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els 
diferents ritmes d’aprenentatge

A

Pepa  Nadal
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Nosaltres arribem a aquest col·legi amb 3 o 4 anys i hem vist com se n’anaven uns 
companys i n’arribaven uns altres, també els professors han anat canviant al llarg 
d’aquests 9 anys.                                                                                             

ISIDRO: 
Esta serà una de les  últimes 
vegades que estarem tots 
junts.

LOLI: 
Tinc moLta pena d’anar-
me’n d’aquesta escola.

 GUILLEM: 
Hem fet moltes eixides 
tots junts i ens ho hem 
passat molt bé.

ALEX SAVALL :
Jo he vingut aquest any 
a    l’escola però voldria 
haver vingut abans.

CARLES:  
Esta foto és de NADAL 2018 És l’ultima foto de NADAL que ens farem  tots junts, 
perquè l’any que ve  cadascú anirà pel seu camí.

B

PENSAMENTS
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Aquest any estem en una classe nova, ens tocaria estar en l’aula del balcó ,però com 
érem molts xiquets, ens han partit dues classes.

GALA:  
A la classe de 6é fem moltes manualitats                                                                            
divertides.

ALEX SANCHEZ:  
Trau-me bé a la foto!

EVA:  
Aquesta escola és fantàstica.

GUILLEM:  
Fa un any que estic en aquesta escolaI no vull anar-me’n.                                                                   

Aquestes fotos són del carnestoltes que celebrem tots els anys .Ens fem les disfresses
tenint en compte l’objectiu de centre.

GABRIEL: A l’any 2018, que és quan 
ens vam fer aquesta foto , l’objectiu 
del centre era :Descobrir l’entorn 
i emocionar-nos amb la ruta dels 
sentits.

AROHA:  En 2019,ens hem disfressat 
d’extraterrestre, com veieu també 
els xiquets i xiquetes de 6é ens hem 
encarregat de la música del passa- 
carrer tocant una batucada.

A
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GALA:
 L’objectiu d’aquest any és: Trencar barreres en els escacs i l’univers A ritme DE RAP

ALEX SAVALL:
 Mireu que guapo estava en el teatre¡ 
Varem representar la llegenda dels 
escacs  ALEX SANCHEZ: 

No podeu queixar-vos, sóc un gran venedor¡

LOLI: Si que és veritat, hem arreplegat diners 
per ajudar-nos en l’excursió de fi de curs.

CARLES : 
Què? Oblideu un joc educatiu que 
sabem tots? Els escacs

ISIDRO:
 No , no podem oblidar ...... : Clar¡ i els 
beneficis :Milloren la capacitat de 
memoritzar, assimilen més fàcilment els 
conceptes numèrics, aprenen geometria 
i orientació espacial i, de passada, 
reforcen la comprensió lectora. Tot això 
jugant a escacs.

EVA: 
Tots els dies de la setmana juguem a 
escacs en classe i també celebrem el 
“Dia dels escacs”



37

Com tots els anys hem realitzat activitats per celebrar el dia de la dona.

GABRIEL: 
Hem treballat les dones arqueòlogues. 
Hem decorat el marc d’aquest quadre

AROHA: 
Tots els de la nostra classe hem                                                                                
col·laborat  per a fer el marc d’aquet 
Quadre.

TOTS: 
Donem les gràcies a tot el professorat per donar-nos tant en aquests anys al CEIP 
SANTA ANNA, la nostra escola.

    Al llarg de la primària ens hem conegut, crescut junts, junts hem jugat a moltes coses i 
aprés moltes altres coses. Aquest col·legi ha sigut una gran experiència .ens ha encantat 
estar ací mai ho oblidarem, ha sigut una part d’una etapa de les nostres vides.

Sisé A
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Què treballem a classe d’informàtica?

Des de l’escola de Santa Anna tractem d’impulsar les noves tecnologies a través de 
l’àrea  d’informàtica la qual treballem de forma activa cada setmana. A més a més, 
millorem la competència lingüística en anglés.

A partir de pàgines web i programes de lliurex, tractem de donar-li lloc a eines tant 
necessàries i utilitzades en el dia a dia des d’una perspectiva més formativa i productiva.

Com ho fem?

Doncs bé, utilitzem recursos digitals que proporcionen al nostre alumnat coneixements 
per poder desenvolupar-se en la societat actual, on tan necessari és l’ús de l’ordinador 
i el coneixement del programa LibreOffice on trobem entre altres, el «Writer» que es 
tracta d’un processador de textos o el «Draw» que és un editor de gràfics senzill.

Aquesta última eina ofereix a l’alumnat un gran ventall de possibilitats per a crear 
diferents dibuixos. Per això des del primer trimestre ha tingut una gran acollida entre 
els xiquets i les xiquetes Santaneres que han creat molts dibuixos com ara els que els 
mostrem a continuació.

Aquesta forma de treballar els permet, pensar, imaginar, crear i treballar la motricitat fina, 
entre altres i els proporciona aprenentatges que els serviran dins i fora de l’escola.

Dibuixem?
Lucía López
Informàtica

AMBULANCE
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What are we learning in the technology classroom?

At our school we try to promote new technologies but also, at the same time, we want 
to improve the English communicative competence.

Using digital tools and different software such as «LibreOffice» from Lliurex package, the 
children will learn how  to use the computers in their daily life and use the basic addons. 
This will make possible their digital competence.
How do we do it?

Well, we use those tools that will provide our students the necessary resources to be 
qualified in our society, where the use of the computer and the knowledge of its programs 
is so necessary. It offers different contents such as «Writer» which is a text processor to 
write or «Draw» that is a basic graphics editor.

This offers our pupils a wide range of possibilities to create different kinds of drawings. For 
this reason, from the very first moment, it had a great welcome among our students who  
created lots of drawings, such as those below.

This way of working allows them to think, imagine, create and work fine motor skills, among 
others, they will use not only at school but also elsewhere.

Shall we draw it?
Lucía López
Thechnology

H A PPY H A PPY 

CHRISTM AS CHRISTM AS 
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Blackboard
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Ni noo

Ni noo
FIRE TRUCK

TECHNOLOGY 
IN SANTA ANNA
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Que l’anglès s’ha convertit en una llengua franca ja ho sap tothom. No cal escriure 
més al respecte i publicar un nou article d’allò que tots ja saben. Podem dir que saber 
anglés forma part del procés d’alfabetització i que el seu domini és un mínim exigible a 
l’hora de buscar feina. La qüestió ara radica en com aquells que no el saben poden 
aprendre’l; com el docent fa que l’aprenentatge siga possible. Tot demostra que els 
sistemes portats a terme fins fa poc al nostre país no funcionen.

Després de molts anys, en general, la gent continua sense saber defendre’s en una llengua 
estrangera que porta molts anys estudiant. Alguna cosa estava fallant: l’aprenentatge 
de les llengües no considerava la manera en què s’aprén veritablement una llengua i a 
més, no era significatiu. L’anglés era una matèria que s’estudiava a les aules i sols servia 
per aprovar o suspendre al final del trimestre. El fracàs era qüestió de temps.

Aquest any, per primera vegada al Santa Anna (però segur que no l’última), s’ha incorporat 
a les classes un auxiliar de conversa natiu 
dels Estat Units per trencar el mur que hi 
ha entre la llengua parlada i l’escrita, 
entre la mera competència gramatical i 
la competència comunicativa real. És un 
gran pas cap a un aprenentatge més 
natural on primer s’aprén a escoltar, a 
parlar i finalment a escriure. Pareix que 
siga una obvietat però no ho és. Fins ara 

era al contrari. Començàvem fent «fitxes» de 
com escriure el nombres i els colors abans de 
saber ben bé com pronunciar-los. Tot girava 
al voltant del document escrit: traduccions, 
conjugacions, ortografia... la conversa i la 
consonància fonètica quedava relegada 
a un segon pla dins d’unes classes en un 

ESCOLTAR, PARLAR, ESCRIURE 
I PENSAR...EN ANGLES
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ràtio d’alumnes excessiu. 
Afortunadament, tornem 
als orígens.

Al nostre col·legi, Drew, 
l’auxiliar de conversa 
entra a totes les classes, 
explica, conviu, porta a 
terme les rutines, interactua 
i, per damunt de tot, es 
comunica amb els alumnes 
en la llengua que han 
d’aprendre deixant de 
banda el llapis i la fitxa. 
Les coses estant canviant 

per a millor. A través d’aquest QR teniu l’oportunitat de veure com els nostres alumnes 
interactuen amb Drew d’una manera natural, assumint que l’anglès transcendeix més 
allà de l’aula, que és una eina de comunicació real entre dues o més persones. Hi ha 
molta feina encara per fer. Al Santa Anna en som conscients, però també sabem que 
tot camí comença amb un primer pas (i una gran dosi d’il·lusió).

I J
Marc García

Anglés
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Aquest any, en el Dia de l’Esport hem sigut l’epicentre de la Comunitat Valenciana, i 
ho hem celebrat tots junts, regidories d’educació, d’esport, diferents clubs esportius i 
entitats privades, mestres i professors. També han vingut diferents mitjans de comunicació 
i hem comtat amb la presència del Conseller d’Educació, el director general d’esports, 
l’alcalde d’Oliva, el director de projectes de la Fundació Trinidad Alfonso, d’on ix 
aquest projecte. Hem comptat també amb la presència de grans esportistes FER i 
models de la població com Irene Garí, Héctor Cabrera, Juanra Pous, Manolo Fenollar, 
Julio Cortés, Waldo... així com amb Javier Ruiz que ens va fer un poc de riure i amb Úrsula 
Calvo, presidenta d’Espanya de tècnics de meditació, que ens va donar un secret 
per a quan ens posem un poc nerviosos. I per suposat, amb els xiquets i xiquetes de 
totes les escoles i instituts d’Oliva que s’ho vam passar d’allò més bé realitzant diferents 
activitats esportives, i col·laborant de forma solidària amb el Bastidor. 
Tenim penjat al YouTube el vídeo “Dia de l’Esport Oliva 2019” on podem veure part 
del que vàrem fer.r

DIA DE L'ESPORT 2019
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Toni Bertomeu 
E. F.
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I per què el conte? El conte es remunta a temps tan llunyans, que resulta difícil indicar una 
data pròxima. Les cultures de tots els temps tingueren desitjos de contar les seues vides, 
així com els adults de transmetre la seua saviesa, experiències, tradicions, valors i idiomes 
als més joves.

Contar històries, ha estat un dels elements més poderosos de transmissió social i cultural 
des de l’inici de la humanitat. Així és com el conte, qualsevol que haja estat el seu origen, 
ha passat d’una generació a una l’altra, gràcies a la narració oral i a l’escriptura.

Cal destacar, que el conte és un instrument pedagògic enormement eficaç, que pot 
utilitzar-se per enriquir el llenguatge, estimular la capacitat d’atenció i sobretot com una 
iniciació al món literari.

Bruno Bettelheim comenta que els contes plantegen els conflictes existencials que es 
tenen a la infantesa: les pors, la gelosia, la valentia, la lleialtat, la mort,…Tots són temes 
tractats als contes que donen l’oportunitat al xiquet/a de confrontar-se al seus propis 
conflictes.

Segons Piaget el pensament infantil és animista: els objectes i els animals pensen com ells. 
Això fa que els xiquets i les xiquetes puguen implicar-se en la història i viure emocions i 
sentiments com a propis. Els dóna l’oportunitat de resoldre conflictes interns.

Amb tot això, quan tenim un conte a les mans o una història que contar a un xiquet/a, 
comença tot un procés intel·lectual, cognitiu i afectiu.

Així quan contem i treballem un conte; anem a aconseguir una sèrie d’objectius fonamentals 
per al desenvolupament del llenguatge:
- Durant la narració d’aquest, anem a aconseguir centrar la seua atenció.
- Mentre escolta el conte va interioritzant la correcta sintaxi, així com la fonètica de la 
llengua i ampliant el seu vocabulari.
- En seguir el discurs narratiu, aconseguirà diferenciar el que va ocórrer del que està 
ocorrent o el que ocorrerà durant la història; afavorint la seqüenciació temporal dels 
esdeveniments.
- Reconeixerà a alguns dels personatges, amb els quals aconseguirà perdre la por o 
afavorir normes morals, actituds, valors...
- Afavorirà el reconeixement d’expressions facials.

ESTIMULACIo DEL LLENGUATGE A TRAVES DELS 
CONTES EN L'ETAPA D'EDUCACIo INFANTIL.
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- Desenvoluparà la creativitat.
- L’animarà a iniciar-se i a gaudir de la lectura.
Al llarg dels curs hem treballat diversos contes als tallers d’estimulació oral en l’etapa 
d’Educació Infantil.

. Mamà va al col·le. Éric Veillé. Ed. Blackie Books.
El primer dia d’escola. Totes les xiquetes i els xiquets s’acomiaden 
dels seus pares entre plors a la porta de l’escola. Però la petita 
protagonista d’aquesta història no es dóna per vençuda i 
aconsegueix que sa mare es quede amb ella, encara que tot 
no eixirà com ella esperava.
En aquest llibre es van treballar els sentiments de cadascú, els 
primers dies d’escola i el vocabulari referent a l’escola i als seus 
elements.

 L’ovelleta que va venir a sopar. Steve Smallman. Ed. Beascoa
Una tendra història amb humor, on el típic llop dels contes està 
molt famolenc i sols té una sopa, però apareix una petita ovella 
morta de fred...Se la menjarà o no?
En aquest conte transmet valors com el de l’amistat, la solidaritat 
i la necessitat d’ajudar als més dèbils. A més, utilitza vocabulari 
referent a les estacions de l’any, la roba i els aliments. Cal 

destacar la utilització d’un llenguatge molt divertit i d’onomatopeies.

La Mix condueix. Malin Lilja i matilda Salmén. El Gato Sueco 
Editorial.
La Mix condueix cotxes, tractors, trens i avions. Arriba fins a 
l’espai!
Aquest conte és genial per treballar la coeducació i trencar 
certs estereotips que tenim marcats. A més, s’utilitza vocabulari 
referent als transports i als oficis.

Si jo tingués una pua. Eva Clemente i Teresa Arias. Editorial 
Emonautas.
Pepincho Repua vol trobar amics i amigues per a jugar. Però, 
fins quan està disposat a pagar per intentar aconseguir-los? 
Al llarg del seu recorregut es troba amb diversos personatges 
que li faran arribar a descobrir què és l’autoestima i com 
d’important és aprendre a cuidar-se i a dir que no de tant en 

tant. Aquest conte tracta temes com: l’assertivitat, l’autoestima i l’amistat. A més a més, es 
treballa vocabulari referent als animals.
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Aquest any commemorem el dia dels escacs amb una obra teatral, l’alumnat de sisé ha adaptat “La 
llegenda de Sissa” i l’han  interpretada en dos representacions a la resta d’alumnat del centre. Ho van fer 
genial i l’experiència va ser molt gratificant per a tots i totes.

Ací teniu un recull de fotografies i si cliqueu al codi Qr podreu veure aquesta gran actuació.

TEATRE
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El nostre projecte d’innovació educativa dels escacs ens permet avançar en metodologia, joc, estratègia i 
anar millorant.
Us deixem unes imatges, perquè com diu el refrany; “Més val una imatge que mil paraules”.

IV FESTA DELS ESCACS
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El CEIP SANTA ANNA vol felicitar a CARLES GREGORI GARCIA pel seu títol de 
CAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIA.

ENHORABONA!
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TEL: 96.285.26.83 - FAX: 96.204.25.94
psgcsl@yahoo.es

PEDRO SÁNCHEZ GARCÍA
CONSTRUCCIONES, S.L.

C/ Passeig Gregori Maians, 40 ent 1º C
46.780 - OLIVA (VALENCIA)
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elesangal@yahoo.es



 




