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EDICIÓ DIGITAL: 23 D’ABRIL DE 2020

I ací tenim la nostra VII Revista «EL CASTELL». Un projecte que va començar el dia 2 d’abril de 2013 i que arriba,
sols de moment, fins a hui dia 23 d’abril de 2020.
Continuem amb molta il·lusió i fantasia i, malgrat aquest curs ple de tempestes, terratrèmols i altres destorbs, la nostra
comunitat educativa continua creixent i formant a nous membres.
Com a directora del CEIP Santa Anna em sent molt contenta de seguir amb aquesta tasca i de poder continuar
editant aquesta revista, la qual permet a les famílies gaudir de la lectura i observar, a més a més, un recull d’algunes
de les activitats portades a terme durant el curs.
El nostre centre forma part del programa ERASMUS+, entre d’altres programes i projectes. Així mateix, enguany,
seguint amb l’objectiu de centre «A cavall amb les fantasies» vam iniciar el curs amb un espectacle de màgia
que va donar inici a un any ple d’activitats. I vam anar continuant amb lectures i interaccions que ens portaven a
viatjar a través del “telèfon” a un món màgic, on GIANNI RODARI ens parlava i contava algunes històries, les quals
treballàrem després a classe.
Aportàrem idees per barrejar la realitat de les coses amb la màgia de les paraules i del fragment dels TRES
BOTONS, d’on extraiem aquest:
Durant tota aquella nit molta gent hi va fer nit,
també el rei amb un cavall
i una dona fent badalls.
Aquell carro era petit però de gent n’era farcit.

Aquest ens serveix per vincular a Rodari amb el Cavall, la nostra peça clau en aquest curs, que ara sota el nom
de «ff» engalana el nostre espai de recepció i que està present en cadascuna de les nostres activitats. El nostre
cavall, s’empodera del taulers convertint-los en una egua que domina els escacs, la qual amb un bot ens fa pensar
en tota la fantasia que a les escoles es pot donar i amb ella aprenem a volar.
Gràcies per fer de la nostra escola un espai inclusiu, on tothom conviu ple d’alegria i fantasia. «Endinseu-vos en un
món ple de fantasia», frase que recorde de la meua infantesa, ja que jo tenia una samarreta que el meu pare i la
meua mare em van comprar per celebrar el dia del llibre, alguns ho recordareu!
Ara esperem que la màgia que el primer dia va omplir el nostre centre torne prompte fent tanta
màgia que, en cop de bastó o el truc més fàcil del món, ens deixe gaudir de vosaltres.
DESITGE FERMAMENT QUE TOTS I TOTES ESTIGUEU MOLT BÉ.
De la vida,
és un bon guia,
no perdre mai l’alegria i esdevenir un pacifista diplomat
per fer de general assenyat.
(GIANNI RODARI)
Empar Sastre
Directora

Estimades famílies,

Ens ha tocat conviure amb una malaltia desconeguda per tota la humanitat. Mai haguérem pensat que açò ens
passaria. Colpeja amb força a tothom, no fa distincions, coneix la igualtat i la inclusió. Aquest fet terrible ha fet que
tots ens hem unit per a combatre’l. Així, sempre hem de trobar la part positiva de les desgràcies i de segur que entre
totes i tots podrem acabar amb el virus.
Com no pot ser d’una altra forma, la vida de la comunitat educativa
s’ha vist greument afectada d’un dia per a l’altre, sense temps a res. Ha
sigut un canvi radical per a tots.
Les mares i pares s’han vist de sobte amb les seues filles i fills a casa.
Amb el patiment de què passarà amb la feina, l’economia i la salut
de tots els membres de la unitat familiar. I a més a més, fent de mestres
amb els xiquets i xiquetes, ajudant-los amb les tasques, llegint amb ells,
dibuixant, jugant i sobre tot gaudint d’estar amb eixes “personetes” tan
especials per a tots nosaltres.
Per a l’alumnat també ha sigut un gran canvi. No poder eixir al carrer, ni
anar a vorer als iaios, a jugar al parc i tantes coses més. És molt difícil
d’entendre per a les seues ments immadures. Els més majors estaven
“contents” i deien: «no anem a l’escola!». Però sé cert i segur que ja

han canviat d’opinió i ens troben a faltar.
Els mestr@s, intentant seguir amb les classes i utilitzant les noves tecnologies. Amb els problemes que açò comporta,
alumnat sense els recursos suficients i nosaltres mateixos reciclant-nos, perquè hi ha un munt de programes que no
dominem. Amb tot, sempre intentant fer-ho tot el millor que podem per els nostres “santaners i santaneres”.
Tot aquest desastre passarà. Entre tots ho aconseguirem! Eixirem reforçats d’aquesta terrible experiència, n’estic
covençuda. Desitge que ens servisca de lliçó, hem d’aprendre a viure més tranquils, a apreciar les xicotetes coses
que ens fan feliços, els amics i sobretot valorar la nostra família, que som uns privilegiats per tenir-la i l’hem de cuidar
molt.
Ens espera una dura tornada a la rutina. Heu d’estar preparats i preparades.
Molts ànims. Ens hem sortirem!
Nati

I ara què? Com anem a continuar recolzant al nostre alumnat? Aquestes i moltes altres són les preguntes que ens
hem fet nosaltres i segur que tot el professorat.
Dins de les opcions que tenim, ens hem d’agafar a les noves tecnologies; diuen que ens fan la vida més fàcil. Si més
no, en aquestos temps, ens fan possible que puguem créixer junts, compartir moments i aprenentatges amb el nostre
alumnat. A dia de hui, les videoconferències són el nostre recurs diari per poder seguir treballant de la forma més
propera possible.
Aprofitem-nos de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per compartir recursos, mantenir el ontacte
i ajudar-nos els uns als altres; cadascú des de les nostres cases mentre superem entre totes i tots aquest entrebanc.
Però no serà per sempre, perquè l’escola ens espera per retrobar-nos amb més força, valentia i alegria que mai!.
Encarna Llopis, mestra de PT
Núria Pérez, mestra d’AL

https://www.youtube.com/watch?v=lUUgMgbKYM8
https://www.youtube.com/watch?v=WtYlyScwGpU

Estimada comunitat educativa del CEIP SANTA ANNA:
En primer lloc, espere que tots i totes estigueu bé de salut i d’ànims, dins del que
cap en aquesta situació tan estranya que ens ha tocat viure. Mai hauria imaginat
que hauria d’escriure l’article per a la revista, que amb tanta il·lusió confecciona
l’escola tots els cursos, en aquestes circumstàncies!
L’obligació de confinament domiciliari, derivat de l’estat d’alarma imposat per les autoritats davant
l’emergència sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, ens afecta per igual a tota la ciutadania.
No obstant, el col·lectiu de les famílies, amb xiquets i xiquetes en edat escolar, sou un col·lectiu molt especial.
Perquè no sols heu de tindre cura de la vostra salut com a adults responsables, sinó que heu de vetlar per la
dels més menuts i també pel seu benestar emocional.
Portem ja més d’un mes de confinament, i volem transmetre-vos el que hem observat tant des dels serveis
psicopedagògics municipals, com des del professorat en general. Sou uns campions i campiones! Les famílies en
general i, en especial, els més menuts, no sols esteu complint amb aquest objectiu sinó que, a més a més, esteu
donant-nos grans lliçons de civisme i responsabilitat.
Estem veient com la majoria de vosaltres s’heu adaptat a la nova situació, heu canviat horaris i rutines, heu
hagut de deixar, en molts casos, els vostres treballs habituals i en altres, heu hagut de continuar teletreballant
a casa. També molts de vosaltres heu de tindre cura dels vostres majors, que estan veient-se molt afectats per
aquesta situació.
I tot això ho feu amb la dedicació que esteu donant a les vostres xiquetes i xiquets i amb el
seguiment de les pautes i recomanacions que us fan aplegar els vostres mestres i equips directius, que
estan treballant de valent, perquè cap xiqueta ni xiquet es quede enrere. Vertaderament, esteu fent una gran
tasca i esteu sent la peça clau, perquè puguem superar tots units aquesta pandèmia. ENHORABONA!!
A estes altures del confinament, supose que ja haureu escoltat, vist i llegit, una gran quantitat de recomanacions
per a dur aquesta situació endavant. No vull incidir més en tot això que ja esteu fent tan bé! De tota manera, si
alguna família vol recordar o aprofundir més en aquestes orientacions, podeu consultar el document que
ha elaborat el Gabinet de Psicologia i Pedagogia Municipal d’Oliva, dirigit a les famílies especialment, en
aquest enllaç
https://oliva.es/wp-content/uploads/2020/03/Consells-COVID-LOGOEDUCACIO.pdf

Igualment, si voleu informació en general sobre el Coronavirus,
l’Ajuntament d’Oliva ha creat una aplicació que podeu descarregar en
aquest enllaç.
https://oliva.es/ciutadania/h-coronavirus/

No oblideu mai, que heu de buscar la informació als llocs oficials.
No hi ha que difondre notícies falses, que tants problemes provoquen en
aquestes situacions.

Per últim, vull fer junt amb vosaltres una última reflexió: no us angoixeu perquè les coses no vagen com les havíeu
previst, no us preocupeu pel que puguen “perdre” els vostres xiquets i xiquetes, penseu que “mai hi ha un temps
perdut, que d’estos dies o mesos en parlaran durant molts anys i que el que hauran aprés els enfortirà per
sempre”.
El més important en aquests moments és l’aprenentatge d’actituds positives: consolidar i mantindre els
hàbits que practicaran estos dies pel que fa a higiene, alimentació, descans, i organització del temps de treball
i d’oci.
Les habilitats que podeu potenciar: la creativitat, la tolerància i resistència a les frustracions, la resolució
dialogada dels conflictes.
I sobretot els valors com la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’amistat, i els sentiments de pertinença
i participació.
I la millor manera d’aprendre tot això, és que gaudiu molt d’elles i ells, ara que els teniu a casa i esteu
tota la família junta: escolteu-los, parleu amb ells, contesteu a les seues preguntes, calmeu les seues pors
i angoixes, conteu-los contes, canteu, balleu, jugueu, aplaudiu junts i, si podeu, abraceu-los ben fort!!
Sabeu que ens teniu al vostre costat, tant als serveis de psicologia i pedagogia municipals, com a tot el Claustre
del CEIP SANTA ANNA.
SOM UNA GRAN FAMÍLIA I TOTS JUNTS HO ACONSEGUIREM!!!

Servei d’orientació psico-pedagògica
Si voleu posar-vos en contacte amb mi per resoldre algun dubte o sol·licitar algun tipus de suport, podeu fer-ho
enviant un correu a cgarcia@oliva.es i em posaré en contacte amb vosaltres, el més aviat possible.

Experience with CEIP Santa Anna 2019-2020
My experience with Santa Anna has been so great and beneficial for me as a person and as an English teacher. I
came to this school with hardly any experience in a classroom setting, but as the school year went by, I could quickly
see my growth here, both with the students and the teachers.
I have often found myself improving day to day here, either with teaching English, bonding with the students, learning
about the Spanish language and culture, or even ways of living in a foreign country. I have learned so much from the
kids in Santa Anna and I will miss them dearly. I am also thankful for all the support from the school’s staff during my stay
here, especially with Marc, who has taught me so much when it comes to teaching children, adapting to the Spanish
language and lifestyle and much more.
I wish nothing but the best for the students and staff in Santa Anna, and I hope our paths cross again in the future.
Tristan M. Darza

Un cop vaig llegir que les persones es divideixen en dos tipus: les que es mereixen que se’ls regalen Oceans i la
resta. Des del CEIP Santa Anna d’Oliva considerem que vosaltres sou de les primeres i per aquest motiu vam lluitar
per a obsequiar al nostre alumnat de 5é i 6é un viatge inoblidable a Cantàbria, concretament a Viérnoles.
Tot va començar amb la inquietud, que sempre tenim el professorat del centre, de donar a conéixer al nostre
alumnat i les seues famílies el món meravellós que ens envolta i posar-lo als seus peus. Tot açò amb la finalitat que
pugueren viure noves experiències i crear bonics records que sempre mantindran en les seues delicades i fràgils
memòries. Gràcies famílies per tindre aquest petit detall amb elles i ells.
El camí per aconseguir aquest viatge per al nostre alumnat, no va ser gens fàcil, ja que vam haver de redactar un
projecte mediambiental que teniem adreçat a les característiques del nostre centre i adaptar-lo a les formes que
des de l’administració de Madrid se’ns sol·licitava. Mitjançat el MEFP es convocaren les beques per a participar en
el programa nacional de “CENTRES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL”- “CEAM VIÉRNOLES”.
Aquest primer tram no ens va resultar complicat donat que des del CEIP Santa Anna treballem en tots els moments
educatius el mediambient i el portem sempre a terme.
Tot seguit vam enviar al concurs el nostre treball de recerca i ací va començar el segon tram, molt més complicat
que el primer, donat que estàvem competint amb tots el centres del territori Espanyol (més de 1000 centres
educatius) i els quals també volien beneficiar-se d’aquesta experiència única, però… el CEIP Santa Anna HO VA
TORNAR A ACONSEGUIR! Vam ser EL SEGON CENTRE SELECCIONAT de TOTA ESPANYA perquè els vostres fills/
es pogueren anar i viure aquestes aventures tan especials i inoblidables que ara atresoren en els seus records. I
perquè us n’adoneu de com de meravellós va resultar l’experiència us deixem amb una xicoteta part de tot el que
treballàrem, vam aprendre i vam compartir.
Águeda i Empar

Com cada curs l’escola celebra la cinquena edició de la Festa dels Escacs. És el resultat d’un projecte que
porta endavant durant anys i que lluita contra el fracàs escolar i la falta de motivació de l’alumnat, alguns en
risc d’exclusió social. Molt s’ha parlat i escrit dels beneficis dels escacs en la formació integral dels estudiants. I el
col·legi Santa Anna és pioner en aquesta introducció dels escacs dins el currículum d’una manera estructurada
i que creix cada any amb la cooperació d’escoles d’arreu d’Europa, amb un projecte Erasmus Plus enriquit amb
la pedagogia Montessori. Al centre són freqüents les visites d’autoritats en la matèria com ara Leontxo Garcia
Olasagasti, Gustavo Martínez o Carlos Martínez, entre d’altres, amb un gran nombre de publicacions sobre els
escacs com a eina educativa.
Enguany van participar amb nosaltres Miriam Monreal i Joaquín Fernández, persones molt arrelades al món dels
escacs educatius.
Miriam és formadora de professorat i coordinadora dels Escacs a Aragó, porta el Programa de Ajedrez a la
Escuela.
Joaquín Fernández és Doctor en Pedagogia. Monitor federat i entrenador professional d’Escacs. Ha escrit alguns
llibres, imprescindibles en escacs educatius com LAS TRANSVERSALIDADES DEL AJEDREZ entre altres.
V FESTA
ESCACS SANTANERS
AMB LA VISITA DE MIRIAM
MONREAL I JOAQUÍN
FERNANDEZ

En aquestes pàgines us deixe un recull de fotos i activitats que vam preparar per a la festa dels escacs.
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A l’inici d’aquest curs el CEIP SANTA ANNA, amb la representació de la Directora
Empar Sastre, va tindre l’oportunitat de participar en el primer Congres Internacional
d’Escacs Educatius i Pedagogia.
Vam poder compartir espai i taula redona amb Mar Romera1 i Leontxo García
Olassagasti21, per debatre i poder contestar la pregunta: «Què ens poden aportar
els escacs en educació?».
A més a més, vam oferir als assistents al Congrés un taller on podien observar les
diferents activitats, metodologies i transversalitats que ens ofereix el joc dels escacs i
com ho arribem a aplicar dins del currículum i donar la seua visió des d’una òptica més
pròxima a la realitat docent.
Cal remarcar que els escacs a més de ser un joc, són un esport, són art, són cultura i
són una ferramenta molt valuosa per a l’educació.

1. MAR ROMERA
Mestra, llicenciada en pedagogia i en psicopedagogia. Especialista en Intel·ligència emocional i autora de diversos llibres dedicats a
l’escola, la infància i la didàctica activa.
2. LEONTXO GARCÍA OLASSAGASTI
Col·labora diàriament amb EL PAÍS (des de 1985), i ha passat per *Deia, La Gaseta del Nord, Agència EFE, France Presse, TVE, RNE, la
SER, BBC *World *Service i Radi Moscou, entre altres. Ha visitat uns cent països i ha donat conferències en 25. Va rebre la medalla al
Mèrit Esportiu (2011) i està inscrit en el Llibre d’Or de la Federació Internacional (*FIDE). El seu llibre Escacs i Ciència, passions mesclades
(Editorial Crítica) va per la 6a edició. Va assessorar els diputats dels Parlaments Europeu (2012) i Espanyol (2015), els quals van decidir
impulsar els escacs com a eina educativa, a què es dedica intensament des del canvi de segle. És el director de ponents de la Fundació
*Kaspárov Iberoamèrica, creada en 2014, que ja ha format a més de 13.000 docents entre Mèxic, Panamà i Espanya.

Els nostres Mostres s’havien quedat dormint en el túnel del temps. Aquest curs el nostre
alumnat ha volgut despertar-los amb la dramatització del conte La Maria no té por.
«Maria se’n va a passar uns dies a casa l’àvia. Ha de dormir en una habitació que està
encantada.
L’àvia li diu que ha d’anar a dormir prompte i que si no es dorm apareixeran els monstres.
A mitjanit, Maria rep la visita del Butoni; un monstre bo que necessita la seua ajuda per a
salvar el món fantàstic on viu».
«En una habitació molt fosca trobarà el llibre dels Espantacriatures, els mostres que
fan por als xiquets que es porten malament.
Una altra nit apareixeren els Donyets Punxa i Pica, per demanar ajuda a Maria. La
Bruixa Roïna i l’Home del Sac havien convertit a tots els xiquets en adults i els tenien
al Castell d’Aniràs i no Tornaràs».
«Maria i els Donyets van a demanar-li a la bruixa que allibere als
xiquets i xiquetes. Per fer-ho han d’aconseguir tres objectes: el collar de
l’Encantada, la ploma de la Cuca Fera i el turbant del Mussa.
Per aconseguir el collar de l’Encantada s’havien d’enfrontar amb el
Gegant».

«Després van anar al bosc de Tremolaràs per agafar la ploma de la Cuca Fera. La cuca estava disgustada
perquè no aconseguia asustar al Tio Canya, així que la van ajudar traient a la Bubota i cantant una cançó».

“A la nit s’acabarà el món,
tot passarà en un segon.
dels xicotets se’n salvarà algun,
dels grans… no n’ha de quedar ni un”.
«Finalment per tal d’aconseguir el turbant del
Moro Mussa anaren baix de la finestra de la
seua enamorada la Bolangera, que sempre
tenia cara de pomes agres i li cantaren
cançons».
«Mentre ells cantaven va arribar el Moro Mussa que es va posar content i els va donar
el turbant».
«Havien aconseguit els tres objectes: el collar de l’Encantada, la ploma de la Cuca
Fera i el turbant del Mussa.
Així que van tornar al Castell de la Bruixa Roïna i aquesta no va tindre més remei que alliberar als xiquets i xiquetes.
Amb alegria i unió, xiquetes i xiquetes començaren a cantar».

Encarna Llopis
Mestra de Pedagogia Terapèutica

https://www.youtube.com/watch?v=XZqdv56PtGM
El dilluns 25 de novembre es celebra el Dia Internacional contra la violència de gènere i des del CEIP Santa
Anna vam voler expressar el nostre rebuig davant qualsevol mena de violència, per tal de conscienciar-nos de
la importància que té cada xicotet i individual gest per canviar les coses. Per això vam triar l’eslògan “SIGUEM
L’EFECTE PAPALLONA”, perquè cada xicotet gest pot ocasionar grans transformacions.
El mural “SIGUEM L’EFECTE PAPALLONA” penjat en la paret del col·legi i emblema del dia 25N va ser realitzat per
tots i cadascun de l’alumnat. Les mestres Betlem i Beatriz, des de l’àrea d’ “ARTS AND CRAFTS”, van ensenyar a
l’alumnat com havien de pintar la peça de la dama dels escacs, amb ales en diferents tonalitats de morat i es van
enganxar més de 200 papallones formant un cor enorme.
Des de la nostra escola així va ser com vam viure el 25 N:
Durant les dues primeres sessions el professorat va treballar amb el seu alumnat continguts relacionats amb
l’efemèride, més tard, després d’haver abordat el tema i parlat d’això, cada alumne/a va escriure una frase i entre
tots van votar la que més els va agradar. Aquesta frase es va escriure en un avió de color morat (el color del dia
de la dona).
Més tard vam baixar tots al pati del col·legi i asseguts darrere del mural vam cantar tots junts la cançó «La puerta
Violeta» de Rozalén, amb un missatge que reivindica la nostra lluita contra la violència de gènere. A continuació,
un representant de cada classe va pujar a la classe de tercer i des d’allí van llançar 6 avions morats (1 per
cada curs). Els alumnes de quart
de primària van recollir aquests
avions i van llegir la frase contra
la violència de gènere que hi
havia escrita dins.
Seguidament, l’alumnat de sisé
van llegir, un a un, parts d’un text
relacionat amb el 25N.
La celebració d’aquest dia, tan
important per a tots nosaltres,
va acabar amb la lectura d’un
poema escrit per la Mestra de
Llengua Estrangera: Beatriz Miró.

https://www.youtube.com/watch?v=ohAndM6Ffz8

Una vez tuve un sueño...
Soñé que crecí en una sociedad en la
que ser mujer no era equivalente a vivir
silenciada, dominada o anulada.
También soñé que las veces que tocaron mi
cuerpo sin permiso, me faltaron al respeto o
bromearon con algo sexual e hiriente, hizo
que no viviera angustiada y asqueada por
vivir rodeada de algunos hombres de mente
enferma y perturbada.
Soñé que las noches que volvía a casa sola
ya no miraba atrás, ni tampoco caminaba
rápido hasta llegar al portal por lo asustada
que estaba.

Soñé con un mundo en el que ser mujer no es
sinónimo de trata, vejación, desprotección,
vulnerabilidad, maltrato, violación o
asesinato. Pero, lo que más me gustó de
ese sueño fue ver a cientos de mariposas
volando a mi alrededor que hicieron que
la gente se parara, mirara y reaccionara
dejando de ser seres inertes y al margen de
lo que pasa, para transformarse en alguien
mejor que dice: ¡Basta!
Y por ultimo, también soñé con nosotros, con
todos los que estamos aquí siendo esas
hermosas mariposas que con un pequeño
gesto pueden cambiar el rumbo de las
cosas…
¡Así que levántate y sé el efecto mariposa!

Love Santander
Torna la màgia del Nadal al CEIP Santa Anna i cal triar un repertori, assajar les cançons, els arranjaments
i els balls que les acompanyen; gravar-les, pensar en imatges, editar-les i pujar-les al nostre canal de Youtube; fer
un concert a la porta de l’Ajuntament d’Oliva i al Passeig... Tot açò ho fem, sense descuidar el currículum, aprofitant
cada estona del nostre temps, per xicotet que siga. Un treball invisible als nostres ulls, però que requereix d’un
compromís absolut per part de xiquetes i xiquets, del professorat i de tota la comunitat educativa, tota!
El repertori d’aquest any ha intentat defugir dels llocs comuns i de les nadales més tradicionals per donar-li
un aire de renovació a aquestes festes. És un primer pas i tota una declaració de principis de com volem que siga
la nostra escola; que agafe el millor de la tradició, però que vaja un pas endavant.
A més de potenciar la música, també hem promogut la llengua estrangera o les noves tecnologies utilitzades
per enregistrar i postproduir so i imatge. Així, The Beatles, La Pegatina i una versió flamenca de «Vivir la vida» de
Marc Anthony representen bé la vitalitat, la tradició i la renovació pedagògica que volem de casa nostra.
Com sempre els protagonistes d’aquesta història són els xiquets. Elles i ells són la nostra veu, les nostres
trompetes i clarinets, el ritme de la caixa flamenca. Són també els nostres peus quan ballen, la coreografia i els nervis
abans de pujar a l’escenari. Tot està preparat! El públic espera... tot anirà bé, perquè ells estan presents en cada
etapa del procés creatiu i això és essencial. Es tracta que ells assumesquen la major part de la responsabilitat i
ho han fet. Per això justament ens sentim especialment orgullosos de totes les nostres xiquetes i xiquets que mai es
rendeixen davant els obstacles. Els aplaudiments no s’han fet esperar.
Per a nosaltres mai és sols un event més, és un enorme treball que volem que recordeu durant molts anys i del
qual pares, mares, familiars, veïns i veïnes d’Oliva en formen part. Aquest treball és el major regal que poden portar
ses majestats d’Orient i el qual volem compartir amb vosaltres amb un deliciós xocolate elaborat per l’AMPA, un
trosset de coca en llanda i la música del grup “Mel de Romer” de Pego. Gratitud infinita. Vosaltres ho feu possible
tot!
Com no podia ser menys, el Carter
Reial que, de la mà d’ISMAEL
FUTER, envia als Reis d’Orient les
seues cartes amb les peticions dels
desitjos més purs dels més menuts
de la casa.
Diuen que l’èxit és no perdre
l’entusiasme i és per això que crec
profundament en la nostra escola.
Dins d’aquests murs, tot es viu com
un repte des del primer moment que

es proposa a la sala de mestres, al pati o als corredors. Ningú es queda al marge. ENTUSIASME és la base de tot,
més encara si estem en Nadal i s’escolta cada vegada més prop el trineu del Pare Noel.
Marc García

«Amor universal, no-violència i pau. L’amor universal és millor que l’egoisme, la no-violència és millor que la violència
i la pau és millor que la guerra».
Llorenç Vidal, poeta mallorquí i fundador del Dia de la Pau i la No-Violència.
La pau no és una cosa d’un, sinó una tasca de totes i tots; però l’elecció individual d’utilitzar el diàleg, en lloc de
la violència i rebutjar els actes violents, generarà un gran canvi a la nostra societat. Per això, l’eslògan que hem triat
enguany per celebrar aquest dia diu així:
LET’S SPREAD PEACE AROUND THE WORLD!
(DIFONGUEM LA PAU ARREU DEL MÓN)
Per acompanyar aquest eslògan, els Santaners i Santaneres han creat dues ales gegants. Per fer-ho, a l’assignatura
d’Arts and Crafts, cada alumne o alumna va pintar dues plomes utilitzant una tècnica de sombrejat per a difuminar
qualsevol color i fer-lo anar del blanc al negre. Després, amb llapis blancs i negres,
van decorar les plomes i van escriure alguns missatges de pau.
El Dia de la Pau i la No-Violència, el 30 de gener, vam penjar les ales al pati i tot
l’alumnat va poder fer-se una foto individual amb les ales i una altra col·lectiva
amb la seua classe. Cal destacar la inestimable ajuda de Pedro, pare de Clàudia
Herráiz Climent de cinqué, qui ha vingut a l’escola amb la seua càmera per
fotografiar-nos a totes i tots.
GRÀCIES! FOTO PEDRO

Durant les tres primeres hores
del dia, a banda de les fotos,
els i les alumnes van treballar la
importància de tenir una actitud
pacífica i no-violenta a l’aula.
Després, tots els Santaners i
Santaneres vam eixir al pati, on
l’alumnat de sisé ens va llegir què
és per a elles i ells tenir una actitud
pacifista i per què és important.
En acabar, un representant de
cada curs va llençar des del
primer pis un avió de cartolina
emplenat amb missatges de pau,

que l’alumnat de quart ha llegit per a tota l’escola. Per finalitzar, tots junts vam cantar i ballar la cançó Alegria, del
grup «El Diluvi» i ens vam donar una gran abraçada col·lectiva.
Betlem Morant

I precedits pel Rei Carnetoltes amb totes les consignes diàries, el centre prepara el seu carnestoltes, amb una gran
batucada formada per l’alumnat de sisé.

Personatges fantàstics, mitològics o plens de màgia.

Unicornis

Leprechaund-donyet

Sirenes

Mags

Driades –Nimfes dels roures

Ciclops

Ondines

Grifons

Drags carregats de música

https://www.youtube.com/watch?v=5kM_ufsXfI0

Dentro de poco podría ser que pasara esta historia que van a contar los niños de tercero de primaria.
En el mar Mediegeo hay una isla donde viven el pueblo de los ciclopes, las Ondinas (hadas del mar), los Grifos
(leones con alas), las sirenas, unicornios... y muchos más seres que nosotros llamamos monstruos.

Aurelio, un ciclope, estaba mirando el mar, que estaba embravecido. Divisó un barco, una cosa muy rara, ya que
nunca veían uno tan cerca de la isla. El barco se estaba hundiendo golpeado por las rocas que había alrededor
de la isla, observó a las sirenas que con esfuerzo arrastraban un objeto. Se acercó a ver qué era el objeto que
traían las dos sirenas. Aurelio y las sirenas miraban y miraban, pero no sabían qué era. Por allí pasó el hombre del
saco y aclaró que era un barril y dentro había…¡¡un niño!!.

De repente el niño se movió y abrió los ojos, dando gritos espantado de ver quien estaba a su lado. ¡¡Monstruos!!
El niño salió corriendo, los Grifos sobrevolaron la isla buscando, las sirenas nadaron rodeando la isla. Pero por fin
lo encontraron. Informaron a las Ondinas y a Aurelio.
Aurelio y su amigo Grifin (Grifo) con mucha paciencia consiguieron que el niño, que se llamaba Claudius, confiara
en ellos y le mostraron cómo era la vida en la isla.
Pasaron los días y el niño se integró perfectamente en la vida de la isla. Ya no se sobresaltaba cuando se cruzaba
con algún habitante de la isla. Claudius se iba dando cuenta de que estaba muy equivocado cada vez que
llamaba “monstruos” a seres, sólo por el simple hecho de ser diferentes a él. Se quedó en la isla y fue muy feliz allí.
Pepa Nadal

Claudia Codina Araque

El passat 8 de març, diumenge, va ser el Dia de la Dona, però com creiem que és un dia important que cal celebrar
i treballar a l’escola, els Santaners i Santaneres el vam celebrar el divendres 6 de març.
És important que l’alumant aprenga que encara que legislativament la igualtat entre homes i dones és un fet, això
no vol dir que en la pràctica siga així i, per tant, s’han de promoure iniciatives, mesures i lleis que ho facen possible.
A més, també és important que aprenguen a rebutjar estereotips que diferencien els homes de les dones i, sobretot,
que se n’adonen que aquesta és una lluita de totes i tots.
Per a celebrar aquest dia, l’alumnat de primària ha treballat diferents continguts a l’aula com, per exemple: per què
es celebra el 8 de març, dones importants al nostre país, estereotips entre homes i dones, etc. Després d’esmorzar,
els xiquets i les xiquetes s’han dividit en 14 grups amb edats diferents per participar en la Trivia-gymkana, on havien
de contestar correctament a les preguntes per poder fer les diferentes proves, com birles, anelles o escacs.
Les Santaneres i els Santaners han gaudit molt d’aquesta activitat i han posat en pràctica els seus coneixements
sobre aquest dia!
Pel que fa a l’alumnat d’educació infantil, han representat el conte de La caputxeta forçuda. Aquest ens dona
una nova visió dels contes tradicionals com per exemple; la caputxeta és valenta, independent i amb una gran
autoestima.
Aquest conte forma part d’una nova col·lecció que es diu Contes desexplicats que és una altra manera de narrar
els contes tradicionals, aportant nous valors al nostre alumnat.
El cicle d’infantil va representar l’obra davant de tot el centre com a aportació per a celebrar el Dia de la dona.
Betlem Morant

https://www.youtube.com/watch?v=ythud8hr3xE

https://www.youtube.com/watch?v=q1QcaXL62bU

En 2013 l’ONU va dictaminar que cada any el 6 d’abril es commemoraria el Dia Internacional de l’Esport per al
Desenvolupament i la Pau, amb la intenció de reconéixer el paper que juga l’activitat esportiva per a la promoció
dels drets humans i el desenvolupament econòmic i social.
La Comunitat del CEIP SANTA ANNA fa cinc anys que ho celebrem amb molt d’esforç i il·lusió pel nostre alumnat.
El curs passat ens vam unir tots els centres d’Oliva i va ser un dia inoblidable. Enguany, encara que estem separats
per aquestes circumstàncies del Covid-19, també són dies inoblidables perquè hem fet i continuem fent activitat
física i esport, units i disfrutant en família. A la fi, és el que més estimen els nostres xiquets i xiquetes.
Toni
Mestre E.F.

Mai ens havíem plantejat una altra possibilitat, una altra manera de veure l’esbarjo, fins que a octubre vam decidir
posar en marxa el nostre projecte de pati coeducatiu.
Sabeu quina diferència hi ha entre un pati tradicional i un coeducatiu?
El pati tradicional consisteix en un ampli espai dedicat en la seua gran majoria a la pràctica d’esports com el futbol,
el bàsquet, etc. utilitzat per un 30% aproximadament de l’alumnat i en el qual un 70% es manté als voltants sense
dur a terme cap mena d’activitat. En canvi, un pati coeducatiu és un pati viu, en el qual es fa un ús de l’espai més
igualitari, democratitzant-lo, donant oportunitat a tots i cadascun dels alumnes del centre i en el qual s’ofereixen
alternatives d’oci i aprenentatge: naturalesa, rocòdrom, pissarres, racons de lectura, etc.
Per què vam decidir transformar el pati?
En el CEIP Santa Anna estem convençuts que el pati de l’escola és un dels primers espais de socialització on
xiquetes i xiquets desenvolupen les seues pròpies capacitats i aprenen a relacionar-se amb les altres persones. El
pati escolar, reprodueix els rols de gènere i crea discriminacions de diferents tipus (sexe, edat, gènere, etc.).
Per això, els patis coeducatius, són projectes que busquen la millora física i funcional del pati, no sols com a espai de
joc i trobada sinó, també per a transformar relacions de gènere que es perpetuen en la nostra societat. Els principals
objectius que pretenem aconseguir transformant el nostre pati són els següents: El desenvolupament integral de
xiquets i xiquetes, lliure d’estereotips o discriminació per raó de sexe, trencar les jerarquies que condicionen l’ús de
l’espai, transmetre jocs tradicionals que l’alumnat desconeix, minimitzar o erradicar tot aquell comportament agressiu
i oposat a les normes de convivència, millorar la convivència en el centre, transmetre la importància de cuidar el
nostre entorn (hort escolar). Hem distribuït el nostre pati de la següent manera:
1. Zona dinàmica, 2. Zona de joc tranquil, 3. Zona de contacte amb la natura.
Posteriorment vam subdividir el pati en 7 zones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bea Miró

Rocòdrom + Trinquet
Jocs d’encistellar + Sambori + Twister
Jocs en moviment
Corda + Mocador
Jocs amb pilota
/ 7. Hort escolar, Bibliopati, Paret de pissarra i jocs de taula.

El 23 de novembre els membres de l’AMPA, van organitzar una quedada i ens van pintar bancs, samboris, taulers,
enganxat les preses del rocòdrom, reixats...
Gràcies a l’AMPA per ajudar-nos a fer-ho possible i convertir aquestos espais.

És per totes i tots sabut que les xiquetes i xiquets posseeixen una gran capacitat imaginativa capaç de
canviar la percepció diària de les coses simples i banals.
Per això l’equip docent de Santa Anna, tenint en compte aquesta premissa, va iniciar el curs actual establint com
a base un projecte de treball anomenat «A cavall amb les fantasies».
Amb ell preteníem fer créixer al nostre alumnat fomentant, en major mesura, la seua intel·ligència lingüística i, dins de
les nostres possibilitats, en aquest any un tant excepcional, creiem que ho hem aconseguit.
Com a part d’aquest projecte va sorgir la idea de presentar al nostre alumnat als Premis Literaris Sambori 2020 i
el resultat ha sigut tan fantàstic que hem pensat que amb motiu del 23 d’abril, el dia del llibre, faríem la revista
del centre per compartir amb tota la comunitat educativa, les històries que els nostres xiquets i xiquetes han sigut
capaços de crear tenint com a base un simple full en blanc i un llapis.
Ara, sense més dilacions, us deixem gaudint i comprovant com tot l’alumnat participant té una gran capacitat de
comunicació amb un vocabulari extens i ric, capaç de fer-nos submergir de ple en un món increïblement fantàstic.
Roser Sanchis.

