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COMIAT A VICENT MORENO
El divendres passat acomiadarem al nostre estimat director Vicent Moreno, que ha sigut mestre del “Secanet”
des de 1985.
El dia va estar organitzat per tota la Comunitat Educativa amb una sèrie d’actes simbòlics per a ell.
A les 11:45 dos xiquetes de 6é anaren a buscarlo al despatx per a passejarlo per tota l’escola on els alumnes
volien donarli un reconeixement aplaudint, ballant al ritme de la cançó “Seguirem” d’Obrint Pas i una última
abraçada.
El camí d’alumnes el conduïa cap a l’hort, on estaven les famílies i
altres membres de l’escola, com el conserge, les cuineres,
netejadores, educadores del menjador, per a posar la placa al
nostre hort, que ara es dirà “HORT VICENT MORENO”.
Seguidament, va plantar un tiler entre la pinada i l’hort on tots els
xiquets i xiquetes de l’escola recordaren amb ell “Què necessita
una planta per a viure!!!”.
Els actes continuaren amb les famílies al porxe principal on li
dedicaren unes paraules des de l’AMPA en nom de totes les
famílies de l’escola i on es va mostrar el taulellet com a reconeixement del seu treball al Secanet.
Mentres els alumnes estaven preparats a la pista per a cantar la cançó “Parla Valencià” de Dani Miquel i
regalarli un conte col∙lectiu, “El Sambori de Vicent”, fet entre tot l’alumnat
de l’escola amb els seus tutors i tutores.
I per a acabar el fi de festa, els alumnes li van dedicar “la Vicentà” amb les
botelles de plàstic que utilitzaren en falles.
El personal docent i no docent de l’escola va fer després un claustre molt
especial junt amb directors d’altres escoles de Catarroja, antics companys i
fins i tot el reconeixement per part de
l’Ajuntament, amb la presència de
l’Alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, i la regidora d’Educació, Núria
Blanch.
El dia va ser molt entranyable per a tots i totes les persones que formem
part del Secanet.
Vicent, et desitgem molta sort en aquesta nova etapa i que sigues igual
de feliç o més que has sigut en aquesta escola. Bon vent i barca nova!

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ
Nou equip directiu: Ja està nomenat el nou director: Xavi Leal, mestre d’Educació Física de la nostra escola,
de cap d’estudis estarà Carolina Ramos, actualment tutora de 5 anys A i les funcions de secretari les
continuarà fent Vicent Garcerà, tutor de 5 anys B.
El procés de matriculació s’està concretant, però ja sabem que del 22 al 29 de maig serà el termini per a
presentar les sol∙licituds de matrícula. Més endavant informarem quan tingam publicades les vacants i els
impressos necessaris. L’Ajuntament farà, com cada any, les reunions informatives per a les famílies del xiquets
i xiquetes nascuts en 2014.
Vacances de Pasqua: No hi ha classe des del dia 13 al 24 d’abril, tornem el dimarts 25 d’abril.

Reflexionarem junts a partir d’uns vídeos. Anima’t i vine!
Tens dues oportunitats.
Serà a la biblioteca de l’escola.
Organitza la Comissió Mixta de Convivència del CEIP Jaume I El Conqueridor.

ESCOLA VIVA
EIXIDES I ACTIVITATS DE LA SETMANA:
LA TORRETA DEL MARQUÉS EN BENIGÀNIM: Aquesta setmana els xiquets i xiquetes de 3 anys
han visitat aquesta granja escola i tot va anar fenomenal.
ANEM AL TEATRE: Durant tota la setmana i la vinent totes les classes de l’escola han participat en
aquest programa acudint al TAC a veure diferents obres de teatre adaptades a la seua edat.
VAQUERIA LA GRANJA RINYA D’ALBAL: L’alumnat de 1er i 2on el passat dimecres, després
d’ajornar l’exida per problemes tècnics, ha visitat la vaqueria d’Albal, amb un acompanyant especial,
Vicent Moreno, que els va fer de guia didàctic.
PEL∙LICULA DE 5 ANYS: Hui ha anat un grup d’alumnes junt amb les mestres, familiars i l’equip
tècnic a rodar una seqüència al Parc “La Granja” de Burjassot. Aquesta vesprada estaran rodant a
l’escola, i dissabte i diumenge aniran a rodar al Club Nàutic i al Divan.
JORNADA DE CONVIVÈNCIA AMB JOCS POPULARS: Hui els xiquets i xiquetes de 2n han anat al
poliesportiu de Paiporta a jugar amb l’alumnat d’altres escoles jocs que han aprés a les classes d’E.F.
COVES DE SANT JOSEP: L’alumnat de 3r i 4t ha visitat hui les Coves de la Vall d’Uixó.
PROGRAMA DE PRÒXIMES ACTIVITATS:
Padrins lectors: El dimarts 11 de vesprada farem l’activitat dels padrins lectors al
pati. Cada padrí/na anirà a buscar al seu fillol/a i el llegirà un conte.
Fireta de jocs: El dimecres 12 de matí tindrem castells unflables al pati per
deferència de CAPS.
Jocs de Populars i Tradicionals de Pasqua: Dimecres 12 per la vesprada eixirem tota l’escola al
pati a jugar a Jocs Populars. Organitzen els mestres d’EF i l’alumnat de 6é.
Taller del dia del llibre: El dimarts 25 d’abril, només tornar de vacances, farem una vesprada
especial per a celebrar el dia del llibre. El padrins i fillols es tornaran a trobar per a fer el taller de la
rosa i el taller del Menú de Contes. A més a més, la comissió de Biblioteca està intentant gestionar
un punt de venda de llibres recomanables a l’escola durant la última setmana d’abril, i patrocinat per
la llibreria la “Muixeranga” de Paiporta.

Aquest és el darrer Full
fins tornar de
vacances.
Acabem recordantvos una
bonica tradició de Pasqua:

Aquest diumenge és el diumenge de rams, mireu de
preguntar als iaios o gent més gran que feia la gent jove
i menuda entre els pasqüers i les pasqüeres. El xic li
regalava un ram a la xica que volia que fora la seua
pasqüera durant eixes Pasqües.

