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el nom “Trullàs”
Quan començà la vida de l’escola Trullàs, calgué posar nom 
al nou centre. Els òrgans competents el decidiren. Però per 
què eixe nom?
El nom “Trullàs” és ben antic, d’aspecte medieval, ja que 
l’escrivim sense la lletra r, com ocorria en valencià antic 
en què normalment eixa consonant no es pronunciava 
a fi nal de paraula. Hui això persistix en casos com dinés 
(per diners) i poc més. El nom de l’escola, per tant, si s’ha-
guera d’escriure ara, seria Trullars. Però deixant de banda 
aquesta minúcia ortogràfi ca, entrem en un altre aspecte: 
d’on prové el nom? D’entrada, no és el nostre Trullàs l’únic 
lloc que el porta. Prop de Perpinyà, al comtat nord-català 
del Rosselló, hi ha un poblet també denominat Trullàs, i en 
forma de cognom no és gens estrany en les comarques 
del centre i nord de Catalunya. Però podem trobar el motiu 
del nostre nom molt més prop.
La paraula trullar signifi ca molí d’olives o també de cereals. 
És possible que el carrer de Trullàs de Benifaió conduïra a 
una zona de trullars que estaria situada a llevant, vora eres 
i atarassanes. Però les persones que en el seu moment 
van triar el nom “Trullàs” per a l’escola degueren fer-ho per 
la relació tradicional que els llauradors de Benifaió han 
mantingut amb la Torre de Trullàs, antic poblat islàmic que 
es trobava en terme de Sollana, en la marjal, del qual ara 
només resta un monument commemoratiu (la derrocaren 
entre 1915 i 1919, i tenia 55 peus d’alçària i 24 de base). 

Abans, els llauradors, sense considerar els límits del terme 
municipal, tenien com a terreny “propi” les terres que tre-
ballaven. El cas és que molts benifaioners posseïen camps 
en els pobles veïns (Sollana, Picassent, Almussafes), i per 
això les torres d’allí les consideraven també benifaioneres. 
Eixa relació tan estreta pogué justifi car que el carrer que 
naixia de la placeta de l’Àngel s’anomenara “de Trullàs”. I, 
també, molts anys després, el nom de la nostra escola.
Que passem uns bons dies de Pasqua!

AMPA del CEIP “Trullàs”

sumari 
1. Portada  
2. El nom “Trullàs”.
3. Carnestoltes 2010 - Infantil -.
4. Hem fet un herbari - 1r -.
5. Benifaió canvia amb el pas del temps - 2n -.
6. L’aigua, un bé molt valuós - 3r -. 
7. Excursió a la neu - 5é-. 
8. Animació lectora. 

9. Un món sense barreres - 6é-. 
10 i 11. Històries fantàstiques - 4t -.
12. Racó poètic - 6é-.
13. Dia de la Pau. .
14. Els nostres mestres nous.
15. Algú està molestant a classe.
        Notícies de l’AMPA.
16. Igualtat d’oportunitats.
17. Informació de l’àrea d’Ed. Física.
18, 19 i 20. Diari fotogràfi c FALLES 2010.

 Edició:  CEIP TRULLÀS
 Coordinació i Direcció:  Manuel Gallego Cano
 Ajudants de Direcció :  Marta Llinares Ruiz 6é A , Itziar Yuste Caparrós 6é A, Clara Llàcer Rovira 6é B. Cora Magraner 6é A.
 Col·laboracions:  Alumnat • Professorat • AMPA
 Correcció ortografi ca:  Joaquim Juan-Mompó
 Maquetació i impressió:  Imag Impressions.



3

CarnesTolTes 2010
Al febrer carnestoltes celebrem, 
ens disfressem i fem festa

3 i 4 anys, som xinesos

5 anys, som grecs
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Els xiquets i les xiquetes de 
primer hem fet un herbari: hem arreplegat 
fulles i plantetes del pati, del camp… i les hem 
portades a classe. Com que havíem de secar-les, 
les hem col·locades entre papers de diari, amb 
molts llibres damunt.
Hem esperat uns quants dies fi ns que s’han secat 
i en destapar-les resulta que estaven aplanades i 
havien canviat de color. Ara pareixen de paper!   
Després, amb molta cura, hem apegat les herbetes 
i les fl ors en una cartolina i les hem protegides amb 
paper transparent. Ens ha quedat com un quadre 
per a decorar la nostra classe. Que xuulooo!
                                                                  
Els/les alumnes de 1r.

hem feT un herbari!
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Benifaió Canvia
amb el pas del Temps
A 2n de primària hem vist com el nostre poble ha anat canviant d’aspecte amb el pas del temps. Gràcies a la 
col·laboració de Carmen i Raquel, i de la Biblioteca Municipal, hem pogut observar la Plaça Major de Benifaió en dife-
rents moments, així com els canvis que s’hi han produït. Ara tots els xiquets i xiquetes de 2n volem compartir-ho amb 
vosaltres!

Després la plaça va canviar i tenia l’aspecte que 
veiem en aquesta foto, amb jardinets i arcs. 

  Aquesta és la plaça en l’actualitat. 

Ací veiem la plaça antiga amb la font al centre, i l’Ajuntament d’abans. 
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Al gener, l’alumnat de 3r va estudiar el cicle de l’aigua en Coneixement del Medi i per això hem elaborat esta 
pàgina.

LA GOTA D’AIGUA
Fa molts anys va caure una gota d’aigua al fons del mar. 

De sobte l’aigua salada li preguntà :

- Què t’ha passat?

- Que m’he perdut, vivia en un núvol, i ara no sé com he anat a parar a la mar.

L’aigua salada volia ajudar-la i va decidir pujar-la i contar-ho a les seues amigues les ones i el Sol.

El Sol, en saber-ho, va fer que la gota d’aigua s’evaporara i tornara al núvol. Allí l’esperaven les seues amigues d’aigua 
dolça, que es van posar molt contentes. Mai més es va perdre ja la gota d’aigua i no es soltava de la mà de les seues 
companyes.

Quan baixaven dels núvols a la terra es disfressaven unes vegades de pluja, altres de neu i sempre nadaven pels rius 
fi ns arribar al mar on el seu amic el Sol les evaporava i totes juntes tornaven al cel.

I conte contat, i també banyat, ja s’ha acabat. 

 Rosa Roig Santonja 

TRES CONSELLS 
Una manera de conservar la natura és reduir el consum d’aigua i ho podem fer així:

- Tanca l’aixeta mentre et rentes les dents.

- Fes servir el llavaplats sempre ple.

- Dutxa’t en compte de prendre el bany a la banyera.

SOPA DE LLETRES
Busca els quatre conceptes relacionats amb l’aigua. Fixa’t en els dibuixos.

l’aigua, un bé molT valuós

I P O B F O R J I

A O G E L Ç I U R

R T G E S A C N O

M K O U L K I I S

C A G R A N I S A

K P L U J A X O D

N U V O L R A E A

M T N B O I R A G
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exCursió a la neu
5 de febrer de 2010

alumnat de 5é

Primer ens havíem d’alçar a les 6 del matí per 
arribar a escola a les 7.15h. Quan pujàrem 
a l’autobús, Isaac, el mestre d’E.Física, ens 
va posar una pel·lícula per a que ens entre-
tinguérem, però alguns xiquets del fi nal de 
l’autobús no ens deixaven veure-la perquè 
cridaven molt. Quan arribàrem a la neu unes 
monitores ens esperaven per a fer les acti-
vitats. La primera va ser calfar un poc el cos 
perquè feia mot de fred. Després agafàrem 
l’esmorzar i anàrem a unes taules per a men-
jar-nos-el. La segona activitat va ser passejar 
i buscar un bon lloc per a jugar a pistolers. 
La tercera activitat va ser anar a la tirolina i 
tirar-se dues vegades. Després dinarem i en 
acabar férem un concurs de ninots i fi nalment 
una guerra de boles que va ser molt emoci-
onant. Les monitores ens donaren un premi 
per ser superguais en la neu...

Razvan  Sas 5è B

Els xiquets i les xiquetes de 5è van anar a 
l’estació d’esquí de Valdelinares a la província 
de Terol. Feren moltes activitats :  es tiraren 
amb trineus i amb pales, feren concursos de 
ninots de neu, es tirarem per la tirolina, feren 
una guerra de boles de neu. Al fi nal començà 
a nevar i quan acabàrem  de fer les activitats 
els mestres ens deixaren deu minuts per a 
canviar-nos la roba.

A l’autobús tots i totes estàvem escoltant 
música amb els mòbils, MP3 i MP4. Quan ar-
ribàrem a Benifaió els donàrem un bon esglai 
als pares i mares perquè ens vàrem amagar 
als seients de l’autobús i pareixia que no hi 
estàvem  i tots es preguntaven ,on estan els 
nostres fi lls i fi lles?

Guillem Gómez Mora i 

Alberto Noales Cuesta 

de 5è A
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animaCió leCTora
Aquesta  avaluació hem realitzat dues activitats interessants  :

      

1. Elaboració, per l’alumnat de 5è, de titelles gegants dels protagonistes del llibre llegit .

2. Elaboració de contes, per l’alumnat de 6è, per a participar en el VIII  concurs de contes sobre la discapacitat   
de l’Ajuntament d’Alzira.  Dels contes presentats la comissió d’animació lectora ha premiat la narració d’Itziar Yuste i 
Laura Fernàndez  de 6è A per la seua originalitat amb un regal per a cadascuna de les escriptores.
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Hi havia una vegada dos amics anomenats Pere i Sandra. 
Des de xicotets anaven junts a l’escola i eren carn i ungla, 
potser perquè tenien una cosa em comú: ambdós eren 
discapacitats físics: a Sandra li faltava un braç i Pere era 
sord i patia coixesa.

Per les seues minusvàlues els altres xiquets els 
discriminaven, encara que ells no en feien cas, perquè la 
seua amistat era més forta que les burles d’aquells nens 
sense cor.

A l’ escola trobaven molts obstacles tots els dies per a fer 
coses quotidianes, com ara pujar per l’escala, perquè no hi 
havien ni rampes ni ascensor, escoltar el professor... però, 
tot i això , ells sempre tiraven endavant.

Continuaren els seus estudis a l’institut del poble, on 
trobaren les mateixes barreres arquitectòniques que a 
l’escola. Després van optar per seguir carreres diferents: 
Pere va triar Fisioteràpia i Sandra Arquitectura.

Van estudiar de valent i, encara que ara ja no es veien tan 
sovint, la seua amistat es feia més forta.

L’Ajuntament del poble es va assabentar de la trajectòria 
de Sandra com a arquitecta, i li va encomanar el projecte 
d’un nou centre educatiu sense barreres.

Ella va posar molt d’interès en aquest encàrrec, i amb 
l’ajuda de Pere va dissenyar un edifi ci molt modern, amb 
molta lluminositat, distribuït en una sola planta i, encara 
més important, sense cap tipus de barrera arquitectònica.

Van pensar en tots el inconvenients que s’havien trobat 
al llarg de la seua vida i van arribar a la conclusió que 

encara faltava alguna cosa en aquell edifi ci: una sala de 
rehabilitació al costat del gimnàs, on els xiquets pogueren 
fer exercicis per a reforçar els seus progressos físics a les 
hores lliures.

La idea va ser tan ben rebuda per l’alcalde i els altres 
representants de l’Ajuntament que van contractar a Pere 
per a reforçar-los en aquell aspecte.

Es va inaugurar el centre amb pocs alumnes però a mesura 
que passava el temps se’n matriculaven altres de nous, 
perquè als pobles dels voltants arribaren un munt de 
bones notícies sobre aquelles instal·lacions. Els xiquets 
amb alguna minusvàlua física anaven allí a estudiar, i a 
més ,podien realitzar els seus exercicis de recuperació 
amb l’ajuda del fi sioterapeuta.

Els professors de totes les assignatures ajudaven els 
alumnes a superar les seues limitacions tant físicament 
com psicològicament, els donaven consells sobre com 
superar les seues pors, les burles dels altres xiquets, i els 
posaven com a exemple Pere, que sense aquest suport 
havia arribat a ser un fi sioterapeuta, o Sandra, que s’havia 
fet arquitecta per a lluitar pels drets dels disminuïts físics 
a poder fer vida normal sense haver d’entropessar amb 
barreres de tot tipus.

Així és com dos xiquets van aconseguir fer del seu somni 
una realitat: UN MÓN SENSE BARRERES.

Itziar Yuste Caparrós i Laura Fernàndez Femenia.  6è A 

Dos viris, viris
dos vares, vares

un arruixador de mosques

i quatre fandangues.

Què és?

endevinalla

g
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hisTòries fan
Hi havia una vegada, un país màgic en què només vivien 
xiquets. Estos xiquets ni tenien cases ni menjar. 

Un dia se’ls aparegué una fada i els va dir que podria 
concedir-los el desig de tindre una casa i prou menjar, però 
que calia que passaren unes proves, i segons com anaren 
obtenint resultats aniria creixent la casa. Alguns xiquets 
no hi estaven d’acord i es formaren dos grups.

La fada va dir que farien les proves per separat i que el 
grup que guanyara compliria el desig. Varen començar les 
proves i els grups de xiquets anaven construint les seues 
cases, i el menjar els anava apareixent. Varen estar així 
durant alguns mesos. 

La fada no se n’adonava, però hi havia un grup de xiquets 
que anava passant les proves amb mentides. Com que 
eren molt mentiders, la casa d’eixe grup de xiquets anava 
molt ràpida. L’altre grup de xiquets anava més lentament, 
però construïa amb veritats. 

Però un dia les rajoles de les cases dels xiquets que deien 
mentides anaven desfent-se i, com que havien dit moltes 
mentides, les cases acabaren caient, ja que les mentides 
feien que les cases no tingueren consistència. 

Com que la fada sospitava, va voler comprovar com actuava 
cada grup i els va proposar dues proves més, en les quals 
havien de respondre preguntes. Algunes de les preguntes 
dedicades als mentiders eren, com ara:

- Heu dit alguna vegada mentides?

- Vos heu portat alguna vegada malament? 

Els xiquets respongueren a les dues 
preguntes que no.En acabant preguntà 
al grup que actuava amb sinceritat. Les 
preguntes foren les següents: 

- Feu sempre bondat?

- Sempre dieu veritats?

Els xiquets contestaren que sí. La fada volia 
descobrir qui deia la veritat i qui deia la 
mentida. 

Ho va descobrir perquè va enxampar els dos grups fent 
una reunió pel tema de les preguntes. 

Els mentiders van reconéixer que tenien la intenció 
de guanyar com fóra, per tant, no van dubtar a utilitzar 
mentides. 

Els que eren sincers també tenien intenció de guanyar, 
perquè sempre utilitzaven la veritat, que dóna molta 
força.

La fada els va reunir i atorgà el premi als autèntics 
guanyadors, els que havien demostrat sinceritat durant 
totes les proves. Els de la mentida es quedaren sense 
cases i sense menjar. 

Per això hem d’aprendre la lliçó següent: les mentides 
sempre acaben descobrint-se.

I... conte contat... conte acabat! Us ha agradat ?

 Teresa  Martí  Macián  4t A
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nTàsTiQues

loCaliTza l’inTrús

localitza l’intrús en cadascuna de les sèries.

1. arrel  /  tija  /  fulles  /  rave

2. ordi  /  roure  /  blat  /  arròs

3. carlotes  /  clavells  /  margarides  /  roses

4. pistil  / calze  /  branques  / estam

alumnat de 4t

Hi havia una vegada una xiqueta a qui li deien 
Marta. Tenia 9 anys i volia ser perruquera, 
però era calba i per això tots es reien d’ella: 
Carla, Lucia, Nerea, Elisabet, Axel, Sergi, 
Mario…

Marta va dir a Nerea :

- Puc jugar amb vosaltres ?

- No –va dir Nerea-.

A Marta se li donava molt bé pentinar. Un 
dia a la seua escola varen fer un concurs de 
perruqueria i qui guanyara estaria un dia a 
la perruqueria més moderna del món. Marta, 
que ho va sentir, s’hi va apuntar de seguida 
sense dubtar-ho.

Aleshores, quan va arribar la nit, Marta estava 
molt preocupada, pegant-li voltes al cap 

- I si no els agrade, perquè sóc calba - 
pensava Marta -.

L’endemà va arribar la competició i sabeu 
què? Marta va guanyar perquè va fer un 
pentinat espectacular. Tots la felicitaren pel 
seu treball. Estava increïblement contenta.

L’endemà un taxi va anar a buscar-la per a 
dur-la a la perruqueria més famosa del món. 
Quan tornà a l’escola tots volien jugar amb 
ella i Marta preguntà a Nerea :

- Puc jugar amb vosaltres ?

- Sí –contestà Nerea-.

Tots es feren amics i mai tornaren a deixar a 
ningú de costat pel seu aspecte. 

Sara  Alemany  Seguer  4t B
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EL NIÑO 

Allí en lo alto está la Luna
y sobre ella una linda cuna
con un dulce y amable niño
que nos saluda con un guiño.

Oh no!, Dios mío
no llores más cariño,
las dulces estrellas miran
tu cara bella y blandita.

Allí arriba de la nube
hay un travieso niño
que baja y sube
mientras duerme tranquilo.

Laura Partida Sanz 6é B

raCó poèTiC de sisé

A MI MAMÁ

Mamá, tú que eres tan entregada,
tú que eres tan especial,
cuando estás enfadada
me siento muy mal.

Mamá, te doy las gracias por ser así,
te lo agradezco, ¡Te necesito aquí!
Todo mi corazón te lo doy a ti,
porque eres mi vida ¡La reina para mí!

Mamá, te digo:
eres recta y severa
pero recapacito y sigo:
lo haces para que sea de la mejor manera.

Y con esto termino,
mi madre es un camino,
si te adentras en él,
te lleva a tu destino.

Raquel Guillén Jurado 6é B

L’AMOR

Amor com les espines.
dolorós i patidor.
Amor com l’aigua,
transparent i corredor.

Amor, la cosa més bella
que he conegut jo.
Cosa bonica i sincera,
Eres tu Amor!

L’Amor de nuvis
i també d’amics.
L’amistat és com l’amor,
és cosa de ser feliç.

Clara Llácer Rovira 6é B
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El dia 30 de gener va ser el dia Mundial de la Pau. Esta data ha 
estat elegida en tot el món perquè el dia 30 de gener de 1948 va 
morir un home molt bo, un home que va dedicar tota la seua vida 
a fer que les persones solucionaren els seus assumptes i els seus 
problemes sense insultar-se, sense fer bregues, sense fer guerres. 
Eixe home era Mahatma Gandhi i va viure a l’Índia. 

Això era una vegada un rei que volia donar un gran premi 
a aquell artista que poguera dibuixar la pau. Molts artistes 
pintaren quadres, però al fi nal sols n’hi havia dos que li 
agradaven i havia de triar-ne un.

El primer quadre era un llac molt tranquil envoltat de mun-
tanyes i pins verds i preciosos, i amb una aigua tan clara 
que semblava un espill; era un paisatge de muntanya bo-
nic de veritat. Tots els qui el miraven deien que això repre-
sentava la pau perfecta.

El segon quadre era una pintura també de muntanyes, 
però estaven molt pelades i amb moltes pedres soltes, 
pocs arbres; hi havia barrancs molt estrets on l’aigua duia 
molta força que feia molta bromera. Al costat d’un arbust hi 
havia un niu i un pardalet que ajudava a menjar uns altres 
més menuts, que a penes es sostenien en terra.

Quin quadre creieu que elegiria el rei? Tots li déiem que 
elegira el primer, que era un paisatge molt, però que molt 
bonic, però mira per a on el rei no els va fer cas i va triar el 
segon. De seguida va explicar per què havia elegit el se-
gon, i va dir:

Pau no signifi ca estar en un lloc preciós, sense sorolls, 
sense problemes, sense treballar fort o sense dolor. 

Pau signifi ca estar enmig de totes estes coses, però com 
fan els pardalets del quadre estimant els que ens envol-
ten, ajudant-los, transmetent amistat, això signifi ca la 
PAU. Eixe és el verdader sentit de la pau, ajudar a totes 
les persones, oferir la nostra amistat, això hem de fer 
cada dia de la nostra vida, i així entre tots farem un món 
millor i més feliç.

Adaptació de Manuel Gallego. 

dia de la pau

ConTe de la pau

Un tren va eixir de València amb 5 va-

gons de viatgers.

Al vagó núm. 3 del tren anaven 56 per-

sones en arribar a Benifaió. Allí en van 

baixar 30 i n’hi van pujar 50.

Quantes persones hi havia al tren quan 

va eixir de València?

Operacions:

Solució: ______________________

problema
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els  nosTres mesTres nous
Esta pàgina l’hem feta per tal de conèixer un poquet els mestres que s’han incorporat al CEIP Trullàs en el curs 2009/10. 
Estos són alguns d’ells, en l’anterior edició us presentàrem la resta.

Mª José Bresó Fabregat, mestra 
de 2n de Primària.

• D’on ets? De Benifaió.

• T’agrada ser mestra? Sí . Per 
què? Perquè des de xicoteta 
m’agradava l’escola i ara m’agrada 
ensenyar.

•  Quan eres menuda ja pensaves 
a ser mestra o pensaves treballar 

en altres ofi cis? Sí, ja ho pensava.

• Per què vas decidir treballar de mestra? Per ajudar 
els xiquets i xiquetes a aprendre moltes coses que 
necessitaran després a la vida.

• Quina impressió vas tindre en arribar al CEIP 
Trullàs? Que tornava a ser petita! I em va paréixer un 
bon centre.

• Com es porten els teus alumnes ? Molt bé.

• Has treballat en altres escoles? Sí  En quines? 
Al CEIP Gabriel Miró de Calp, CEIP Salvador Andrés 
d’Algemesi, CEIP Padre Soriano de Vallada i al CEIP 
Sant Francesc de Borja de Llombai.

• A què dediques el temps lliure? A estudiar anglès, 
fer esport i estar amb la família i els amics.

 Per acabar vull dir-vos que m’agrada que el centre 
tinga revista escolar i s’interesse pels mestres 
nouvinguts.

Lorena Prades Vercher, mestra d’Ed. 
Compensatòria.

• D’on ets? De Carlet.

• T’agrada ser mestra? Sí. Per què? Per què 
m’agrada treballar amb els xiquets i xiquetes.

• Quan eres menuda ja pensaves a ser mestra 
o pensaves treballar en altres ofi cis? Pensava 
ser mestra o periodista.

• Quina impressió vas tindre en arribar al CEIP 
Trullàs? Em va parèixer un bon col·legi amb 
mestres molt simpàtics.

• Com es porten els teus alumnes? Quasi tots es 
porten molt bé..

• Has treballat en altres escoles? Sí.  En quines? 
He treballat a col·legis d’Elx, Calp, Torrent, 
l’Alcúdia...

• Tens altres estudis universitaris ? Sí. Quins? Estic 
acabant Psicopedagogia i també he estudiat piano 
i anglès.

• A què dediques el temps lliure? M’agrada molt 
llegir, viatjar i estar amb els amics.

Josefa Sanz Pellicer, mestra 
d’Audició i Llenguatge (logopeda).

• D’on ets? De Llombai.

• T’agrada ser mestra? Sí . Per què? 
Perquè el treball amb els xiquets i 
xiquetes, veure com van avançant, 
és molt gratifi cant.

• Quan eres menuda ja pensaves 
a ser mestra o pensaves treballar 

en altres ofi cis? Pensava a ser pediatra, perquè ja 
m’agradaven els xiquets i xiquetes, però em vaig 
decantar per mestra.

• Per què vas decidir treballar de mestra? Perquè 
com he dit adés, de menuda ja m’agradava estar 
amb els xiquets i xiquetes.

• Quina impressió vas tindre en arribar al CEIP 
Trullàs? Molt bona per part de tots els mestres.

• Com es porten els teus alumnes ? Bé, cada dia 
millor.

• Has treballat en altres centres? Sí. En quins? A 
Menorca (Illes Balears), en el CEIP Sant Agustí i en el 
CEIP Sant Antoni de Cullera.

• A què dediques el temps lliure? Faig esport i toque 
el piano.
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Es tracta d’una situació que ocorre amb certa freqüència a classe i que tu coneixes 
molt bé: algun xiquet/a que es burla, diu favades, interromp el mestre/a o no deixa 
atendre a la resta de companys o, simplement, li agrada fer de “pallasso” a classe. 

Quan algun company de la teua classe es dedique a molestar-te, tu pots resoldre 
eixe problema i a més ajudar-lo a canviar la seua conducta. Prova de la manera se-
güent:

- No li faces cas, fes-te el sord amb ell, ignora’l. Comprovarà que amb tu eixes provo-
cacions no funcionen.

- Si la molèstia que et causa és molt gran o et difi culta el treball, és millor que ho indiques al profe.

- Però recorda’t de felicitar-lo si aconsegueixes que et deixe tranquil. Probablement agrairà que reconegues la seua con-
ducta adient; per exemple, dient-li: “Has d’estar content, hui no has molestat”

Si eres tu qui molesta alguna vegada els altres, és bo reconéixer-ho per a poder rectifi car; cada vegada que ho evites has 
de sentir-te bé i estar content perquè ho has aconseguit tu a soles!

Rosa Marmaneu, Psicòloga del CEIP Trullàs

algú esTà molesTanT a Classe

La nostra associació ha continuat amb les seues activi-
tats en el segon trimestre del curs. Com ja sabeu, l’últim 
divendres de mes la junta celebra una reunió en què es 
tracten els temes més imminents. Ara resumirem de què 
hem parlat.

Les activitats extraescolars. Hem analitzat la possibilitat 
que l’AMPA oferixca classes extraescolars d’anglés per al 
curs 20010-11, amb un perfi l destinat preferentment a 
Educació Infantil. El pas següent serà buscar el professo-
rat adequat.

La trobada d’escoles en valencià d’enguany tindrà lloc al 
poble de Manuel, el diumenge 25 d’abril. L’escola organit-
zarà un taller d’elaboració de marcadors de llibre (o punts 
de lectura), i també hi dura tres actuacions d’alumnes: 
dels d’Infantil, dels de 1r i 2n de Primària i dels de 3r, 4t i 
5é de Primària.

L’AMPA ha adquirit tres ordinadors per a l’aula d’informà-
tica de l’escola, una foto dels quals acompanya aquesta 
nota. També hem comprat una bústia, que penja a la paret 
frontal de l’edifi ci, al costat de l’entrada principal, on qual-
sevol membre de l’associació podrà depositar els seus 
suggeriments.

També sol·licitem a les famílies col·laboració per a la 
xocolatada de Falles. Igualment, celebrarem la Setmana 
intercultural al mes de maig, en les mateixes condicions 
que la de l’any passat. 

Una novetat d’enguany serà la realització d’un taller foto-
gràfi c, en què podrem exposar fotografi es del nostre en-
torn. Més avant n’ampliarem la informació.

Abans de concloure les notícies, recordeu que estareu al 
corrent dels afers relacionats amb l’escola i amb la nostra 
associació si consulteu els webs indicats més avall. No cal 
dir que si teniu algun material (escrit, fotografi es o idees), 
podeu posar-vos en contacte amb algun membre de la jun-
ta i eixirà editat en el bloc.

www.ampatrullas.blogspot.com

http://ceiptrullas.wordpress.com/

Vos desitgem una bona primavera!

noTíCies de l’ampa
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Hem estat treballant valors mitjançant àrees transversals que transmeten el sentit d’alguns 
articles de la nostra normativa bàsica com ara la Constitució Espanyola o la Declaració de Drets 
Humans.
 Art: 1.-Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de 
raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

TALLERS A L’ESCOLA • Eva Taberner i Laura Santiso

igualTaT d’oporTuniTaTs
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el Ceip Trullàs parTiCipa en la 1a 
jornada dels joCs en aTleTisme

Un grup d’alumnes del Trullàs van participar durant el mes de febrer en el Campionat Provincial Aleví i 
Infantil d’Atletisme (cursos de 4t, 5é i 6é).

Les competicions es van celebrar al Pa-
lau dels Esports “Luis Puig” de València, el 
mateix lloc on es celebrà el Campionat del 
Món d’Atletisme l’any 2008.

Els xiquets i xiquetes del CEIP Trullàs re-
alitzaren una bona competició que els va 
servir com a aprenentatge per a properes 
proves (abril). Els resultats es troben al 
web de la Federació Valenciana d’atletis-
me. (www.facv.es)

Els professors d’Educació Física

Isaac i Juande

INFORMACIONS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
28ÉS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Foto dels alumnes alevins

Veus el nom d’aquests 10 personatges amagats a la sopa de lletres? ASTÈRIX * HARRY POTTER * LES TRES BESSONES 
* LUNNIS * MORTADELO * MICKY MOUSE * PICATXU * SHIN CHAN * SONGOKU * TINTÍN

C O M I C M I C K Y M O U S E
X D F J P V Q L E C T U R E S
H A L L I B R E S K R Z X N G
C S I N C H A N P E V I U Q R
O T N R A D L J T A F N K U M
N E O X T I B T Z U M R E K S
T R Y U X B O L E D A T R O M
E I F S U P K Q T G V P Y G L
S X K A Y T C H M B L O F N L
Y C V R M U S I C A U E P O E
O J R C H I L I A S N S X S G
M A X T I N T I N Q N I S M I
H K N Q F P Z G C P I A N J R
L E S T R E S B E S S O N E S
P B I B L I O T E Q U E S M T

COMICMICKYMOUSE

XDFJPVQLECTURES

HALLIBRESKRZXNG

CSINCHANPEVIUQR

OTNRADLJTAFNKUM

NEOXTIBTZUMREKS

TRYUXBOLEDATROM

EIFSUPKQTGVPYGL

SXKAYTCHMBLOFNL

YCVRMUSICAUEPOE

OJRCHILIASNSXSG

MAXTINTINQNISMI

HKNQFPZGCPIANJR

LESTRESBESSONES

PBIBLIOTEQUESMT

sopa de lletres
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MARÇ 2010FENT FALLA

FALLES 2010

1r cicle primària

2n cicle primària 3r cicle primària

fi gura central (polp)

cicle infantil
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GLOBOTÀ

XOCOLATÀ

15 DE MARÇ DE 2010

15 DE MARÇ DE 2010

15 DE MARÇ DE 2010PRESENTACIÓ
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