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EdiTorial
El curs  2009/10 està a punt d’acabar i, com que no 
hi ha dos cursos iguals, ha tingut unes caracterís·
tiques singulars. Per a mi, a nivell personal, ha es·
tat un curs molt especial i feliç perquè ha nascut 
la meua néta Laia i per això  des d’este curs ja sóc 
iaio.
Una vegada més us comunique que la Direcció del 
centre resta oberta  a totes les propostes encami·
nades a millorar els nostre projecte educatiu i espe·
rem comptar sempre amb la col·laboració de totes 
les persones de la nostra comunitat educativa.
Gràcies a tots per la col·laboració, l’esforç i la il·

lusió per a portar endavant els projectes i activitats 
programades que com tots els anys han estat mol·
tes.
L’estiu ha arribat i tots pensem en el nostre meres·
cut descans, sol, platja, muntanya, en resum en les 
vacances que també ens serviran per a reflexionar i 
projectar millores per al proper curs. 
Finalment, desitge a tots/es els/les lectors/es de “La 
veu del Trullàs” que passeu unes bones vacances 
amb les vostres famílies.

Director. Manuel Gallego Cano
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Anem d’exCursióInfantil
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Alumnes de 1r
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Qui sóC? Els i les alumnes de 2n hem aprés que amb el pas del temps totes les 
persones canviem.  Hem fet un joc per a esbrinar qui era cada company.  A veure 
si vosaltres ho sabeu!
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TrimesTre ViaTger alumnes de 4t

Els alumnes de 4t curs, juntament amb els de 3r i, de 
vegades, amb el primer cicle no hem parat en tot el tri·
mestre. El mes de març començàrem a anar, tots els 
dimecres, a la piscina municipal coberta com a part 
important del desenvolupament físic de l’alumne. 
L’activitat estava emmarcada 
dins d’Educació Física. Els que 
no sabien, han aprés a nadar i 
la resta, que eren majoria, han 
continuat depurant la seua 
tècnica.

La primera excursió forta 
del curs la férem al Bioparc 
on visitàrem Madagascar, la 
sabana africana i Àfrica Equatorial i la Fosa de Kitur. 
Vam gaudir d’un bon dia i un bon oratge, a més a 
més, tinguérem també, l’oportunitat d’acompanyar 
un contacontes. D’alguna manera recordàrem la data 
que era eixe dia: el 23 d’abril, dia del llibre.

El 20 de maig férem l’última eixida, a Marines, a la 
base militar. Allí ens van rebre representants dels tres 
regiments i ens explicaren com estan organitzats i la 
seua tasca en països on fa falta l’ajuda humanitària. 
Ens explicaren, entre altres coses, con el Ministeri de 
Defensa ha subvencionat la construcció d’una escola, 
dotant els xiquets d’instal·lacions i de material 
escolar fent que els xiquets i xiquetes, per fi, pogue·
ren somriure. També muntaren una exposició i ens 
mostraren el material que utilitzen, fins i tot, en trans·
missions via satèl·lit. Per últim anàrem a dinar al parc 
de Sant Vicent de Llíria un dels més bonics que tenim 
a València i que estava ple d’alumnes d’altres centres 
fent activitats.

Hem passat un bon trimestre i les dues excursions 
han tingut una resposta massiva de banda dels alum·
nes i, sobretot, dels pares. Gràcies a tots.
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OfiCis del passaT alumnes de 3r

DONES!!!   GELATS!!!    IEEEEEELLL  
POLEROOOO!!
Corria l’any 1965. La meua iaia ,una dona molt moderna,  
portava un tricicle i anava venent gelats i orxata totes les 
vesprades per les platges de Blanes a la Costa Brava.

Els gelats es preparaven al matí mesclant la llet bollida 
amb les fècules  ,el sucre i els productes necessaris per 
a cada tipus de gelat .La mescla s’abocava a una gran 
geladora que pegava  voltes i amb una enorme pala de 
fusta s’anava remenant  tot  fins que quallara.                                              

Quins temps aquells! El de la foto és el meu iaio que es 
quedava al barracó en la platja a l’ombreta!!!

Isa Heredia Rueda

COM ES FA L’ORXATA
Vos contaré com es fa l’orxata segons el meu iaio. Comprem 5  quilos de xufes i les rentem per a netejar·les. Les 
deixem en aigua deu hores o més per a que es facen grosses.A l’endemà les molem i les amassem. Afegim cinc litres 
d’aigua, les amassem i les premsem. Açò s’ha de repetir .Es tornen a premsar i tot el líquid s’escudella en un pitxer i es 
deixa que es refrede. Després es filtra i ja pot servir·se ben freda.

Vicent Juan-Mompó Montalar

QUINS TEMPS AQUELLS…!
Vaig preguntar al meu iaio què sabia dels treballs 
antics i em va contestar amb cara de malenconia:Ai! 
Quins records els d’abans!  I em contà…

Quan el iaio era xicotet tots els veïns eixien a sopar 
al carrer. L’ú treia un encisam, un altre unes toma·
ques, Maria havia fet un “esgarraet” i Pere un meló 
d’Alger… Ens juntàvem tots i comentàvem el que 
havia succeït al poble eixe dia. Un veí comentava 
que el corretger “el tio Quiquet” li havia arreglat un 
aparell de l’haca i ho havia fet d’allò més bé…El 
llanterner al matí havia arreglat el forat de la paella 
de Vicentina i tots es meravellaven de les precioses 

cadires de bova que aquell dia havia transformat Sènsio el cadirer.

Mentre els homes xarraven en un lloc, un poc més enllà les dones comentaven les cistelles del mercat, amb un vímet 
de colors, el canvi  d’oratge i mostraven els bonics encaixos de boixets que havien fet a la vesprada.

S’acabava la vetlada assaborint bona orxata que el polero els havia venut a la vesprada.

Quan arrossegant el carret cridava : Orxata fresca!!!   Líquida i granissada!!! D’Alboraia!!!

Quins temps aquells!!!

Noelia Sanchis  Muñoz
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EL CISTELLER
L’ofici de cisteller és un dels més antics que hi ha. Des de sempre 
els homes i les dones han necessitat una eina per a transportar tot 
el que anaren replegant. La natura els ha anat oferint les matèries pri·
meres per a que pogués transformar·les : tiges toves,tiges flexibles, 
branques més consistents… ben teixides i trenades amb traça han 
esdevingut els cistells .

El miracle d’unes mans capaces de transformar uns branquillons 
de vímet i esberles de canya en un estri tan útil, fa dels cistellers 
unes persones entranyables que, amb l’obra de les seues mans, ens 
comuniquen tota una saviesa popular i una visió de la vida que xoca 
amb la societat actual.                                            

                                                                                                        Pau Greus Sanz

L’ESMOLADOR
Era una persona que amb una pedra d’esmolar de forma de roda i 
acoblada al porta paquets de la bicicleta anava de poble en poble, 
es situava a la plaça. Per a anunciar la seua proximitat solia utilitzar 
una xicoteta flauta de canyes  que feia un soroll singular que tots 
els habitants de la població reconeixien i eixien de les cases per tal 
de portar·li els ganivets, tisores i altres utensilis de tallar a esmolar. 
Es un dels oficis mes característics del món rural gallec. Antigament 
també reparaven paraigües.

Camila Bello Méndez

EL MEU IAIO, UN LLAURADOR

Quan el meu iaio estava a França collia peres, pomes i tenia conills.

Amb el tractor llaurava els camps de pereres. Tenia una haca i un 
carro que li facilitaven la feina.

Abans el treball al camp era molt pesat, però el meu iaio Julian era 
molt valent i li agradava molt la natura.  

                                                                                        Amparo Peñarrubia Santiso
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Durant els 9 anys d’escolaritat hem aprés molt de tots els mestres i les mestres que ens han ajudat durant tots els 
cursos. Ho hem passat molt bé i també de vegades malament perquè ens han renegat. ...  

Fa 9 anys entràrem a Infantil amb 3 anys. Ara en tenim 12 i com que tot té un principi i un final, és la nostra fi a 
l’escola i el principi d’una nova experiència a l’Institut. Tots els professors ens ha deixat una empenta que sempre 
portarem. En aquestos anys ens hem omplit d’experiències i ens hem format com a persones. Agraïm als mestres, 
director, psicòloga,… tot el que han fet per nosaltres.

La meua escola has sigut
i sempre eixa seràs,
on els primers anys
de la meus vida he passat.

He fet molts amics,
alguns d’ells estrangers
i això ens ha servit per a prendre
grans varietats de cultures
 que ens serveixen per a coses futures. 

De tos els mestres i les mestres que he tingut he aprés moltes coses : a callar, a escoltar, a sumar,... i, el més impor·
tant,  a ser persona. Sempre portaré las mestres al meu cor.El Trullàs ha sigut ma casa, el meu treball..,

Els amics que he trobat en aquesta escola són la cosa millor i més gran que m’ha passat en la vida. De xicotets tots 
junts jugàvem amb la plastilina i ens ho passaven molt be. I ara hem creat un club d’atletisme on ens esforcem molt 
per a millorar. Sempre portarem el Trullàs amb nosaltres.

Tor els mestres i les mestres que he tingut m’han ajudat molt i altres mestres com el director, Rosa la psicòloga 
etc...  sempre han volgut el millor per a nosaltres. També ens han ensenyat a reciclar per a millorar el medi ambient. 
Encara que anem a l’institut, recordarem a tots els mestres i les mestres i al director per sempre.

el Trullàs, la meua esCola
sisé A

alumnes de 6é
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Trullàs, Trullàs
enguany et deixem.

Trullàs, Trullàs
sempre et recordarem.

Trullàs, Trullàs

al nostre cor et tindrem.

L'Escola Trullàs ha estat una molt bona experiència personal. Ens hem format acadèmicament i com a 
persona. Sempre recordarem els nostres mestres, cadascun amb el seu propi caràcter. Són molts els 
amics i companys que hem fet, amb qui hem compartit un munt d'il·lusions, alegries i també tristors.

Aquest últim any hem fet moltes coses. Recorde el concert didàctic de la banda juvenil de Carlet, els 
concerts del cor, les classes d'Informàtica, les Jornades Matemàtiques i les sessions d'Educació Vial.

En la visita a “Roquette” entre altres coses coneguérem millor una de les principals indústries del 
nostre poble i la utilitat d'un simple granet de dacsa.

I per acabar no oblidarem mai el viatge de fi de curs, tres dies en terres de l'Ebre a Sant Carles de la Rà·
tipa i Port Aventura, acompanyats de tres mestres que en tot moment ens feren gaudir de les activitats 
programades.

A l’Institut ja no estarem tots, però, com es diu en castellà: “Fue bonito mientras duró”.

sisé B
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VisiTa al CenTre hisTòriC 
de ValènCia
La visita al centre històric de València va 
ser molt divertida. Eixírem de l’escola a les 
9:30 del matí en autobús, i arribàrem a les 
10:00. Allí ens van rebre els nostres guies, 
que ens partirien en dos grups . Primerament 
visitàrem les torres dels Serrans, una de les 
12 portes que hi havia a la ciutat  de València. 
A continuació visitàrem la plaça de la Mare de 
Déu on vérem el Tribunal de les Aigües que es 
reuneix tots els dijous. Després pujàrem al Mi·
quelet, que té 207 escalons. Quan acabàrem, 
anàrem a la plaça Redona, que estava plena de 
botiguetes. Al cap de 8 minuts arribàrem a la Llot·
ja on tot el món es quedà bocabadat de com era 
de gran. Finalment anàrem a dinar als jardins del 
Túria, on ens acostàrem al Gulliver a jugar. Va ser 
impressionant !!               

Elia  Campos  Albuixech 5é B 

L’excursió a València va ser molt divertida ,anàrem 
a les torres dels Serrans, la Catedral, la Llotja de la 
Seda, la Plaça Redona, el Miquelet i el Palau de la 
Generalitat. Vam fer grups per a dividir·nos davant 
les torres dels Serrans i començàrem la visita. Pu·
jàrem al Miquelet, 207 escalons! Dalt hi havia una 
campana enorme i unes vistes “superboniques”. 
Valia la pena! A  la Plaça Redona els  monitors  ens 
ensenyaren fotos antigues del Miquelet, la Plaça 
Redona i la Catedral, era molt curiós. Anàrem a di·
nar al Gulliver, i ens tiràrem pels tobogans. Ens ho 
passàrem molt bé! Quan ens avisaren per anar·
nos·en  jo en volia més!

                                           Alumnes de 5é A

alumnes de 5é
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NATACIÓ ESCOLAR
Com ja va sent habitual en els últims anys s’ha estat realit·
zant aquest curs l’activitat de natació dins de l’ àrea d’Edu·
cació Física, concretament en els 2 grups de 3r i 4t. 

Aquest curs hi ha hagut alguns canvis en l’activitat respec·
te a altres cursos: s’ ha decidit anar durant el 3r trimestre 
entre els mesos de març a maig (10 sessions en total) a 
causa del millor temps i així poder anar caminant al recin·
te de la piscina coberta municipal. Gràcies a aquest últim 
canvi hem pogut aconseguir un doble objectiu: promoure 
anar caminant als llocs com a forma de vida saludable i re·
alitzar una activitat física molt completa com és la natació. 
A més a més, s’ha treballat rutines de neteja personal i de 
responsabilitat amb les teues pertinences.

JOCS SENSE FRONTERES
Aquest curs hem tornat a organitzar els “Jocs sense Fron·
teres”, dins de les activitats de les Jornades Culturals de 
Primavera. Després d’un any sense fer·les, hem canviat 
l’organització i han sigut sols els alumnes de sisé els que 
han fet la cerca dels jocs tradicionals preguntant a pares, 
iaios, etc. Els jocs que han portat per a jugar eren de la nos·
tra comunitat però també d’altres països o cultures com 
Algèria, Anglaterra o cultura gitana.

Després, els dies 10 i 11 de maig a la vesprada, l’alumnat 
de 6é amb la companyia d’algun familiar han fet de moni·
tors explicant els jocs als alumnes més xicotets. Ací tenim 
algunes imatges de com vam gaudir tots d’eixos jocs.

ESCACS
El passat dia 13 de maig es va organitzar també dins de 
les Jornades Culturals, el primer torneig d’escacs del Tru·
llàs. Hi participaren un total de 16 alumnes dels cursos 
de 5é i 6é que s’ apuntaren voluntàriament al torneig. Fi·
nalment després d’una disputadíssima final, va eixir sub·
campió Jorge Escribà Martínez de 5é B i flamant campió 
Alex Moya Liberós de 6é A. El premi per al campió va ser 
un joc complet d’escacs amb tauler inclòs. 

Ací teniu un moment de la final i l’ entrega del premi al gua·
nyador. 

Fem esporT i joCs

piscina municipal

el mocadoret

la trompa les xapes

final d’escacs
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EduCaCió vial per 
la poliCia loCal

AnimaCió leCTora 
del llibre el miCo...

Des del mes d’octubre fins a maig  la policia local de Benifaió ha impartit una sessió  mensual d’educació vial als grups 
d’alumnes de 5é i 6é de primària. 

Sessió d’animació lectora realitzada per la professora i escriptora Virgínia Martínez Calvo amb els alumnes de 6é, dins la 
programació d’activitats del dia del llibre.
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TALLERS	A	L’ESCOLA	•	Eva	Taberner	i	Laura	Santiso

EduCanT per a la igualTaT
Ja estan ací les vacances...! Tindrem molt de temps lliure per a poder 
compartir en família les activitats que més ens agraden.

Per a això, hem de gestionar el nostre temps, fent un repartiment igua·
litari de les tasques de la llar. Tots i totes sabem parar la taula, ordenar 
la nostra habitació, reciclar,etc, corresponsabilitzar·nos i coordinar·nos 
per a poder fruir del nostre temps d'oci. Així que podeu aplicar allò que 
s'ha aprés en els tallers impartits i no oblideu que la igualtat ens brinda 
major qualitat de vida, és com una cadena, penseu que "si jo em sent 
bé, estic feliç, tinc ganes de fer coses, de compartir, d'ajudar i faig que la 
meua família es trobe bé".

Cal comentar·vos, també, que el dia 12·5·10, durant la Setmana Cultu·
ral, vam  realitzar un taller per a les famílies, informant sobre els temes 
desenvolupats amb els alumnes dels tres cicles de primària: correspon·
sabilitat en la llar, prevenció de la violència de gènere, llenguatge no se·
xista, dia de la dona treballadora.

També, les famílies assistents, van participar en un taller amb el qual 
vam fomentar la reflexió sobre com la premsa escrita invisibilitza xique·
tes i dones.

Agraïm la col·laboració a la comunitat educativa i que passeu un feliç 
estiu!!    

EVA TABERNER - LAURA SANTISO

El divendres dia 14 de maig al menjador del centre es realitzà un sopar  per a tota la comunitat educativa on els pares/
mares de diferents nacionalitats portaren menjars típics del seu país i altres pares/mares també portaren menjars típics 
de les diferents comarques valencianes i de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol. En acabant de 
sopar tots els assistents (xiquets·es, pares, mares, professors, professores...) tocaren  els djembés.

sopar inTerCulTural
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Tindre molts diners no és ni bo ni roí moralment parlant;  el 
perill és estimar·los desordenadament. Tindre diners obli·
ga a la responsabilitat de fer·los fructificar, sense limitar·
se a gaudir·los egoistament. 

Criteris d’ús dels diners

•	És	més	educatiu	que	els	xiquets	vagen	“curts”	de	diners	
que “llargs”. Quan es té molt, fàcilment es cau en el  balafi·
ament, es creen necessitats innecessàries.

•	 Interessa	ensenyar-los	a	no	gastar	els	diners	 immedi·
atament, a valorar distintes ofertes, a comparar preus, a 
comprar el més adient. 

•	Pareix	més	formatiu	que	tinguen	una	assignació	periò·
dica. Donar·los una autonomia progressiva, perquè apren·
guen a ajustar·se a un pressupost. 

•	No	premiar	o	castigar	les	conductes	dels	fills	amb	diners,	
ni	 remunerar	els	encàrrecs	ordinaris	de	casa.	No	podem	
caure en el perill de convertir els diners en mòbil per a fer 
les coses.  

•	En	algunes	circumstàncies	podem	arribar	a	acords	amb	
els fills per a comprar·los quelcom si s’esforcen, però do·
nant prioritat a la satisfacció del deure complit. 

•	Que	coneguen	el	valor	dels	diners	i	el	que	costen	de	gua·
nyar: implica esforç i treball.

•	Que	s’acostumen	a	agrair	el	que	reben.		

•	Ensenyar-los	a	estalviar	i	a	no	gastar	en	capritxos.	Pot	ser	
interessant que algunes coses en què estan encabotats, 
les paguen en part amb el seus diners.

•	Que	coneguen	les	necessitats	d’altres	i	ajudar-los	a	sa·
ber compartir i ser més solidaris. De tant en tant, ajudar·los 
a revisar les seues pertinences per a veure si hi ha joguets 
o objectes que no necessiten ni utilitzen.

•	No	suplir	la	falta	de	temps	que	dediquem	als	fills	com·
prant·los moltes coses.  

•	Els	 iaios	han	de	seguir	els	mateixos	criteris	que	tenen	
els	pares.	No	poden	donar	els	capritxos	que	els	neguen	els	
pares buscant l’afecte dels néts. 

•	No	permetre’ls	que	entren	en	una		comparació	amb	els	
altres: ensenyar·los que la persona no val per la marca, 
sinó pel que és i fa amb els altres.

Assegureu·vos que esteu donant un bon exemple, vivint 
segons	els	mateixos	principis.	No	podem	demanar	als	xi·
quets allò que nosaltres no complim.

Bon estiu!

Rosa Marmaneu, psicòloga del CEIP Trullàs

El passat dia 5 de maig, els pares i mares d’alumnes van ser convidats 
a la tertúlia educativa, amb el tema: “Educar en el bon ús dels diners”.

Resumim alguns punts per a reflexionar i per a:   

NoTíCies de l’AMPA
L’associació ha continuat amb la seua tasca durant el ter·
cer trimestre del curs. Com ja sabeu, l’últim divendres de 
mes la junta celebra una reunió per a examinar els temes 
més imminents. Ara resumirem, en el breu espai que se’ns 
ha atorgat, les nostres activitats.
El 25 d’abril una representació del centre –més entusiasta 
que nombrosa– es desplaçà a Manuel, on es celebrava la 
Trobada d’escoles en valencià de la Ribera. L’ambient era 
molt engrescador, com sol passar, i al costat dels altres ta·
llers, nosaltres n’oferírem un d’elaboració de marcadors de 
llibre, dels més reeixits.
També hem organitzat la setmana intercultural, que es clo·

gué, el 15 de maig, amb un sopar, ben acollit per les famíli·
es; les jornades matemàtiques, de què s’informa en aquest 
número de la revista, i l’exposició de fotografia “L’encant 
del nostre entorn”, que encara pot visitar·se al corredor 
central, amb participació considerable i retrats que fan 
goig de veritat. A més d’això, les mares Eva Taberner i Laura 
Santiso han realitzat un taller sobre la corresponsabilitat 
domèstica, que ha inclòs un col·loqui al centre, els mate·
rials del qual exposaran al corredor de l’escola, i anuncien 
que faran més tallers per al curs que ve.
Després d’informar·vos de la faena feta, només ens queda 
que desitjar·vos un bon estiu 2010.

eduCar en el bon ús dels diners 
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El Trullàs i la músiCa

El passat dia 4 de juny a les 20:00 el cor de l’escola va fer 
un concert per a tots el que hi volguera acudir. Van vindre 
alguns mestres, l’alcaldessa de Benifaió i l’inspector d’Edu·
cació D.Eduardo Juan i  molta gent més .
Férem dues parts: en la primera part cantàrem moltes 
cançons(TU	I	JO	CANTAREM,	ELS	XICONS	D’ACÍ…).	Durant	
tot el concert estigueren convidades unes exalumnes de 
l’escola que cantaven en el cor.
En la segona part , foren convidades unes xiquetes de Car·
let a cantar unes cançons(TRES HOJITAS, PER PRIMAVERA, 
ALELUIA I TUTIRA MAI ).
Cantàrem GAUDEAMUS, la primera part els alumnes de 
sisè, i la segona part tots junts.
Per fi aplegà el moment més emotiu, l’himne del Trullàs. 
També va constar de tres parts : el passat que fou cantat 

per les exalumnes , el present que fou cantat per tots i el 
futur que fou cantat pels alumnes de sisé.
La majoria d’alumnes de sisé van plorar d’emoció, potser 
és d’alegria o potser és de tristesa.
Volíem agrair la presència dels pares, mares i tutors per·
què sense ells no haguera sigut el mateix aquest concert, 
i també volíem agrair tots els moments meravellosos que 
ens ha fet passar els nostre professor Enric Moltó. Enric 
va dir: que l’any que ve a veure si seguim l’exemple de les 
nostre companyes de l’institut i algun dia hi tornem .
Moltes gràcies.

Marta, Cora, Itziar 6é A

7 DE MAIG DE 2010. Concert didàctic per als alumnes de 2n i 3r cicle de primària dels centres educatius de Benifaió al 
Centre Cultural “Enric Valor”. El va fer la Banda Juvenil de Carlet dirigida pel nostre mestre d’E. Musical Enric Moltó Romero 
i presentat per Eduard Hurtado Montero, també mestre d’E.Musical a Alberic.

14 DE MAIG DE 2010. Concert didàctic per als alumnes d’infantil i 1r cicle de primària del CEIP Trullàs. El va fer el grup ins·
trumental de l’escola amb la col·laboració de xiquets i xiquetes d’Albal  dirigits i presentat pel nostre mestre d’E. Musical 
Enric Moltó Romero .

4 DE JUNY DE 2010. Concert del cor de fi de curs.
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JuganT amb les maTemàTiques 

Al mes de maig ,dins de les Jornades Culturals de Primavera del CEIP 
Trullàs	de	Benifaió,	cal	destacar	la	realització	de	les	XIII	Olimpíades	Ma·
temàtiques “José Ramón Moreno”, organitzades pels professors del 
centre , amb la col·laboració de l’Associació de Mares i Pares d’Alum·
nes (AMPA) i patrocinada per l’entitat bancària de la localitat “ Crèdit  
Benifaió” .

Els objectius principals de les Olimpíades són : 

· Difondre i fomentar entre l’alumnat la sensibilització matemàtica.

· Augmentar la motivació per aquesta assignatura.

A les proves ha participat els alumnes del tercer cicle de primària. En·
guany, com en anys anteriors, les Olimpíades han tingut dues fases :

· Fase de classificació, on ha participat tot l’alumnat i s’ha realitzat a 
les pròpies aules.

· Fase final, on han competit, per separat, 16 alumnes de 5é i 16 de 6é 
i s’ha realitzat a l’Aula Magna del centre.  

Els	guanyadors	de	les	XIII	Olimpíades	Matemàtiques	“José	Ramón	Mo·
reno”, que rebran uns premis de l’entitat bancària “Crèdit Benifaió”  de 
60, 50 i 40 euros per a que es compren allò que desitgen,  han estat :

-		en	5é	:	1r	Joana	Navarro	Benito,	2n	Jorge	Escribà	Martínez	i	3r	Altea	
Marí Ferrís.

·  en 6é : 1r Joan Albert Sánchez, Sergi Boscà Murciano i 3r Aaron Blas·
co Tomàs

 

podium 5é

podium 6é

pinTa’ls!
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PassaTemps
UNEIX	ELS	PUNTS LABERINT

Sabeu per què els de Lepe no beuen llet 
freda? Perquè no els cap la vaca a la   
nevera ACudiT
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