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Que el Nadal
arribe a les nostres llars
i ens òmpliga de pau,amor i esperança.

Que el seu misteri ens òbriga el cor
i que donem els nostres afectes
a les persones benvolgudes.

Perquè ningú és tan pobre per a no donar
ni tan ric per a no rebre.

És festa.   És tradició.   És convivència.

 A tothom , felicitats 
us desitja el  CEIP  Trullàs.
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Arriba

Nadal

És Nadal,
un dia especial.
Tindrem regals
a quantitats.
Felicitacions
als millors amics
del Món.
Bon Nadal
en un  dia tan especial.
Juan Soler 3r

Adornem la classe,
ha arribat el Nadal,
estem	en	família,
és	temps	de	felicitat.
Carmen Magraner 3r

Nadal, temps de regals.
Ve	Pare	Noel	i	els	Reis	Mags.
S’acosta Nadal,
el mes dels regals,
les	felicitacions
i els bons menjars. 
Sara Llácer 3r

Neu a les muntanyes
Les estrelles llunyanes
La	Lluna,	un	fanal
És la Nit de Nadal.
Carolina Illana 3r

Els pastissos de la iaia
La	família	reunida	
en la taula cada dia.
Quin plaer! Quin plaer!
Compartir les mirades, 
les paraules endolcides 
de sentiments nadalencs.

La iaia està contenta, 
ha	fet	pastissets	d’ametla,	
i avellana amb neula, 
per a tots els néts, 
fills i gendres.

La	família	envoltada
de pastissos aromàtics; 
davall els ulls de la iaia 
que contenta a les mans
oferta	els	dolços	d’ametla	
i avellana, banyats d’amor 
per	al	Nadal	familiar.
Virgínia  Martínez Calvo
mestra

Al poble on visc, 
festegem	el	Nadal
amb torrons i bombons.

Amb la colla d’amics 
passegem sota els estels 
i gaudim dels regals 
que comprem per donar.

Al poble on visc, 
festegem	el	Nadal
amb	cançons	de	felicitat.
Ibrahim  Bahri  5è

La neu.
La neu de Nadal cobreix 
de blanc la ciutat, 
mentre la música ompli 
les cases d’amor i pau.

Els sucre blanc cobreix 
els	dolços,	mentre	les	llums
il·luminen els camins
per als Reis Mags.

L’arbre de Nadal cobreix 
amb les branques plenes 
de campanes i estrelles 
els regals tan desitjats.
Chaima Kasmi  i
 Abraham Alejandre 6è 

refranys
Nadal a casa i vora la brasa.
Nadal endavant, fred i fam.
Nadal sense lluna , mala fortuna.
Nadal al sol,per Pasqua al foc.
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En Coneixement del Medi hem vist l’estructura d’un poble 
i	d’una	ciutat,	un	poble,	pot	ser,	Benifaió	 i	una	ciutat,	Va-
lència.

El	divendres	10	de	desembre	visitàrem	València,	encara	
que	va	fer	mal	oratge,	vam	gaudir	de	l’entorn	de	la	Ciutat	
de	 les	Arts	 i	 les	Ciències	 i	de	 la	 transformació	del	 llit	del	
Túria en un jardí i com les construccions modernes s’han 
integrat amb l’entorn.

També	 vàrem	 visitar	 Radio	 Televisió	 Valenciana	 on	 ens	
mostraren tot el procés de treball que duen a terme i les 
distintes sales i platós on graven els programes.

 Ens ho passàrem d’allò més bé. 

Hem anat a València ALUMNES DE 1r

Agraïm al Centre comercial de Carrefour, en 
Paterna, i a la seua encarregada Pilar Martínez, 
l’atenció rebuda al deixar-nos esmorzar dins de 
les instal·lacions cobertes en un dia de pluja i 
oferir-nos tot el que necessitàrem. 

Gràcies de tot
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Els	xiquets	 i	 les	xiquetes	de	segon	hem	anat	a	València.	
L’autobús ens va deixar a les torres de Serrans i caminàrem 
fins	 la	plaça	de	 la	Mare	de	Déu	per	a	esmorzar.	Pel	camí	
passàrem per  davant del Palau de la Generalitat.

En	arribar	al	teatre	ens	feren	pujar	dalt	i	des	de	les	llotges	
véiem molt bé els actors, les actrius i els músics. Tots 
anaven vestits antics i amb perruques blanques. Eren 
cantants	d’òpera	i	explicaven,	amb	cançons,	els	amors	de	
Bastià	i	Bastiana.	Aquesta	òpera	la	va	compondre	Mozart	
quan	només	tenia	dotze	anys.				

Quin geni!

 En eixir vérem l’exposició de Pinotxo, tota plena de 
decorats	i	personatges	de	la	història	de	la	famosa	titella	i	
ens explicaren que això ho ha pintat un artista italià.

Després a dinar a l’herba, davall dels arbres i finalment 
al Gúlliver! Ens tiràrem per tots els tobogans. Que bé ho 
passàrem.

... i nosaltres també ALUMNES DE 2n
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Hàbits saludables

SALUT DENTAL
Hui	han	vingut	unes	infermeres	a	explicar-nos	com	podem	
cuidar-nos les dents. Ens han dit que podem cuidar-les 
no abusant de les llepolies i netejant-les després de cada 
menjar	perquè	si	no	ens	les	llavem	els	bacteris	ens	faran	
càries i molt de mal a les dents. També ens han explicat 
con netejar-nos les dents. Ens ho hem passat molt bé!

Lydia Zhu    3r-A

CLASSES DE SALUT BUCODENTAL
Els alumnes de tercer A i B assistírem a una xerrada sobre 
la	importància	de	netejar-se	bé	les	dents.	Dues	infermeres	
del Centre de Salut ens posaren una pel·lícula i després 
ens	explicaren	què	hem	de	fer	per	no	tenir	càries.	Les	lle-
polies i el xocolate són dos molts bons aliments per als 
bacteris	i	s’han	de	menjar	amb	molta	cura.	Els	esmorzars	
amb pa  són molt més sans que la brioixeria.

Després de cada menjar ens hem de netejar les dents amb 
el	raspall	i	dentífric	per	a	que	els	bacteris	no	troben	deixa-
lles	de	menjar	i	puguen	fer-nos	càries.

Alumnes de 3r-B

ALUMNES DE 3r

El dilluns 29 de novembre, com a part del programa de salut bucodental del CEIP Trullàs,  els alumnes 
de tercer curs de primària assistiren juntament amb els seus tutors a les classes bucodentals que 
impartiren	els	professionals	sanitaris	del	Centre	de	Salut	de	Benifaió.	Una	alimentació	equilibrada,	una	
higiene correcta al llarg de tota la vida i visites periòdiques al dentista són la millor manera de tenir una 
bona	salut	dental.	És	objectiu	fonamental	la	bona	neteja	de	les	dents	i	la	importància	que	té	per	a	evitar	
malaties com les càries. 
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Les 3 erres : reduir, REUTILITZAR, reciclar
Si triem les deixalles i en separem els papers, els envasos metàl·lics i de plàstic i el vidre, podrem reciclar 
eixos materials en les plantes de tractament de residus, i així evitarem haver-los d’obtenir dels recursos 
naturals.

Ara bé, una  actitud sostenible no és aquella que es limita a gestionar correctament els seus residus, ja que 
el	millor	residu	és	el	que	no	existeix.	Per	tant,	hem	d’intentar	la	reducció	de	residus	i	la	reutilització	dels	
béns per a evitar haver de reciclar-los. 

Abans de reciclar hem de reduir i REUTILITZAR.
Reutilitzar	és	l’acció	de	tornar	a	utilitzar	els	béns	o	productes.	Reutilitzar	és	donar	nou	ús	a	un	bé	o	produc-
te.	La	reutilització	de	productes	pot	entendre’s	com	el	fet	de	donar	una	altra	vida	de	diferent	naturalesa	a	
un producte rebutjat .

De	les	tres	“erres”	,	la	“r”	més	oblidada	és	la	reutilització.

Posa-hi imaginació: reutilitza!

Pot	de	Nesquick	reutilitzat	
com a vidriola, per a guar-

dar les estrenes.

Pot	de	Nescafé	reutilitzat	
com a peixera.

Pot	de	Coca-Cola	reutilitzat	
per a decorar la taula de 

Nadal.

Aprofitament responsable
ALUMNES DE 4rt

EXPOSICIÓ D’OBJECTES REUTILITZATS PELS ALUMNES DE 4T
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Els	alumnes	de	5é	A	hem	fet	de	periodistes	entrevistant	companys	i	companyes	
per saber més coses sobre la Constitució.  Aquest ha sigut el resultat: 

La	Constitució	o	carta	magna	és	la	norma	fonamental	de	l’Estat.		En	aquest	text	legal	es	plasmen	els	principis	bàsics	
sobre	els	quals	s’organitza	l’Estat	així	com	els	drets	i	els	deures	dels	individus.	

També	hem	fet	una	anàlisi	d’alguns	articles	de	la	Constitució	que	volem	compartir	amb	vosaltres.	

La Constitucio espanyola

ARTICLE 10:  La dignitat de la persona, els drets inviolables 
que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 
personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres 
són fonament de l’ordre polític i de la pau social. 

Aquest article tracta dels drets de la persona. Les 
persones tenen una qualitat de digne, el seu nom és 
dignitat.  Totes les persones són dignes d’expressar-se 
lliurement, sempre que respecten la llei, l’ordre i la pau.

 Yassin i Angel. 

ARTICLE 14: Els espanyols són iguals davant la llei, 
sense que puga prevaler cap discriminació per raó de 
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 

La igualtat davant de la llei.  Els sers humans tenim unes 
característiques	específiques	que	ens	diferencien	dels	
altres. Tanmateix hi ha alguna cosa en que tots els sers 
humans som iguals i és la dignitat. En l’essencial som 
totalment iguals i tenim els mateixos drets i els mateixos 
deures.	No	s’ha	de	 fer	 cap	discriminació	per	motius	de	
sexe,	raça,	religió,	edat,	etc.		

Nerea, Andrea i Celia.

ARTICLE 27: Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la 
llibertat d’ensenyament. 

Aquest article tracta del dret a l’educació. Totes les 
persones tenen dret a l’ensenyament, siguen homes o 
dones. 

Joaquina, Josep i Eva. 

ARTICLE 39:  Els infants gaudiran de la protecció 
prevista en els acords internacionals que vetlen pels 
seus drets.  

Este article tracta de la protecció dels xiquets: els xiquets 
necessiten una protecció i una cura especial, ja que per 
la	seua	falta	de	maduresa,	tant	física	com	mental,	estan	
més	 exposats	 a	 ser	 ferits	 físicament	 o	moralment.	 Per	
això, al 1959 l’ONU va aprovar una Declaració dels drets 
del xiquet. Entre els drets més bàsics es troben el de 
supervivència i el de no explotació laboral. 

Miguel, César i Alex.

ARTICLE 45: Tots tenen dret a gaudir d’un medi ambient 
adequat per al desenvolupament de la persona, i el 
deure de conservar-lo.  

Aquest article tracta del medi ambient. Podem tindre 
millor qualitat de vida si cuidem i conservem el medi 
ambient. Aquest és molt important, per tant hem de 
cuidar-lo i no provocar contaminació. 

Laura i Teresa. 

ALUMNES 5é A
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Quasi tots els dies a la televisió apareixen casos de violèn-
cia de gènere, dones maltractades, inclús assassinades 
per les parelles o els marits, persones a qui no se’ls ha 
respectat els drets humans, ja que han perdut la dignitat 
i	la	identitat.	Moltes	vegades	se’ls	ha	fet	mal	psicològica-
ment fins que les víctimes han anat perdent l’autoestima 
i la llibertat. Jo crec que si els maltractadors saberen què 
és l’empatia arribarien a comprendre com es poden sentir 
les persones maltractades i actuarien amb benevolència, 
respecte i responsabilitat.

Marta Borrás

Les llars on no existeix la llibertat i no es respecten els 
drets humans a causa del masclisme, tampoc es con-
sidera que les tasques domèstiques s’han de repartir. Si 
no valorem la dignitat del ser humà aconseguirem que la 
seua autoestima siga tan baixa que no trobe la seua verda-
dera identitat. Hem de considerar que totes les persones 
necessitem actuar amb autonomia, llibertat i responsabili-
tat, respectant sempre els altres. Crec que així eradicaríem 
amb la violència de gènere.

Mario Morata

La violència de gènere és un acte covard per part de l’ho-
me sobre la dona. Estem en una societat dominada pel 
masclisme on les dones no se senten amb el suport d’una 
part de la societat i es troben en desigualtat de condici-
ons respecte a l’home, tant en el món del treball com en 
les tasques domèstiques i així van perdent l’autoestima i 
molts drets. Hem de lluitar tots pels drets de les persones i 
aconseguir que el maltractament acabe per a sempre.

Lucía Ruiz

Totes les persones tenim els mateixos drets i deures. Les 
dones necessiten tindre autonomia pròpia i llibertat i no 
dependre sempre dels homes per a qualsevol gestió (anar 
al banc, al notari...).

El	masclisme	afecta	la	dignitat	i	l’autoestima		de	les	dones	
i per això hi ha homes que maltracten les dones anul∙lant 
la seua identitat. Però, per sort, també hi ha homes que 
reparteixen les tasques domèstiques amb les dones, i do-
nes que tenen més responsabilitat en el treball empresari-
al.	Per	tot	açò,	caldria	que	la	societat	tinguera	més	empatia	
per les dones maltractades.

Carla Greus

La violència de gènere
Els xiquets i les xiquetes de 5é B des de l’àrea de Ciutadania hem treballat entre altres 
el	tema	de	la	VIOLÈNCIA	DE	GÈNERE,	i	aprofitant	que	el	dia	25	de	novembre	ha	sigut	el	dia	
mundial contra la  violència de gènere volem que conegueu alguns dels nostres escrits.

ALUMNES 5é B
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Els dies 11 i 16 de novembre l’alumnat de 5è i 6é respecti-
vament	realitzaren	una	visita	al	Museu	de	Prehistòria	de	Va-
lencia.	L’eixida	 fou	a	 les	9,30	del	matí	 i	 la	 tornada	a	 les	13	
hores.

Aquest museu ocupa una part de l’antiga Casa de la Benefi-
cència	de	València,	edifici	de	l’any	1841	restaurat	completa-
ment a l’any 1995.  El museu exposa materials arqueològics 
des del període Paleolític fins  l’època visigoda. 

La nostra visita es dedicà principalment a l’estudi de la cul-
tura dels ibers. Primer anàrem a veure com eren les habitan-
ces, com eren els enterraments i els ossos dels antics ibers. 
Després ens ensenyaren  els utensilis  que gastaven per a 
guardar	els	ungüents	 i	els	perfums,	vaixella	per	a	ús	diari	 ,	
enormes gerres per a guardar el vi i l’oli, figuretes de ceràmi-
ca...	També	ens	contaren	que	altres	països	més	avançats	del	
Mediterrani aprengueren a usar la moneda i vam veure les 
primeres monedes. Els ibers tenien un sistema d’escriptura 
molt	diferent	a	l’actual		i	en	algunes	inscripcions	vàrem	llegir	
algunes lletres de la seua escriptura.

Després	de	 la	visita	 realitzàrem	un	 taller	didàctic	per	apro-
fundir	més	en	la	cultura	dels	ibers.	Aquest	taller	consistia	en	
la	realització	d’un	teixit	de	forma	artesanal	utilitzant	un	teler	
antic.	Allí		ens		van		explicar		com		obtenien		la		llana		per		a		fer	
els		teixits,	com	funcionaven	els	telers	i	els	tipus	que	hi	havia,	
les parts dels telers...  i  finalment també ens varen ensenyar  
a		fer		els		teixits		amb		el		teler.		Així	que	ens	col·locaren	per	
parelles i amb un xicotet teler teixírem un tros amb la llana. 
Primer    semblava  un  poc  complicat, però  amb  un  poc  més  
fem		una		bufanda.	

En  resum  ens  ho  passàrem  molt  bé i aprenguérem molt 
sobre els ibers.

Elia Campos, Estefania Casañ, Eva Giner

Alumnes de 6è

Visita al museu 
de prehistoria 
de València

Guerrer de Moixent.
Escultura dels ibers.
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ELS ALUMNES D’INFANTIL  5 ANYS TREBALLEM PER PROJECTES.
Educacio infantil
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Hola a totes i a tots. Continuem caminant, 
unides i units, en aquest viatge que comen-
çàrem	l’any	passat	i	que	continuarem	perquè	
la nostra escola siga un espai de vida basat 
en la igualtat d’oportunitats. Comprendre, 
reconéixer i ser conscients d’aquesta tasca 
és molt important per a les xiquetes i xiquets 
que comencen a descobrir el món. Per això, 
nosaltres, amb aquest humil però gran pro-
jecte,	de	forma	positiva,	hem	volgut	sensibi-
litzar	tota	la	comunitat	educativa	i	dotar-la	de	
ferraments	necessaris	per	a	assolir	que	 les	
nostres filles i els nostres fills comprenguen 
que l’evolució de la humanitat depén d’aque-
lles petites coses, gests i actituds que quoti-
dianament	ens	humanitzen.

Hem d’agrair la participació als pares i a les 
mares que assistiren al col·loqui del passat 
dia 10 de novembre, ja que amb el vostre 
compromís individual arribarem al canvi glo-
bal; de manera que un altre món és possible 
des	de	la	diferència	i	la	igualtat.

Cal dir-vos que, havent presentat la memòria 
del	treball	que	vam	realitzar	el	curs	passat	als	
PREMIS	D’INNOVACIÓ	EDUCATIVA	DE	LA	CIUTAT	
D’ALZIRA	2010.	V	PREMI	EDUCATIU	AL	FOMENT	
DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS, hem 
rebut	felicitacions	per	ser	un	projecte	innova-
dor	i	per	haver	realitza	un	dur	treball;	n’hem	
estat	un	dels	favorits,	per	bé	que	hem	quedat	
finalistes;	açò	ens	anima	a	continuar	un	any	
més;	estem	molt	satisfetes	de	veure	que	el	
nostre	esforç	ha	valgut	la	pena.	Per	això,	es-
perem que enguany pares, mares, mestres i 
mestres	ens	continueu	fent	costat,	i	que	col-
laboreu amb aquest desafiament que ens 
compromet a totes i a tots.

El nostre compromís amb l’escola com a ma-
res ha merescut la pena.

Laura Santiso Ciganda
Eva Taberner Úbeda

Cultura de pau
Taller d'igualtat
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La	clau	per	a	encertar	amb	el	 joguet	perfecte	és	fixar-se	en	el	que	siga	més	
ADEQUAT	a	l’edat	del	xiquet/a,	respectant	els	seus	GUSTOS	i	PREFERÈNCIES.	En	
esta	època	és	quan	més	s’acusa	la	diferenciació	per	sexe	a	l’hora	de	comprar	
joguets	 als	 nostres	 fills	 i	 filles;	 sense	 adonar-nos-en,	 estem	 fomentant	 la	
desigualtat.	La	publicitat	és	el	principal	agent	que	tendix	a	reforçar	els	estereotips	
i ens condiciona a l’hora de triar.

Per tant, no hi ha regals tan adequats com un llibre; llegir contes als xiquets/
es convertix els adults en sers “quasi màgics”, a més de propiciar un contacte 
pròxim amb els nostres fills i les nostres filles.

Fer realitat els somnis dels nostres xicotets/es pot costar molt poc. Per a 
entretindre’ns	 sense	eixir-nos-en	del	 pressupost,	 només	ens	 fa	 falta	 un	poc	
d’imaginació i traure el xiquet/a que portem dins.

Passarem	un	estona	agradable	en	família	inventant	un	conte	nadalenc!!!!!.

PRIMERA	 FASE:	 Triem	 el	 títol	 i	 els	 personatges.	 En	 esta	 fase	 desenrotllem	 la	
creativitat,	 juguem	 amb	 la	 fantasia	 i	 la	 imaginació	 de	 les	 nostres	 filles	 i	 els	
nostres fills per a inventar quin serà el nostre conte. Fem les nostres propostes 
i	les	sotmetem	a	votació	familiar.

LA	NOSTRA	PROPOSTA:	Personatges	 imaginaris,	 fades,	gnoms,	elfs,	sirenes…	
que	fomenten	la	fantasia	en	estes	festes	tan	entranyables.

SEGONA FASE: Inventem la història, què els ocorre als personatges, on es 
desenrotlla la història, creem personatges lliures, conciliadors, etc.

TERCERA	FASE:	Amb	l’ajuda	de	folis	i	llapis	dibuixarem,	pintarem	i	donarem	vida	
als nostres personatges i al seu entorn.

LA	NOSTRA	PROPOSTA:	Podem	fer	la	portada	reutilitzant	materials	que	tenim	per	
casa:	plastilina,	cotó,	confecció	de	figures	de	feltre,	papers	de	colors,	etc.

Una	vegada	creat	el	nostre	conte	 familiar,	podem	enquadernar-lo	 i	guardar-lo	
com un bonic i entranyable record nadalenc, sent conscients que hem propiciant 
la	cooperació,	la	utilització	d’un	llenguatge	no	sexista,	la	igualtat	dels	nostres	
personatges, la no-violència en els seus diàlegs, la solidaritat, etc.

Carta dels reis d
,
Orient 

als pares-mares

L'AmPA
 desitja que el vostre Nadal 

siga com un conte
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25 anys 
de 

Trobades
El	passat	9	d’octubre	es	va	realitzar	a	 la	Fira	de	Mostres	de	
Paterna l’acte commemoratiu dels 25 anys de Trobades pel 
Valencià.	 Durant	 tot	 el	matí	 xiquets	 i	 xiquetes	 de	 totes	 les	
comarques	valencianes,	així	com	pares,	mares,	professorat,	
etc.,	van	assistir	a	aquesta	macrotrobada	per	realitzar	tallers,	
veure actuacions, escoltar lectures, ...També va ser dipositat 
el llibre/caixa de les claus amb material divers representatiu 
del nostre centre en l’escultura de Manuel Boix  “ La clau que 
obri tots els panys”. 
L’escultura	es	basa	en	la	imatge	del	cartell	que	va	fer	l’artista	
Manuel Boix per anunciar la primera Trobada d’Escoles en 
Valencià de la Ribera, realitzada al CEIP Trullàs de Benifaió 
ara	fa	25	anys.	Es	tracta	del	bust	en	bronze	d’un	infant.	Enmig	
hi ha una clau. El cap se sosté sobre una gran base de vidre 
transparent.	La	forma	del	cap	recorda	un	llibre	obert	i	el	títol	fa	
referència	a	un	poemari	de	Vicent	Andrés	Estellés.	Juga	amb	
el	significat	de	la	clau,	fent	referència	al	lema	de	les	Trobades	
2010 i al llibre-cervell com a contenidor de les claus-valors 
que	es	fomenten	i	s’aprenen	als	centres	d’ensenyament	en	
valencià. 
L’escultura	 fa	 3	metres	 d’alt	 i	 des	 de	 les	 10	 fins	 a	 les	 15	
hores cada escola i cada institut que participà en aquesta 
activitat del 9 d’octubre diposità el seu Llibre de les claus per 
la ranura. 
L’escultura	serà	 instal·lada	en	 la	nova	 facultat	de	Ciències	
de l’Educació de la Universitat d’Alacant.

Escultura de Manuel Boix

Contingut del llibre de les claus del CEIP Trullàs
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Mare, al Bartolo jo no vull pujar (bis)
que han tirat un misto i s’ha encès el pinar (bis)
 s’ha encès el pinar.

Ja	pugen	el	frares	a	apagar	els	pins	(bis)
i de Benicassim colles de veïns (bis)
colles de veïns.

Ressons de campanes escampen al vent (bis)
toquen	arravato	fent	crida	la	gent	(bis)
fent	crida	la	gent.

Mare, al Bartolo jo no vull pujar (bis)
que han tirat un misto i s’ha encès el pinar (bis)
s’ha encès el pinar.

Miracle,	miracle	,comença	a	nevar	(bis)
el	foc	ja	s’apaga
l’Infant	és	ja	nat.

XXXII CErTAmEN dE 
NAdALES EL COrTE INgLES

Nadala del desert

Els alumnes del cor del CEIP Trullás han aconseguit  gua-
nyar el primer premi, per cinquena vegada, del XXXII Cer-
tamen	de	nadales	populars	que	organitza	el	Corte	Inglés.		
El	cor	està	format	per	50	alumnes	de	3r	fins	a	6è	de	pri-
mària. 

La	final	es	realitzà	al	Palau	de	la	Música	el	dimarts	14-12-
2010	 amb	 els	 quatre	 cors	 classificats	 en	 la	 fase	 prèvia	
realitzada	 a	 les	 Escoles	 Professionals	 de	 Sant	 Josep	 de	
València,	on	havien	actuat	un	total	de	13	cors	de	primària.

Les	nadales	que	varen	cantar	foren	una	obligatòria	“Pas-
torets i Pastoretes”, i l’altra  de lliure elecció,  “Nadala del 
desert”,  de la compositora castellonenca Matilde Salva-
dor. Es conta una història del Desert de las Palmes, quan 
la neu caiguda en el pic del Bartolo, on hi havia un incendi, 
va	apagar	las	flames.	Això	va	ser	interpretat	pels	frares	del	
monestir com un miracle.
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Hem	aprés	a	valorar…

Les	diferents	etapes	de	 la	 vida,	especialment	dels	anci-
ans:

El	seu	protagonista,	Carl,	és	diferent,	és	un	ancià;	després	
de mostrar-nos com ha sigut la seua vida, l’amor per la 
seua esposa, Ellie, i l’aventura, ara s’ha convertit en un vell 
aïllat	tancat	en	la	llar	i	afonat	en	els	seus	records...	

La il·lusió per l’aventura i per descobrir el món que ens 
rodeja:

De	sobte,	Carl	entén	què	es	pot	fer	amb	les	aspiracions	i	
els somnis, i fins on han de durar els records del passat 
quan estos entorpeixen la vida i les seues meravelles. 

L’amistat i el sacrifici compartits:

La vida de Carl es veu, de sobte, unida a un altre personat-
ge,	Rusell,	un	innocent	xiquet,	que	acaba	transformant-lo	
en un ancià comprensiu i vigorós. La relació acaba en una 
sòlida amistat.

La	valentia	per	a	afrontar		reptes:

L’aventura	està	plena	de	perills	i	situacions	difícils.

L’abast que tenen la veritat i el compromís de les  prome-
ses:

 Diu Ellie: “M’ho promets? Fes una creu... amb el cor...”

Aprendre a rebutjar els herois buits, sense valors:

Charles	Muntz	és	un	explorador	famós	que	va	ser	expulsat	
de	la	comunitat	científica,	per	frau,	i	no	mereix	cap	admi-
ració.

Rosa Marmaneu, Psicòloga del CEIP Trullàs

BON NADAL

La pel.licula: UP
El passat dia 1 de desembre, els alumnes del 3r cicle dels tres centres d’ensenyança primària de Benifaió, 
tinguéreu l’oportunitat  de realitzar una activitat conjunta: veure la pel·lícula UP (UP significa “Amunt”) 
Una pel·lícula d’aventures carregada d’emoció i plena de valors que ens ajuda a reflexionar. 
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Ainhoa

Esportistes del Trullàs

Activitats 
extraescolars 
esportives
Aquest curs s’ha encetat la pràctica d’alguns esports dins de 
l’oferta	 d’activitats	 extraescolars	 de	 l’AMPA.	 Concretament	 amb	
l’espòrt del bàsquet i amb la col·laboració del Club de bàsquet 
Marcel·lina	de	Benifaió.	

Els dies de l’activitat són els dilluns i els dimecres en horari de 17 
a	18	hores.

Encara esteu a temps d’apuntar-vos-hi!!!   

Com ja és habitual els últims anys, l’alumna del 
Trullàs Ainhoa Ortuño, del curs de 6é B, ha participat 
en	diferents	competicions	de	gimnàstica	enguany.		
Concretament l’última participació ha sigut al 
Campionat d’Espanya els passats dies 2 a 5 de 
desembre a Logronyo, en què ha aconseguit amb 
molt de mèrit el  2n lloc d’Espanya per equips. 

També	l’alumna	de	3r	B	Marta	Vicente	va	participar	
els	dies	19,	20	i	21	de	novembre	a	Valladolid	en	el	
campionat d’Espanya en la categoría de benjamí i ha 
quedat en 3r lloc. 

marta

Endevinalles
Vinc de pares cantarins,

encara que cantant no sóc.

Porte la camisa blanca,

i tinc el cor groc. 

Què és? .................................

Or pareix, plata no és, 

Què és? .................................

Per fora duc vestit verd, 

i per dins vaig tot ben roig, 

amb botons que llançareu 

els qui em mengeu.

Què és? .................................
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Els  nostres mestres nous

1.Raquel Gómez Llorens, 
mestra	d’E.Infantil-3	anys.

•	D’on	ets?	De	Carlet

•	T’agrada	ser	mestra?	Sí	.	Per	què?	M’agrada	
treballar amb xiquets i xiquetes o ser partícip 
dels nous descobriments que van adquirint

•	 Quan	 eres	 menuda,	 ja	 pensaves	 a	 ser	
mestra o pensaves treballar en altres oficis? 
M’agradava treballar de psicopedagoga.

•	 Quina	 impressió	 vas	 tindre	 en	 arribar	 al	
CEIP Trullàs? Molt bona. Tota la gent era molt 
amable i vaig rebre una bona acollida.

•	 Has	 treballat	 en	 altres	 escoles?	 Sí.	 En	
quines?  En el CEIP “El Molí” de Torrent, CEIP 
“Vicente	Blasco	Ibañez”	d’Alzira,	CEIP	“Federico	
Garcia	 Lorca”	 d’Alzira,	 IES	 de	 Catadau	 i	 IES	
d’Alginet.

•	 A	 què	 dediques	 el	 temps	 lliure?	M’agrada	
molt llegir, jugar al pàdel, practicar natació, 
eixir a passejar per la muntanya ...

2. Pablo Boquera Navarrete, 
mestre d’E.Física.
•	D’on	ets?	De	Llíria.

•	 T’agrada	ser	mestre?	Sí	 .	 Per	 què?	Perquè	
cada	dia	és	diferent.No	és	un	treball	repetitiu.

•	Quan	eres	menut,	ja	pensaves	a	ser	mestre	
o pensaves treballar en altres oficis? No, 
pensava que seria policia.

•	Quina	impressió	vas	tindre	en	arribar	al	CEIP	
Trullàs?	Que	 tenia	uns	camps	de	 futbol	molt	
grans.

•	 Has	 treballat	 en	 altres	 escoles?	 Sí.	 En	
quines? He treballat en moltes escoles.        
Sagunt,	 Valencia,	 Alfarb,	 Toris,	 La	 Canyada,	
Calp, Torrevieja, Gata de Gorgos,...

•	A	què	dediques	el	 temps	 lliure?	Practique	
karate, recórrer camins en bicicleta, jugar a la 
consola...

3. Maria Galbis Calatayud, mestra de 6è A.
•	D’on	ets?	De	Canals

•	T’agrada	ser	mestra?	Sí	 .	Per	què?	Perquè	
m’agrada treballar amb xiquets i xiquetes 
i	 veure	 que	 puc	 formar	 part	 de	 la	 seua	
educació.

•	 Quan	 eres	 menuda,	 ja	 pensaves	 a	 ser	
mestra o pensaves treballar en altres oficis? 
Sempre he volgut ser mestra.

•	 Quina	 impressió	 vas	 tindre	 en	 arribar	 al	
CEIP Trullàs? La meua primera impressió 
va ser molt bona, tant pels mestres, ja que 
m’han acollit d’una manera molt agradable, 
com pels alumnes.

•	Has	treballat	en	altres	escoles?	Sí.	
En quines? CEIP ”Miguel de Cervantes” de 
Catadau,	CEIP	“Angelina	Carnicer”	de	Valencia,	
CEIP “San Fernando de los Rios” de Burjassot 
i  CEIP “Cervantes” de La Pobla de Farnals.

•	A	què	dediques	el	 temps	 lliure?	Com	que	
m’agrada	 molt	 fer	 esport,	 aprofite	 per	 fer	
eixides en bicicleta, senderisme o nadar. 
També m’agrada molt viatjar, així que quan 
tinc temps intenta veure algun lloc nou.
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9 d,OCTUBrE

HALLOWEEN

dIA dEL mESTrE

Desfilada de moros i cristians al pati del CEIP Trullàs.

Carabasses al passadís de l’escola . Festa de Halloween promoguda des de l’àrea  d’Anglès. Es celebra als països anglosa-
xons.	S’associa	al	color	taronja	i	negre,	a	la	lectura	d’històries	de	por,	a	les	disfresses	i	com	no,	al	joc	de		“truc	o	tracte”.

	Els	centres	escolars	de	Benifaió	(Trullàs,	Santa	
Bàrbara i Crist Rei) van celebrar el Dia del Mestre.
Entre els actes, va destacar l’emotiu homenatge 
que van rebre els dos mestres que es varen  
jubilar al curs passat, Francisco Salesa Aguado 
i	Andrés	Huerta	Sánchez,	i	que	tingueren	el	
reconeixement	a	tota	una	vida	professional	al	
servei de l’educació per part de l’Ajuntament de 
Benifaió	i	els	centres	escolars.

31 d’octubre.

26 de novembre




