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DEDICAT A TOTES LES PERSONES MENUDES I GRANS
QUE FEM L’ESCOLA QUE TENIM
Al setembre de 1977 van inaugurar l’escola Jaume I El Conqueridor, també coneguda
popularment com El Secanet. Al setembre de 1985 vaig arribar com a mestre definitiu, des
d’aleshores han passat moltíssimes coses i hem compartit moltes vivències, somnis i
il∙lusions per aconseguir l’escola que volem.
Molts mestres que han estat i se n’han anat, o jubilat, altres que s’han quedat, però com a la
nostra escola tenim com a objectiu aconseguir que l’alumnat i tothom estiga a gust i com a
casa, intentem fer unes bones acollides de mestres i famílies i per això aconseguim que el
projecte d’escola que tenim viu ens continue il∙lusionant moltíssim per seguir treballant pels
nostres xiquets i xiquetes.
Amb tot açò us vull dir que l’escola la fem entre tothom, he treballat i viscut l’escola molt a
gust gràcies a tots i totes, l’AMPA sempre ha estat i està com a part important de
funcionament de la nostra escola.
El Secanet ha estat la meua segona casa i me l’estime molt. En aquest moment el projecte
d’Escola està en marxa i viu, més que mai.
Com a mestre que sóc, a El Secanet i a tota la seua Comunitat Educativa us desitge el millor
per continuar fent posible una escola pública, de qualitat i en valencià com la nostra.
Malgrat que oficialment em jubile, encara seguiré amb vosaltres com a voluntari mentres
puga.
Besets i abraçades. Signat: Vicent Moreno.
INFORMACIÓ IMPORTANT
Matriculació Educació Infantil i Primària: A totes les famílies que tinguen un/a fill/a
nascut/da a l’any 2014, des de l’Ajuntament se’ls convocarà a un reunió informativa per tal de
fer les sol∙licituds d’escolarització. El període per presentar les sol∙licituds sol ser a primers de
maig, avisarem en quan ixca la normativa.
TAMBÉ ÉS EL MOMENT DE CANVIARSE D’ESCOLA SI ES CONSIDERA,
durant el curs no es pot.
Reserva de plaça a 1r d’ESO: L’alumnat de 6é de l’escola té l’adscripció
directa a l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, quan toque confirmar la
matrícula si algú vol altra opció ja ho decidirà.
Vacances de Pasqua: Aquest curs les vacances de Pasqua seran del 13 al
24 d’abril inclosos.

PER A PENSAR...

CAL DIR

COMIAT

No me preocupa el crit del violents,
dels corruptes que s’enriqueixen des del poder,
dels deshonestos,
dels sense ètica.
El que més hem preocupa és el silenci dels bons.
MARTIN LUTHER KING
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Hort: Els encisams van en marxa a poc a poc, aproximadament calculem que els
collirem a primers de maig.
Jardí de 5 anys: Està preciós ple de flors.
Gravació d’una pel∙lícula: L’alumnat de 5 anys el passat cap de
setmana va estar els dos dies al pati de l’escola gravant escenes de la seua pel∙lícula,
la qual s’estrenarà el primer divendres de juny.
Ràdio Secanet: L’alumat de 6é ens presenta un nou programa de ràdio sobre dos
temes: “La Dona i l’Igualtat de Gènere” i “Les Falles”. Amb la novetat de què ha estat
gravat íntegrament per l’alumnat!! L’enviarem pel Canal de Telegram de l’Escola.
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Us convidem a passejar el País Valencià, comarca a comarca i poble a poble, per conèixer i estimar
la nostra terra i també saber com es parla valencià a diferents punts del nostre País.
Demà hi ha trobada de matí a Novelda (Les Valls del Vinalopó), i el diumenge podeu anar a Albalat
dels Sorells (Horta Nord), Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí) i Crevillent (Baix Vinalopó).

AGRAÏMENT MOLT ESPECIAL
Des de El Full, i en nom de totes les
persones que formem la Comunitat
Educativa de la nostra Escola, alumnat,
famílies, educadores, cuineres,
netejadores, conserge i mestres, volem
agrair a Vicent Moreno la seua dedicació
per construir l’Escola que tenim, i junts li
dediquem aquestos versos de la cançò
d’Obrint Pas:
https://youtu.be/eB62W74AZ3M

SEGUIREM
Amb la tendresa que ens deixares,
amb les coses senzilles,
amb la terra entre els dits.
Seguirem.
Amb la il∙lusió que desbordaves,
amb les paraules vives,
amb els somnis humils.
Seguirem.
Amb tot allò que construïres,
amb les banderes velles d’un país clandestí.
Seguirem.
Encara amb el mateix coratge,
encara amb la mateixa il∙lusió,
encara amb la mateixa empenta,
encara amb la mateixa passió,
fidels a aquell somriure que mai no oblidarem,
camí de la victòria, seguim.
Seguirem.

