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Us donem la benvinguda a
Godella, balcó de l'horta i
bressol d'artistes, poble on

l'artesania, l'arquitectura modernista, les
arts plàstiques i l'olor de pólvora
impregnen els seus carrers, poble que ha
mantés el seu passat però que està
projectant un present i un futur on
tradició i modernitat siguen compatibles.
Godella és un poble capdavanter en
participació ciutadana on des de fa més de
15 anys tenim una carta que regula els
nostres consells de representació, on hem
fet una aposta decidida des de fa ja anys
pels horts d'oci recuperant per a la
ciutadania parcel·les de la nostra horta, on
hem innovat posant un mercat de venda
directa de productes, principalment del
camp, que es fa tots els dissabtes a la
plaça de l'Ermita i que us convide a visitar.
També ens podeu acompanyar a visitar la
casa museu Pinazo, la col·lecció
permanent d'Andreu Alfaro, el museu
agrari o les exposicions temporals del
magnífic edifici de Villa Eugenia. Pero
també podeu passejar pels nostres
carrers i gaudir de l'arquitectura de
Goerlich, Alfred Baeschlin, Gómez Davó,

etc. i com no a degustar als nostres
restaurants, plats creatius o tradicionals.

És per a nosaltres un honor poder
col·laborar per segona vegada amb la
federació escola valenciana en l'organització
de la trobada d'escoles en valencià, la
primera es va celebrar fa ara 12 anys. Hem
aprofitat també aquesta trobada per a retre-
li homenatge al nostre estimat poeta veí
Vicent Andrés Estellés amb uns panells amb
els seus poemes elaborats per centres
educatius i associacions del nostre poble. A
la nostra web trobareu la unitat didàctica
que conjuntament amb el taller d'història
local de Godella, hem publicat al voltant
d'Estellés. Precisament el taller d'història
local és l'entitat guardonada enguany per
mantenir-se fidel sempre al servei del nostre
poble i treballar en i per la nostra llengua, la
nostra història i el nostre present.

Des de Godella treballarem per fer una
realitat eixa escola que tots i totes volem,
una escola valenciana per al segle XXI on els
valors democràtics, la interculturalitat, la
participació, la defensa de la nostra llengua
però també de la nostra terra, una escola
que situe al esser humà en el centre de la

seua acció, i que per tant estiga oberta a
tothom sense cap tipus de restriccions i
sense cap tipus de discriminació.

Gràcies a Escola Valenciana per assumir
la veu del nostre poble, per defensar la
nostra escola i per dignificar tot allò que
altres tant menyspreen.

Escola Valenciana és un moviment que
dia a dia ens demostra que una altra escola i
una altra educació és possible, i en
mobilitzar a milers de pares mares xiquetes
i xiquets ens mostren el camí que un altre
País també és possible. Escola Valenciana és
una entitat de molta profunditat per a fer
que la dignitat i la cohesió social i lingüística
del nostre país siga una realitat.

Gràcies per haver triat Godella per a fer
les trobades de l'horta nord, un poble en
què Manuel Garcia Grau va exercir el seu
mestratge, i els que vam tindre la sort de ser
alumnes d'ell, amb aquesta trobada volem
retre-li un senzill però sentit homenatge.

Gràcies per fer estes festes del valencià,
per mobilitzar milers de persones arreu de
tot el país perquè la tasca que feu és
necessària ara més que mai.

Ens trobareu al vostre costat recolzant
l'escola que volem.

Saluda de l'Ajuntament de Godella
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L'escola que volem
Les Trobades d'Escoles en

Valencià 2015 són molt
especials. Les festes d'estima

per la llengua acompleixen 30 anys i
sou més de 200.000 persones d'arreu
de les nostres comarques les que cada
any les feu possibles. El nostre més
sincer agraïment.

El lema de les Trobades 2015
és  L'escola que volem  i té significats
ben contundents:  L'escola que
volem  en referència a l'escola que ens
estimem. L'escola que volem referida al
model d'escola en valencià a la qual
aspirem.  L'escola que volem  com a
sinònim de desig de canvi, allò al que
cal que estiga atent el govern de la
Generalitat Valenciana que es
configure.

Reivindiquem una nova escola per al
segle XXI basada en uns trets
fonamentals que cal fer realitat dia a
dia en les aules amb els recursos
adequats.

Una escola plurilingüe i intercultural.
Valenciana. Pública, gratuïta i laica.
Inclusiva. Democràtica. Oberta i
participativa. Crítica, creativa i
innovadora. Compromesa amb l'entorn
local i global. Coeducadora. Humana.

És l'escola que exigim
col•lectivament quan diem PROU

d'imposicions, de discriminacions, de
precarietats, de retallades,
d'ocurrències, de portes tancades i
d'autoodi.

Volem treballar en positiu, amb
il•lusió i amb força per a dotar d'una
sòlida estructura el nostre sistema
educatiu.

Després de dècades ha arribat l'hora
de fer efectiva la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià i de crear
una Llei Educativa Valenciana que
garantisca la millor educació possible al
nostre alumnat. El desenvolupament
jurídic és fonamental per a normalitzar
el valencià tant a l'escola com al carrer.
És per això que és necessari establir el
requisit lingüístic en la funció publica,
tindre una radiotelevisió pública, de
qualitat i en valencià o promoure la
cultura en la nostra llengua.

Les Trobades 2015 visualitzen el
teixit social i cívic que conformen les
comunitats educatives d'arreu del País
Valencià i fan paleses les
reivindicacions de les persones
compromeses que aspirem a una
societat millor.

L'escola que volem és el fruit
d'aquest treball, és l'escola que vols i
les Trobades són el nostre altaveu!

Manifest de les trobades 2015 La Trobada de Godella del 2003 va tindre l’honor de comptar amb un
col·laborador excepcional, l’escultura que recorda aquella trobada i que
avui rep als visitants al Centre Cultural Xicaranda va ser dissenyada per
uns dels millors escultors del segle XX, el nostre estimat Andreu Alfaro.

Enguany i celebrant-se de nou la trobada a
Godella, no podia ser d’una altra manera i encara
que ell ja no hi és, una obra de l’artista ens
recordarà el seu compromís amb el valencià i el seu
poble.

Agraïm a la família Alfaro-Hofmann l’aportació de
l’obra que serà la imatge de la Trobada de l’Horta
Nord 2015
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La nostra escola Cervantes va
celebrar al 2013, el seu 75é
aniversari i al llarg de tot eixe

curs, gaudirem de nombrosos encontres,
xerrades, sopars, concerts, exposicions i
retrobaments que varen fer de la
commemoració, una gran festa a nivell
escolar i de tota la localitat.

El CEIP Cervantes es va crear a 1938,
en un temps molt trist de la nostra
història, en plena guerra civil. Va nàixer en
la idea de fer una escola de tots i per a
tots, creada en la il·lusió i l’entusiasme
d'un grup de persones de diferents
àmbits. Segons les cròniques d' En Ricardo
García de Vargas al seu llibre editat al
1978, al Grup escolar Cervantes acudiren
per potenciar el valencià personalitats
com: Carles Salvador, Emili Lluch, Nicolau
Primitiu o el músic Manuel Palau. Som ara
una escola plurilingüe que mira al futur
però que sap que no deu oblidar d'on
venim.

Després de 75 anys, l'escola continua
en la mateixa línia i passió per l’educació,
amor per la cultura, l’art , la música i la
ciència, que són al cap i a la fi, les coses
que de veritat canvien un poble, el
modernitzen , l'omplen de valors i creen
futur.

Nosaltres ara, este equip educatiu
actual, seguirem amb coratge formant
noves generacions d’alumnes i esperant
s'incorporen al seu futur, adquirint les
competències claus per a aconseguir un
ple desenvolupament personal, social i
professional.

Formar a les generacions del futur no
és cosa de l’escola només. Necessitem un
bon sistema educatiu i pensar que tot es
un treball cooperatiu, de tots i totes, en
tots els àmbits, en tots els llocs i en
qualsevol moment. Hem de posicionar-
nos i exigir una bona oferta cultural, una
bona programació televisiva, un
refinament en les conductes socials, una

ètica en la publicitat ,en la política, un cine
que fomente els valors de tolerància,
esforç, i convivència.

Es deu prioritzar el bé comú i que se
n’adonem que en tots els llocs, el xiquet/a
està aprenent, està a " l'escola".

Tots junts hem de continuar creant
futur, formant persones entusiastes, bons
ciutadans i amb valors democràtics fer-
mes.

Més de 75 anys del Cervantes
CEIP Cervantes de Godella
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L'Ampa del CEIP CERVANTES és
una ampa involucrada en la
educació dels nostres fills i filles.

Treballem en conjunt amb el claustre de
l'escola, per tal de tindre una millor
escola. Puc dir que hem aconseguit el
nostre propòsit, i la col·laboració és
estreta, de la mateixa forma els pilars de
l'educació (pares i mares, xiquets i
xiquetes i claustre) fem junts el camí.
Açò és fonamental per a qualsevol
escola, i en el CEIP CERVANTES, ho
tenim.

En L'AMPA, col·laborem en les
activitats que promou el centre, com la
setmana cultural, les falles o el
carnestoltes, col·laborem en el concert
de Nadal, i en tot allò que el claustre pot
necessitar.

També (i dins de les nostres
possibilitats) cada any intentem
distribuir els diners que arrepleguem de
les quotes per a equipar l'escola. D'una
banda, portem quatre anys, comprant
una pissarra digital, podem dir que ja
tenim quasi totes les aules equipades, i
per altra banda, promovem les activitats
culturals: pl nostre centre han passat
contacontes, titelles, mags i un llarg
llistat de persones de la cultura. L'any
passat vàrem fer el primer congrés de
ciències com un projecte pilot, i este

curs, el segon congrés de ciències es
realitzarà en tots els cursos de l'escola.

En el CEIP CERVANTES, quasi el 90%
de les famílies pertanyen a la associació,
i això es tradueix en una alta participació
de les famílies en les activitats del
centre.

Dins la junta directiva, formada per 13
pares i mares, con fills i filles de quasi
totes les edats, tenim una persona
encarregada de les Trobades d'escoles
en valencià. La nostra escola no participa
massivament en les trobades, però
sempre tenim l'esperança que cada any
siga millor que l'anterior.

Aquesta edició de les trobades, a més
a més, serà en el nostre poble, Godella, i
esperem que la participació de les
famílies del CEIP CERVANTES siga més
alta, i com no podia ser d'una altra
forma, esperem que totes les famílies
que vinguem al nostre poble gaudisquen
amb totes les activitats que estan
organitzades per a tota la setmana i com
a colofó, el diumenge puguen gaudir
dels tallers, del dinar i del concert.

Vos esperem!!

Salutacions,

Teresa Bueso
Presidenta AMPA CEIP CERVANTES

AMPA CEIP Cervantes de Godella
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La història del Col·legi Sant
Bertomeu comença l'any 1958
quan es va començar el primer

curs amb precarietat de mitjans però amb
molta il·lusió i un futur per escriure. Durant
57 anys fins al present, vàries generacions
s'han format en el nostre centre, alumnat
no únicament de Godella sinó també
d'alguns pobles veïns com Burjassot,

Rocafort, València capital i fins i tot de
Bétera, Nàquera i Serra.

Caldria recordar els noms dels membres
fundadors del “Hogar”: D. Bartolomé
Ferrando (rector de la parròquia de Sant
Bertomeu), D. Vicente Alonso Bargues,
mestre, actor i director teatral, que varen
aconseguir – amb molts pocs mitjans –
crear una escola pels xiquets del poble,

aquell any 1958. El
Sant Bertomeu formà
part com a Filial núm.
9 de l'Institut Lluís
Vives de València, i va
créixer tant en
nombre d'alumnat
com de professorat i
instal·lacions, fins a
l'actualitat, que
compta amb més de
50 professors i PAS i
quasi 700 alumnes
d'Infantil, Primària,
ESO i Batxillerat.

Presentem l’opinió
que un grup dels
nostres alumnes volen
escriure sobre la seua
visió del Sant
Bertomeu.

Col·legi Sant Bertomeu de Godella

Més de mig segle fent escola

Publicitat

Nosaltres som alumnes del Col•legi Sant
Bertomeu de Godella, que va ser inaugurat
el curs 1958 – 59. En el nostre cas, ara fa
quatre anys que vam descobrir aquest
centre. Abans de conéixer-lo la seua
aparença exterior pot semblar un poc
pobre, però quan t'endinses pels corredors
i les aules de l'interior ja comences a sentir
que eres part d'una família, una gran
família.

Passem molta estona en aquest col·legi,
gràcies a això hem aprés que la confiança
ensenya i que els professors són com
amics. Fem algunes eixides i excursions
que tot i que no són molt llunyanes, però
les gaudim amb moltes ganes perquè
també són intenses, especialment els
viatges de fi de curs de 4t de l’ESO
(nosaltres) o de 2n de Batxiller. Això sí,
cada avaluació no s’oblidem de fer una
gran eixida de tutoria.

L’alumnat és molt variat i cadascú té la
seua manera de ser. Però encara així, mai
faltarà el respecte. Els alumnes poden
participar i formar part de diferents grups
com el de mediació, així com participar
com a redactors i coordinació en la nostra
revista L’Arlequí que la podeu consultar a la
nostra web www.santbertomeu.es També
participem molt activament en les activitats
habituals com són el Festival de Nadal, la
Campanya del Quilo, les Falles i la Setmana
Cultural i Pasqua, el Teatre i tot allò en què
desenvolupem al Sant Bertomeu…

I per finalitzar, tan sols cal que sapigueu
que… “…som la canya de L´Horta Nord!”

Maria Bellet Martí, Asia Rodrigo
Gozalvo i altres alumnes de ESO.

Publicitat
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Per un canvi educatiu
amb més cor

Estem en una època de crisi, crisi
econòmica, social, personal i també de
crisi educativa. Els últims estudis PISA són
bastant decebedors els resultats pel que
fa al sistema educatiu espanyol, i segons
el director de Pisa, Andreas Schleicher,
això és a causa del fet que l’ensenyament
a Espanya “se centra massa en la
reproducció del coneixement que
s'adquireixen i no extrapolar per resoldre
situacions pràctiques”. Hem d'adonar-se
que el sistema educatiu que teníem fins
ara ja no funciona amb les noves
generacions.

Els adolescents no senten que l'escola
els afegeix res útil o pràctic amb què
tractar amb els problemes de la vida
quotidiana. En comptes de fer-los
preguntes per pensar per si mateixos, ells
són limitats, donant-los respostes
dissenyades per altres, tractant que els
estudiants encaixen el seu pensament i
comportament en el canó que determina

l'ordre social establert.
Segons Sir Ken Robinson (professor,

escriptor i assessor en l'educació), la
majoria dels moviments de reforma
educativa se centren en el currículum i
avaluació. No obstant això, "L'educació no
necessita que la reformen, sinó que la
transformen".

La societat de hui en dia ens demana
canvis, en aquest canvi es troba el nou
paradigma educatiu que està emergint
amb força “educació emocional”.

L'educació emocional es compromet a
impulsar un conjunt de valors que
permeten als alumnes a descobrir el seu
propi valor i per tant portar el millor de si
mateixos al servei de la societat entre els
joves. Aquests inclouen:

Autoconeixement.

Conèixer a un mateix és el camí que

condueix a saber quines són les
limitacions i el potencial de cadascú i li
permet formar la millor versió de tu
mateix.

Responsabilitat.

Cadascú de nosaltres és la causa del
seu sofriment i la seva felicitat. La
responsabilitat de tenir cura d'un mateix
en el nivell emocional i econòmic és la que
permet arribar a la maduresa com a
éssers humans i adonar-se del propòsit de
què es persegueix.

L'autoestima.

El món no és com és, sinó que és com
cada un d'aquells que l’observa. Que
estimar-se un mateix és essencial per a
construir una percepció més sabia i
objectiva dels altres i la vida. Nodrir el cor
de la confiança i el coratge de seguir un
camí.

Felicitat.

La felicitat és la veritable naturalesa de
l'ésser humà. No té res a veure amb el que
tens, amb què fem, amb el què
s'aconsegueix. És un estat intern que
floreix, naturalment, quan un aconsegueix
recuperar el contacte amb l'autèntica
essència de cada un.

Amor.

En la mesura que s'aprèn a ser feliç per
a un mateix, naturalment, comença a
estimar els altres tal com són i per
acceptar la vida com és. Així, l'amor és
sinònim de tolerància, respecte,
compassió, bondat i, en definitiva, donar
el millor de nosaltres mateixos en tot
moment i qualsevol situació.

Talent.

Tots tenim un innat i potencial talent
per a desenvolupar. El centre de la qüestió
és atrevir-se a escoltar la veu interior, que,
per posar-lo en acció, es converteix en la
nostra autèntica vocació. És a dir, aquelles
qualitats, punts forts, les habilitats i
capacitats que permeten dur a terme una
professió útil, creativa i significativa.

Bé comú.

Persones que han passat per un procés
profund d'autoconeixement que reconeix
perquè van orientar les seues
motivacions, decisions i accions per al bé
comú de la societat. És a dir, el què fa bé
un mateix i a més que fa bé al conjunt de
tota la societat.

Redissenyar i la transformació de
l'educació del sistema són, sens dubte, un
dels grans reptes contemporanis. Fer
realitat depèn dels pares i educadors per
convertir-se en canvi que volem veure en
l'educació.

Per a la implantació de programes
d'educació emocional, aquestes són
algunes de les

propostes:
És molt important començar amb la

formació de professorat. Així hauria
d’estar inclosa en la formació inicial:
estudis de grau de mestre i del Màster de
secundària.

Ja que de moment no es troba inclòs en
els Programes de Formació Inicial, s’hauria
de realitzar una formació continuada del
professorat, tant d’infantil, primària i de
secundària, en l'educació emocional.

Els professors amb formació mínima
podrien introduir elements d'educació
emocional en la seva pràctica docent. Un
dels espais més adients podrien ser en les
tutories.

També es podrien incloure elements de
l'educació emocional en tots els àmbits
acadèmics. La qüestió no és què ensenyar,
sinó com s’ensenya. Allò important,
probablement, no és tant omplir els caps
de continguts com d'encendre la flama de
la il·lusió de seguir aprenent al llarg de la
vida. Això significa motivar a voler
continuar l'aprenentatge, que és una

AMPA Col·legi Sant Bertomeu de Godella

Continua a la pàgina 8

"L'educació no
necessita que la

reformen, sinó que la
transformen"
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forma d'educació emocional.
Per a poder aconseguir-ho seria

important un treball en equip entre el
professorat. Que es desenvoluparia en la
mesura que hi haguera un suport explícit
per la direcció del Centre.

El Departament d'orientació pot jugar
un paper de suport important. Haurien de
coordinar l'execució de programes
d'educació emocional.

Per a portar-ho a terme, l'orientació del
departament podria aportar recursos,
metodologies, tècniques, estratègies,
activitats, etc.

Una altra opció per a incorporar
l’educació emocional en les nostres
escoles seria mitjançant l’oferta de tallers
de creixement personal per als alumnes,
com a activitats extraescolars, des del
centre, que podria ser finançat en part per
les AMPAS i els pares. En aquests tallers

s’impulsaria el desenvolupament de les
capacitats i potencialitats dels alumnes,
així com s’estimularia l’autonomia dels
xiquets per a la construcció de la seua
mateixa vida i es fomentaria l’autoescola
de les emocions.

Per a la incorporació de l’educació
emocional hauríem de tindre en compte a
la família, i ajudar a formar en
competències emocionals per tal de
mantenir una relació millor amb els seus
fills i filles. Això es pot fer a través de
l'espai de l'escola de pares, amb tallers,
cursos, xarrades, etc.

Pot ser que la reflexió que incorporem
en aquest article amb les propostes per a
la implantació de l’educació emocional
siga molt idealista i no tinguem en compte
els problemes amb què s’enfronten els
centres educatius dia a dia. No estem
dient que portar a terme este tipus
d’educació siga fàcil, però sí pensem que
és allò que necessiten els nostres fills, i la
societat actual, com deia Lao Tsé
"educació no és omplir un got buit, si no
encendre un foc latent”.

AMPA COL.LEGI SANT BERTOMEU DE
GODELLA

Ve de la pàgina 7

“Educació no és
omplir un got buit,
sino encendre un

foc latent”
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C.E.I.P. Barranquet. Godella

C.C. Sant Bertomeu Godella

-Albalat. C.E.I.P. El Castell

-Alfara. C.E.I.P. Sant Joan de Ribera

-Almàssera. C.E.I.P. Carraixet

-Bonrepòs i Mirambell. C.E.I.P. Mare Déu Pilar

-Foios. C.E.I.P. Mare de Déu del Patrocini

-Foios. I.E.S. Francesc Badia

-Massamagrell. C.E.I.P. Sant Joan Evangelista

-Massamagrell. C.E.I.P. Verge del Rosari

-Massamagrell. I.E.S. Massamagrell

-Meliana. C.E.I.P. El Crist

-Meliana. C.E.I.P. Mediterrani

-Meliana. I.E.S. La Garrigosa

-Meliana. E.I. Ninos

-Montcada. C.E.I.P. Blasco Ibañez

-Montcada. C.E.I.P. Josep Mª Oltra

-Montcada. C.C. Sant Jaume Apòstol

-Montcada. C.E.I.P. Vicent Trenco

-Montcada. I.E.S. Enrique Tierno Galvan

-Museros. C.E.I.P. Blasco Ibañez

-Museros. C.C. La Masia

-Tavernes Blanques. E.I. Sant Rafael

-Tavernes Blanques. C.E.I.P. 9 D'Octubre

-Tavernes Blanques. C.E.I.P. Rei En Jaume

-Tavernes Blanques. I.E.S. Tavernes Blanques

-Vinalesa. C.E.I.P. Josep Blat

-Vinalesa. E.I. Ninos

Plànol
Cercavila A

C.E.I.P. Cervantes Godella

-Alboraia. C.E.I.P. Cervantes

-Alboraia. C.E.I.P. La Patacona

-Alboraia. I.E.S. La Patacona

-Alboraia. C.E.I.P. Ausiàs March

-Alboraia. E.I. Colorins

-Alboraia. E.I. L'Andana

-Burjassot. C.E.I.P. Miquel Bordonau

-Burjassot. C.E.I.P. Sant Joan de Ribera

-Burjassot. C.E.I.P. Villar Palasí

-Burjassot. I.E.S. Federica Montseny

-Burjassot. I.E.S. Vicent Andrés Estellés

-Burjassot. I.E.S. Comarcal

-El Puig. C.E.I.P. Guillem Entença

-El Puig. C.E.I.P. Pare Jofré

-El Puig. I.E.S. El Puig

-La Pobla de Farnals. C.E.I.P. Cervantes

-La Pobla de Farnals. I.E.S. Guillem d'Alcalà

-Massalfassar. C.E.I.P. Sant Llorenç Màrtir

-Paterna. C.E.I.P. Ausiàs March

-Paterna. C.E.I.P. Villar Palasí

-Paterna. C.E.I.P. La Font

-Paterna. I.E.S. Henri Matisse

-Puçol. C.E.I.P. Bisbe Hervàs

-Puçol. C.E.I.P. Jaume I

-Puçol. E.I. La Milotxa

-Puçol. C.E.I.P. Lluís Vives

-Puçol. I.E.S. Puçol

-Rafelbunyol. IES Rafelbunyol

Cercavila B
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Dia Acte

17/04/2015

18/04/2015

20/04/2015

21/04/2015

23/04/2015

24/04/2015

25/04/2015

26/04/2015

-19'30h. Inauguració Exposicions. Centre Xicaranda.
Carles Salvador i XXVIII trobades a l'horta nord
-21'00h. Sopar Homenatge al Taller d'Història de Godella amb
l'actuació de La Douche. Col·legi Cervantes

-18'00h. Sambori entrega guardó comarcal. Capitoli.
-21'00h. Correfocs Dimonis de l'Avern d'Alboraia. Nucli urbà.
-22'00h. Concert Rock. Atzembla, Vadebo, X-Fanekaes, Besugo. Parc
El Molí

-09'30h. Rodamons. Parc El Molí
-09'30h. Contacontes Xavi Minguez. Col·legi Cervantes
-09'30h. Contacontes Carles Cano. Col·legi Sant Bertomeu
-09'30h. Contacontes Gemma Pasqual. Col·legi Barranquet

-09'30h. Passejada IES Comarca, a càrrec del Taller d'Història de
Godella. Nucli urbà
-09'30h. Teatre M i les Balenes. Capitoli

-09'30h. Trobada Musical (centres de la comarca). Capitoli
-17'30h. Bescanvi de Llibres. Dani Miquel, pinta cares i Capità llibre.
Parc Villa Eugènia

-09'30h. Trobada Musical (centres de la comarca). Capitoli

-22'00h. Concert de Cors. La Vila i Lambert Alonso. Capitoli

TROBADA
-10'30h. Cercavila pels carrers de Godella amb la Banda de Música
de Godella. CEIP Cervantes i Barranquet.
-11'00h. Tallers de Trobada. Carrer Major i rodalies:

*Partida de Pilota a càrrec del Club Pilota Godella
*Partida exhibició Colp Bol a càrrec de A.E. COLP BOL
*Partida exhibició Rugbi a càrrec Unió Esportiva Rugby Montcada
*Les danses del Corpus a càrrec de La Font de la Canyada
*Exhibició de Modelisme Ferroviari a càrrec de L'Associació

Ferroviària de Godella.
-13'00h. Inauguració mural commemoratiu realitzat per Cuca Bala-

guer
-13'30h. Dansà popular
-14'00h. Dinar
-16'00h. Actuació del grup Carraixet

Calendari d'actes

Actes de la trobada Publicitat
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El Barranquet, una escola
pública i valenciana artesanal

É
s un centre menut, amb una sola
aula per curs, i presenta una
infraestructura limitada. Tot i això,

des de l’Ampa estem atents a les
necessitats i treballem de valent en les
jornades d’alguns dissabtes per adequar
l’espai. I mirem de participar en l’activitat
cultural tant de Godella com de Rocafort,
com a integració quotidiana en el nostre
entorn.

Cada any celebrem la festa de la tardor,
al mes d’octubre, amb productes de
temporada manipulats per l’alumnat; el
nadal, únicament a educació infantil, així
com les falles i carnestoltes en anys

alterns, als mesos de febrer i març.
Som una escola molt activa. Ens

caracteritzem per formar part d’una
comunitat educativa il·lusionada i
reforçada per fer escola. L’Ampa i el
claustre cada any coordinen diversos
projectes i iniciatives per millorar la
qualitat educativa i la convivència del
centre. El curs passat, treballàrem la
interculturalitat de fil conductor, des d’una
vessant més humanista; i enguany, hem
triat una vessant més científica i
experimental amb el projecte «Explora».

Amb aquestes iniciatives es generen
comunitats d’aprenentatge basades en

l’aprenentatge dialògic, mitjançant una
educació participativa de la comunitat
educativa. Fem xarxa familiar d’implicació
a l’educació dels nostres fills i filles. Un
altre exemple de suport a les
reivindicacions del claustre de mestres
fou, durant el curs passat, la coordinació
de mares i pares per tal de realitzar
activitats amb xiquets i xiquetes en dies
de vaga contra la política educativa
antivalenciana, de retallades a l’escola
pública. D’aquesta manera les famílies que
no podien trobar una alternativa per als
seus fills durant l’horari laboral, no es
veien obligades a dur-los a escola, ja que

El col·legi públic Barranquet està ubicat a la zona est del poble de
Godella i limita amb el poble de Rocafort. Es situa en la zona
coneguda com El Barranc dels Frares, un dels accidents geogràfics
del poble i que pren el seu nom de l’ubicació del barri.

CEIP El Barranquet
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Publicitatquedaven al càrrec d’altres famílies d’El Barranquet.
Solidaritat de base en la comunitat escolar.

Molt relacionat amb «Explora» està el nostre hort. En
tenim un d’urbà que es treballa de forma extraescolar i
una parcel·la d’hort a un camp comunitari subvencionat
per l’Ajuntament de Godella. Aquests hàbits saludables
d’alimentació s’enllacen amb la iniciativa de l’Ajuntament
i de l’AMPA de transformar el menjador escolar en un
menjador saludable gràcies a una xarxa local de
productors.

Tanmateix, considerem que els veritables
protagonistes d’aquest procés educatiu són els xiquets i
les xiquetes. Perquè és a partir d’ells i parant-los l’orella
com hem de marcar les nostres línies d’actuació, que han
de seguir les seues necessitats. Seguint aquests
paràmetres i amb la celebració del 25 aniversari de la
declaració dels Drets dels Infants el passat 20 de
novembre de 2014, hem creat un Consell on
representants de cada nivell ens exposen els seus
requeriments, i ens ajudaran a decidir diverses qüestions
organitzatives.

Mantenim una dinàmica que ja és tradicional en la
nostra comunitat, d’organitzar jornades de convivència
per crear vincles i bones relacions entre les famílies. Així
com també una setmana a la neu i una setmana de
campament on els infants i els joves conviuen fora de
l’espai escolar.

Amb tot, sempre participatius en l’espai de les
Trobades. Any rere any recolzem i seguim l’esperit de
lluita per la nostra llengua conjuntament amb l’IES
Comarcal i el CEIP Cervantes. Lluita per l’alegria,
celebració de la nostra escola pública i valenciana, per a
tots.

L’Escola Valenciana és una plataforma fonamental per
tal d’assolir i estendre la dignitat lingüística, i necessària
per unificar esforços.

Enguany, que les trobades vénen al poble, volem
compartir el millor que som, que fem i que tenim.
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La nostra escola, El Barranquet,
forma part de la xarxa de centres
plurilingües i es sent orgullosa i

feliç per ser un referent viu d'escola
pública en valencià en la Comarca de
l'Horta Nord.

La nostra escola, d'una línia, any rere
any augmenta el seu nombre de matrícula
i acull nous entusiasmes i reptes per
continuar endavant amb la tasca
educativa que ens motiva per viure
projectes engrescadors que manifesten el
tarannà d'una comunitat educativa
participativa.

La nostra escola viu cada Trobada
d'Escoles en Valencià encoratjadament
doncs és el nostre alè que forja el teixit
del quefer diari per la normalització de la
nostra llengua.

Aquest curs la nostra escola duu
endavant projectes com ara els destinats a
conviure amb altres centres educatius del
nostre entorn per exemple i entre d'altres:

Els derivats de les programacions que
any rere any el seminari de professors
d'Educació Física, “Sin Límite”, en el que
este Centre, entre 12 participants, està
implicat i que realitzen activitats molt
motivadores per a l'alumnat i mestres que
somiem amb un món millor: pallassos,
mags, feres, atletes olímpics, triatletes,
pilotaris i aquest curs “Els pirates
d'IllaTortuga” fan que cada any l'aventura
estiga garantida per una nova realitat
“Sense límit”, sense fronteres, que sols
supose... una més.

Els també relacionats amb la FESTA

DELS DRETS DE LA INFÀNCIA pel 25è
aniversari de la Convenció sobre els drets
dels infants i així fer experimentar els
xiquets i xiquetes en la reflexió sobre la
realitat social d'altres xiquets i xiquetes.
Conèixer les desigualtats existents entre
països del món. Afavorir noves formes de
pensar i entendre aquesta realitat de
manera crítica. Partint d'una activitat
motivadora conjunta i amb una sèrie
d'activitats diferenciades per cicles, des de
la reflexió i el coneixement, tractarem
d'aconseguir que l'alumnat trobe el sentit
a cada dret que els empara i desenvolupe
una actitud crítica quan s'acoste a altres
realitats existents.

Mitjançant el projecte “LA NOSTRA
HORTA” es tracta de desenvolupar en tota
la comunitat escolar, actituds i hàbits de
cura, estima i respecte amb el nostre
entorn. Participaran tots els nivells del
centre en l'activitat que està dinamitzada
per les famílies i programada en un
calendari d'intervencions que van
desenvolupant-se al llarg del curs.

L'experimentació com a mitjà
d'aprenentatge. Per iniciativa d'algunes
famílies de la nostra comunitat educativa
sorgeix el projecte “EXPLORA” que s'inicia
durant aquest curs i que té com a objectiu
general fomentar l'experimentació directa
en l'àmbit cientificotècnic incloent-se com
un altre eix temàtic al llarg del curs. A
través de les activitats que, dins aquest
projecte s'aniran realitzant, es tractarà de
generar inquietud per l'exploració donant
importància a l'aprenentatge mitjançant

l'experiència.
Interactuar amb el Centre d'Educació

Especial Koynós, ubicat en espai molt
pròxim al nostre centre, és un plaer i fem
conjuntament propostes d'interés pel
seu caràcter educatiu, socialitzador i de
foment de valors com ara el DÍA DE LA
PAU amb la realització d'un lipdub.

També la presència de escriptors i
escriptores com ara Carles Cano, Marc
Granell i enguany Gemma Pacual és
familiar a la nostra escola per viure
l'entusiasme de l'escriptura tot i llegint
amb veu dels protagonistes les seues
històries i així, camí, caminet...
…continuem sempre endavant doncs...
tot i més està als llibres …

Tradicions i futur s'amalgamen en la
nostra escola i la dansà, els balls
tradicionals i el cant d'estil junt a la
pilota valenciana son continguts i fites
importants i imprescindibles al llarg del
curs per fer cultura i tradició... ahhhh i
també la cuina tradicional i saludable és
una de les nostres maneres d'agrair a
aquesta cultura l'existir!!!!! Bon profit!!!
Ben ballat!!! i ara va de bo!!!

Amb l'estima per totes les Trobades
pensem que aquesta serà la més bonica
però no mai oblidarem la que aquesta
escola va viure amb intensitat el 6 d'abril
del 2003. BONICA!!!

Una escola arrelada a l'horta
CEIP El Barranquet

En valencià i amb el compromís ferm per l'aprenentatge de
qüalitat i de futur.
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Publicitat

L'Associació Ferroviària de Godella
coincidint amb la Trobada d'Escoles en
Valencià celebrarà una trobada i exhibició

de Modelisme Ferroviari. Obrirà la seua seu
durant tot el dia des de les 10h fins les 14:30h i de
16h fins les 20:30h amb entrada gratuita per a tots
aquells que vulguen acostar-se a gaudir del
meravellós món dels trens en miniatura.

En l'exhibició es podrà gaudir de 8 maquetes de
trens de diverses escales, des de la més xicoteta,
escala N (1:160) fins la més gran escala G (1:43'5),
també es faran talles de modelisme ferroviari,
consistents en comandar una maqueta de trens -
on els més menuts podran fer circular trens - , un
taller de muntar un diorama i decorar-lo i a banda
per els més majors, un taller de simulació
ferroviària en el que podran dur un tren com si
foren un maquinista.

L'exhibició es farà en el local social de
l'associació, situat a l'antic Mercat Municipal de
Godella, en el Carrer del Tenor Alonso nº
54,l'entrada és gratuita.

Associació de Ferroviaris de Godella
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El Taller d'Història Local de Godella
naix amb una vocació de futur.
Amb la seua tasca vol deixar

testimoni a les generacions venideres de la
realitat passada i present de Godella. Per
açò des de les diferents posicions d'un
ampli ventall ideològic el Taller d'Història
Local sempre ha sigut conscient, i ho seguix
sent, de que el seu treball és el de
conservar i recuperar el patrimoni comú i
salvaguardar la memòria col·lectiva del
poble. Una tasca prou ambiciosa i
apassionada, per cert. Per això refusa
qualsevol orientació política en el seu
treball, tenint un gran respecte sempre a
totes les opinions i sensibilitats socials.

Algunes de les tasques realitzades pel
Taller d'Història Local han sigut la
catalogació de tot el patrimoni cultural de
Godella de manera que la gent puga gaudir
del mateix, així com de tota la col·lecció
pictòrica de l'Ajuntament de Godella, i de
tot el material agrari per al museu de la

localitat, l'inventari de tots els bens mobles
depositats en la parroquia de Sant
Bertomeu, la catalogació de tots els bens
protegits del poble, la recopilació de totes
les grabacions musicals i fotogràfiques, la
recollida del testimoni de vida de les dones
del segle XX o l'elaboració d'unitats
didàctiques de pintors de renom com ara
Pinazo i d'escriptors com Estellés vinculats
d'alguna manera al poble, així com un llarg
etc...

És per tot açò (i més coses que podriem
dir) que la coordinadora pel valencià junt
amb la comissió de la XXVIII trobada
d'escoles en valencià vol premiar el treball
altruista d'un grup d'homens i dones que
donen generosament les seues hores d'oci
al servei d'aquesta comunitat: Godella. Ja
siga recopilant i arxivant material,
recuperant documents o enregistrant
grabacions de tradicions usos i costums del
poble.Tasca que des d'ací us animen a
continuar fent!!!

Un premi amb
sentiment

Homenatge Publicitat






