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Editorial
Quan eres mestre i no tens un lloc fixe de treball, cada canvi que
es fa és un misteri fins que arriba el primer dia de treball i, per fi,
coneixes el nou col·legi.
El meu primer dia a Puçol va ser una “molt agradable sorpresa”.
Havia escoltat parlar d’un museu a una escola on xiquets i xiquetes
d’altres escoles anaven d'excursió i feien activitats relacionades amb la
tradició de la zona, però no m'ho imaginava com ho vaig veure quan
vaig entrar. El primer que em vaig trobar va ser el mostrador de
recepció i el passadís de la dreta amb totes les “paraetes” de diferents
comerços. Era com estar a un centre comercial 60 o 70 anys enrere. De
seguida em van fer un “tour” per les instal·lacions mentre anaven
contant-me el funcionament del centre i la relació entre el museu i
l’escola. Quina sort!, vaig pensar, tenen estos xiquets i xiquetes de
poder viure esta experiència durant els seus anys d’educació primària, i
quina sort per als/les mestres que podem compartir-la.
“Els Escolars”, el periòdic que fan els xiquets i xiquetes del CEIP
núm. 49 (Puçol). Els alumnes de 4t, 5é i 6é treballen junts narrant
succesos del dia a dia, ens conten tradicions, inventen històries,
entrevisten a persones de l’entorn proper … Mitjançant aquest projecte
s’obri a l’aula un camí per a la investigació on els participants van
aprenent maneres de buscar el que necessiten, prenen decisions en
equip i es fan conscients de la importància de fer bé la seua part per a
que el resultat final siga el millor possible. A més a més, milloren
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l’expressió oral i escrita en valencià, aprenen com estructurar un text i
van millorant, també, la presentació del treball.
Aquest document “mata” la curiositat de qui vullga saber i
quedarà al llarg del temps per a recordar una part del que va passar
durant aquells anys a l’escola de Puçol.

El mestre Xuso
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HA PASSAT A PUÇOL QUE…
Des del dia 13 de març, estem confinats i no anem al col·legi per la nova malaltia
anomenada COVID-19.
Ara treballem de forma diferent, els mestres ens envien els deures per a fer a
casa mitjançant un correu electrònic, de vegades quan acabem el treball enviem als
professors una foto de les nostres feines perquè puguen veure com treballem.
Abans que passara això va ser Carnestoltes i va ser divertidíssim. Ho vam fer
com sempre: en acabar de dinar fem la digestió i després festa. Però en aquesta època
quasi tots estàvem malalts.
A més estàvem assajant per a un concert en el Gran Teatre d’Elx. Anàvem a
passar-ho bé, però va arribar la COVID-19.
No passa res, quan passe tot açò ja tornarem a l’escola, etc. Nosaltres tenim
ganes d’anar al col·legi però, com diuen, és millor previnde que curar.

Fran Mollá Clement 5é
Pedro Niza Lidón 4t
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L'ENTREVISTA
Véronique Trazères

1- Quin és el teu nom complet?
●

Sorhondo Iribarren Berthe es va casar amb Trazères, primer
nom habitual Véronique.

2- On vas nàixer?
●

Vaig nàixer en la casa de Banca (França) Pétécha 64.

●

Baixos Pyrénées.

3- En què col.legi vas estudiar?
●

Col.legi municipal de Banca. Tenia el certificat als 14 anys.

4- En què institut vas estudiar?
●
●

Vaig realitzar un entrenament professional en Banca, vaig
tindre el CAP comunitari als 17.
El CAP és un Certificat d'Aptitud Professional que servix per a
saber que un alumne ha superat els cursos i els exàmens
exigits.

5- En què treballes o vas treballar?
●

Vaig treballar en un restaurant d'hotel a Biriatou servint. Jo
era el gerent d'una botiga en Banca. Vaig fer una temporada
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en una botiga d'alimentació (botiga on venen menjar). Vaig
treballar en una fàbrica en el departament de comandes.

6- Has viatjat alguna vegada, si és així, on?
●

Me'n vaig anar de vacacions al Marroc, Espanya i França.

7- En quins idiomes parles?
●

Parle basc, francés i un poc d'espanyol.

8- Continues vivint on vas nàixer o vius en un altre lloc?
●

Visc a Saint Eulalie prop de Bordeus (França) 33.

Maylis Sansano Trazères 5é :)
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L’entrevista
José Torres Pomares (el meu pare)
1a. Quina es la teua especialitat?
La tecnología i la resolució de problemes.
2a. Com valores la/les teues especialitats del 1 al 10?
7 tecnología, 8 resolució de problemes.
3º. Què és el que més t´agrada?
La meua família.
4º. Què és el que menys t´agrada?
Gent no tolerant, gent amb qui no es pot raonar i com tracta l'ésser humà el món.
5º. Què és el que se’t dona millor?
força percebre resistenci Guanyar intel·ligència agilidad sort
a
confiança
3x
2x
1x

Pepe Torres Torres 4t
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Cristina Vieira de la Silva 2n
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EL NESPRE
RACÓ NATURAL
Mespilus germànica , comunment anomenat nesprer (europeu), és un arbre fruiter que produÏx un
fruit anomenat nispro.

Aspecte:
Els fulls del nesprer són oblongues i llargues. El nesprer aconsegueix els 6 metres d’alçada, posseeix
una copa baixa i estreta poblada de branques retorçades.

Curiositats:
En Japó es regalen els nispros en señal de felicitació o respecte.
No tot el món sap que el nispro és molt bo per a la salut: tonifica la pell, aporta fibra saludable i
rebaixa el nivel de colesterol.

Nuria Mateu Serrano 6é
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CRÍTICA DE CINEMA
TROLLS 2

En la pel·lícula es descobrix que hi ha més trolls, però són molt diferents; canten ballen i
són de regnes molt distints. Una de les regines vol eliminar tota l’altra música i que
solament s’escolte la seua música. Poppy i Branch s’embarquen en una aventura per a
detindre a la regina Barb.

La meua opinió
M’agrada la pel·lícula Trolls 2 pels tipus de música que hi ha i se la recomane a totes les
persones a qui els agraden les pel·lícules de música, alegres i gracioses.

Fabio Burlinetto Pérez 5é
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CRÍTICA DE CINEMA
ELS GREMLINS
Hui anem a parlar de la pel·lícula “Els Gremlins”, la
pel·lícula tracta d´uns animals molt especials i era molt
important seguir aquestes 3 normes:
1: Que no li done la llum.
2: Que no es mulle.
3: No donar-li de menjar després de les 00:00.
Però per desgràcia en la pel·lícula no van complir estes
normes i els animalets es van transformar en uns monstres
que volien destruir la ciutat però al final tot va acabar bé,
la pel·lícula és molt divertida i entretinguda ( a mi m’ha
agradat molt ) vos la recomane.

Cristina Lozano Frutos 6é

13

Dámaris Clara Martínez García 2n
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MINIBIOGRAFIA
DANIEL RADCLIFFE

Ara vaig a parlar-vos de Daniel Radcliffe, un actor principalment conegut per
protagonitzar la saga cinematogràfica de Harry Potter.
Gràcies a açò ha pogut reunir 23 milions de lliures esterlines, part de les quals ha
donat a organitzacions benèfiques.
NAIXIMENT: 23 de juliol de 1989 en Londres, Regne Unit.
En aquests moments té 30 anys.
NOM: Daniel
COGMONS: Jacob Radcliffe
ALTURA: 1,67 m.
ANYS ACTIU: Des de 1999
OBRES NOTABLES: Harry Potter i Miracle Workers
OCUPACIÓ: Actor

Sara Maria Mora Anei 5é
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MINIBIOGRAFIA

SKAI JACKSON

Skai Jackson és una actriu estatunidenca coneguda per les seues participacions en
series de “Disney Channel”. El seu paper més conegut és el de Zuri Ross en “Jessie”.
Va nàixer el 8 d’abril de 2002 en Nova York i té 18 anys , els seus pares son Kiya
Cole i Jacob Jackson .
Altura: 1,58 m.
Quan es va rodar la serie “Jessie” (entre 2011-2015 ) Skai tenia entre 9-13 anys .
Al meu entendre és molt bona actriu :), m’agrada molt com interpreta.

AITANA PASCUAL PIQUERAS 5é
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MINIBIOGRAFIA
Messi

Lionel Messi va nàixer el 24 de juny de 1987 a la ciutat argentina de Rosario. Té 3
germans. Als 5 anys començà a jugar en el Grandoli, un xicotet club de barri. Quan va
complir els 8 anys ja jugava en un important club professional de Rosario.
L´any 2000, Messi va firmar amb el Futbol Club Barcelona i es va mudar a Espanya.
Messi ha aconseguit molts premis per la seua carrera professional. Però, Lionel Messi
a més d’un gran esportista, és molt solidari amb els xiquets amb una situació
vulnerable.

Alejandro Brotons Portero 4t
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Francisco Hidalgo Aznar 2n
18

CONTE
EL REGNE DEL CLUB DE LES ESTRELES
Hi havia una vegada, un príncep, una princesa i el seu majestuós iaio, s’ho
passaven molt bé sempre que arribaven al seu regnat, el club de les estreles.
Un dia un home invisible va arribar al regnat i va tirar una poció, i els prínceps i el
iaio es van haver de separar durant un llarg temps. Però ells eren molt valents així
que durant eixe temps van ser els únics que cada setmana s’enviaven cartes, jocs
o coses per a llegir.
Quan tot es va a acabar i van tornar a la normalitat, li van preguntar al príncep
com ho havien aconseguit. El príncep li va dir perquè sempre estaven jugant i en
contacte encara que fora en la distància.
D’esta manera tot va passar molt ràpid i tot el món va reflexionar després de les
paraules que va dir el príncep.
I conte contat, aquest conte s’ha acabat.

Paco Mora Martínez 5é
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CONTE
COCO

Hi havia una vegada una xiqueta que s'anomenava Rosa. Era
molt entremaliada i tenia un gos anomenat Coco.
Després de tota la vesprada jugant Rosa estava molt cansada i
se’n va anar al llit. A mitjanit es va despertar amb molta fam i va
anar a la cuina a menjar.
Al dia següent es va despertar, es va vestir i se’n va anar al bosc
a jugar amb Coco. Pel camí s’encontraren molt un esquirol molt
bonic i se la va quedar a la seua casa.

FI

Claudia Díez Antón 6é
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L’ESTIU IDEAL
Hi havia una vegada un xiquet anomenat Kevin, que podia fer els seus somnis realitat.
Tenia el poder de fer els seus desitjos realitat.
El seu estiu favorit va ser jugar amb els amics, estar amb la família i no fer deures.
I només en imaginar-ho es feia realitat.
Al dia següent el seu amic es va lesionar la cama. En canvi els seues amics li demanaven moltes
coses, però el seu pare li va advertir que no gastara els seus desitjos. Però Kevin no li va fer cas.
Un dia es va adonar que va perdre la seua màgia. Així que van a anar a la cova de la imaginació.
I quan va arribar encontrà al mag.
Kevin va dir:
- Podràs retornar-me la meua imaginació?.
El mag va dir:
- Només si ho utilitzes per a coses necessàries.

FI

Alejandro Sempre Sánchez 6é
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María Mora Martínez 1r
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POEMES
Ma gosseta Kora

Ma gosseta s´anomena kora
i a mi em mola .

Té els ulls “saltons”
con els cargols.
Les seues potes són xicotetes
i pareix un “barrilete”.

Ma gosseta s´anomena kora
i a mi m’enamora.

Toni Gonzálvez Fernández 6é
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POEMES

El temps

Rellotge rellotget
no passa el temps a casa
no passa el temps….
El món s'ha parat com el teu minuter.
Les abelles volen… en llibertat i pol·lititzen les flors i
nosaltres ací esperant...que sone el teu tic-toc
oh! rellotge rellotget.

Juan de Dios Navarro Bonmatí 6é
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ARTÍCLE D’OPINIÓ
LA CONTAMINACIÓ

La contaminació del planeta és un tema molt preocupant.
Els éssers humans som qui més contaminem. La contaminació la produïm mitjançant:
● Fum dels vehicles
● Plàstic a la mar
● Tallar arbres
La meua opinió és que hem de ser més respectuosos amb el medi ambient. Per causa
del coronavirus i del confinament la naturalesa s´ha recuperat i hi ha menys contaminació, el
que demostra, com he dit abans, que els éssers humans som els que més contaminem.
La meua conclusió és que hem d'aprendre a cuidar del planeta.

Alex Torregrosa Coves 4t
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Rocío Casas Vicente 2n
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ARTICLE D'OPINIÓ:
L'ERIÇÓ
SOBRE ELLS:
L'eriçó és un mamífer insectívor que mesura aproximadament 15 centímetres i pesa fins a 400
grams. Tenen el llom cobert de pues i la resta coberta de pèl marró o blanc. Són solitaris i
territorials.
LA MEUA OPINIÓ:
Em semblen molt bonics i agradables i m'agrada molt que disposen de pues per a poder
defensar-se.

Claudia Gutiérrez Agulló 4t
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Daniela Espinosa Ñíguez 4t
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Athenea Ariadna Alacidl Coll 4t
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Rubén García Mora 2n
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Per a mi Puçol ha sigut i és...
Quan a penes tenia quatre anys, parlem de 1965, començava el cole amb molta
il·lusió, com la resta dels xiquets. Aquest, va ser el col·legi de Puçol, que estava a
800 m de la casa on vivia amb els meus pares i iaios. Cada matí, els nens del veïnat
ens reuniem per a anar a peu, ja que quasi ningú tenia cotxe (en el meu cas, no era
així perquè el meu pare tenía un taxi, l’únic que hi havia en la zona).
L’escola no disposava de tanca metàl·lica, al seu lloc hi havia una tanca
vegetal. Solament teníem dues aules i els xics i les xiques estàvem separats. Els xics
amb un mestre i les xiques amb una mestra. Ací ens van ensenyar a parlar en
castellà, ja que a casa solament es parlava en valencià i la disciplina era molt més
estricta que actualment.
Recorde l’arribada de Don Fernando, a l’any 1968. Li va agradar tant aquesta
zona que no volgué que s’oblidara tot allò que era propi del camp, allò que definia la
identitat de Puçol; així que va començar a demanar-nos que portàrem al cole tot allò
que ja no utilitzàvem a casa per poder estudiar-lo. I així és com va començar aquest
museu.
A principis de 1971, tots els alumnes que començàvem 5é de primària, vam ser
traslladats a diferents col·legis de la ciutat, però per les vesprades, quan l’autobús ens
portava de volta, entràvem a jugar a l’escola de “Pusol” perquè era el nostre cole de tot
cor. Tant és així que, passaven els anys i seguia sent el punt de reunió de tots; de
xiquets, d’adolescents i de majors. Passàvem hores i hores parlant i rient.
Rere aquests anys, vaig començar a treballar en la meua pròpia guarderia, em
vaig casar i vaig tindre dos fills. Seguisc vivint en Puçol, just al costat d’on vivia amb els
meus pares.
Ara treballe ací, al museu, on sóc molt feliç i intente transmetre tot allò que em
van ensenyar els meus pares i els meus iaios a les noves generacions que venen, així
com intentar explicar curiositats a la gent que visita el museu.
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Actualment la meua neta ve a aquest col·legi i aquest fet em fa molta il·lusió
perquè coneixerà com vivia jo a la seua edat.
Actualment sóc Pedània de la partida, fa sis anys que em van elegir i intente
ajudar a tota persona que ho necessita o que m’ho demana.
Entre tots els veïns (que són pràcticament els mateixos que anàvem i jugàvem
al cole de Pusol quan érem menuts) hem aconseguit formar una associació de veïns i
tindre tallers per a afavorir la salut i l’oci.
Estic agraïda per haver viscut ací desde sempre, per poder treballar al col·legi on
vaig estudiar i veure en què s’ha convertit; en un projecte meravellós que conserva les
nostres tradicions perquè les noves generacions no s’obliden d’on venen.

Per a mi Puçol ha sigut i és la meua identitat, la meua vida...

Rosa Vicente García
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