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Salutació de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells

Albalat dels Sorells

L

’origen etimològic d’Albalat dels Sorells
es remunta a l’àrab i a la paraula
camí. Així s’ha deﬁnit este poble, segle
darrere de segle. Va passar del primitiu
apel·latiu “de Codinats” al deﬁnitiu “de Sorells”,
però el que no ha canviat mai és l’esperit
d’horta de la seua gent, sempre hospitalària i
treballadora. Ha sigut un bon lloc de pas de
cultures i de persones que ens han enriquit i a
les quals els hem aportat les nostres
tradicions. Si alguna empremta gran ha deixat
el municipi per a les posteriors generacions, és
el destacat ben patrimonial que constituïx el
castell comtal d’Albalat dels Sorells.
No és casual que siga l’herència més
destacada de la família March, senyors d’este
comtat, i dels quals procedix el nostre gran poeta
Ausiàs March. Però no sols la història li ha fet
llum al llarg dels anys, també cal assenyalar la

preocupació per les lletres que portà a un grup
de persones encapçalades per Vicent Climent a
crear el periòdic “el Faro” o ﬁns i tot uns Jocs
Florals en els quals participaren alguns dels
escriptors valencianistes de l’època. D’aquell
moment és la lletra dels gojos al seu Crist, uns
dels pocs textos d’estes característiques de les
nostres terres escrits en valencià.
Precisament eixe sentit acollidor mostrat
durant molt de temps i sobretot l’estima pel
valencià és el que desperta hui amb més força
amb motiu de la celebració de la xxx Trobada
d’Escoles en Valencià. Ha sigut un desig esperat,
el fet de realitzar-la en esta població, on la
implantació del valencià com a llengua vehicular
en l’escola té una llarga trajectòria. Albalat dels
Sorells volia fa temps demostrar que la nostra
llengua és important al carrer, a l’Ajuntament, en
les entitats i especialment en el seu col·legi.

Enguany ha arribat sortosament el moment. No
volem perdre l’oportunitat, i amb les millors
intencions, volem fer-ho obrint-nos a la comarca i
mostrant el millor que tenim.
Així que a hores d’ara, quan ha arribat eixe
moment, Albalat dels Sorells rep als pobles i
escoles de l’Horta Nord per a manifestar amb
intensitat la seua ﬁdelitat per la llengua i ho fa
amb el desig que siga cada dia més nostra i
millor tractada. Una trobada i un repte que serà
possible gràcies al gran treball de la comunitat
escolar del C.P. “El Castell”, la col·laboració de les
entitats de la població i del voluntariat. A tots ells
l’Ajuntament els felicita.
La xxx Trobada ja està ací. Ara sols queda
obrir les portes del castell comtal d’Albalat dels
Sorells i de tot el municipi per a dir:
“Benvinguts a casa nostra, que és casa
vostra, casa de totes i tots”

És per a mi un orgull i una alegria poder
dirigir-me a tots vosaltres amb motiu de
l’arribada de les Trobades d’Escoles en
Valencià al nostre poble.
Després de tot un any de feina i
preparatius, estem a punt de donar inici a una
sèrie d’activitats que centraran el focus
cultural i lingüístic als nostres carrers. Una
gran oportunitat per donar a conèixer el
nostre potencial, la defensa per la nostra
llengua i l’orgull de parlar-la.
Durant aquests dies, hem d’omplir Albalat
de diversió, de festa, de reivindicació, de

cultura… participant i demostrant com ens
estimem la nostra llengua, defensant una
escola pública, de qualitat i, per suposat en
valencià.
M’agradaria aproﬁtar també aquestes línies
per agrair la implicació de l’equip directiu i la
col.laboració i organització del claustre del
C.P. El Castell, el treball infatigable de l’AMPA,
així com a tots aquells veïns i veïnes que, de
forma voluntària, han oferit la seua
participació. Gràcies per fer gran la nostra
escola.
Pense que no podria acabar millor que

amb aquests versos tan adients d’Estellés, el
poeta del poble:
No et limites a contemplar aquestes hores
que ara venen.
Baixa al carrer i participa
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà
No podran res davant d’un poble unit,
alegre i combatiu.
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En valencià, creixem

L

es
Trobades
d’Escoles
en
Valencià
evidencien
que
l’ensenyament
en
valencià
és
l’educació òptima i capdavantera, que recull
l’experiència
dels
corrents
pedagògics
europeus. Aquest model d’escola crea
ciutadans i ciutadanes amb valors de
solidaritat, igualtat i justícia, alhora que
garanteix el plurilingüisme real, és a dir,
aconsegueix que l’alumnat domine les dues
llengües oﬁcials i l’anglés. Aquesta formació es
desenvolupa des de l’estima del valencià i
l’arrelament al medi. Gràcies a l’aprenentatge
de llengües ens acostem a les diferents
cultures: com més cultures coneixem, més
tolerants som. L’educació és una eina
fonamental per transformar la societat i
garantir els principis de llibertat. Per aquesta
raó, en Escola Valenciana prenem de
referència el nostre model educatiu i l’hem
proposat a totes les escoles per afavorir la
formació de persones crítiques, raonables,
amistoses, cooperatives.
Nosaltres, amb més de 30 anys de bones
pràctiques docents, diem ben clar que en el
nou Decret d’Educació l’itinerari Avançat és
qualitat, és el més proper al nostre model
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lingüístic d’escola. Aquest programa és l’únic
que garanteix el plurilingüisme real. Des
d’Escola Valenciana convidem als centres
educatius que encara no tenen programes
avançats a fer camí amb nosaltres. Els oferim
el nostre suport i el nostre assessorament per
incorporar-se al programa òptim en un curt
termini de temps. Així, necessitem la
complicitat dels pares, les mares i el
professorat, perquè demanen sempre qualitat
educativa i, de forma progressiva, puguen
arribar als programes avançats.
Les Trobades són també un espai de
convivència i una invitació a participar i unirnos des del respecte, la diversitat i la
interculturalitat. Cada any, més de 200.000
persones celebrem la vitalitat de la nostra
llengua i expressem el desig compartit de viure
en valencià. Som un poble amb un projecte
comú: volem comunicar-nos en la nostra
llengua i tenim el dret de fer-ho. En valencià,
creixem. Aquest lema festeja amb la nostra
cultura popular dels nans i gegants i suggereix
un missatge vertebrador: parlar valencià ens
fa compartir experiències, ens enriqueix
culturalment, amplia el nostre coneixement del
món, ens ofereix la clau d’accés per descobrim
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Edita
Coordinadora de l’Horta Nord pel
valencià
Josep Grollo 91-baix. CP: 46025
València
hortanord@fev.org
Publicitat
hortanord@fev.org

altres llengües. Gràcies al valencià experimentem un creixement vital: ens fa savis de la vida,
ens fa grans de cor, ens fa gegants per albirar
el futur.
Som País Valencià. Necessitem mitjans de
comunicació públics en la nostra llengua que
ens cohesionen, ens acosten la diversitat
cultural i donen a conéixer la personalitat de
tots els pobles que fan País Valencià. Ens cal
comptar amb la correspondència de les
televisions IB3 i TV3. Volem que les nostres
arrels cresquen fortes, es desenvolupen lliures,
i volem que els nostres fruits arriben a la saó
des del sud ﬁns al nord. Volem compartir les
paraules heretades i apreses amb tota la
ciutadania en qualsevol context. Per tant,
necessitem una llei d’igualtat lingüística. És
un dret que tenim tots els valencians i totes les
valencianes. Ara ens trobem en una situació
discriminatòria respecte d’altres pobles amb
llengua pròpia. Els poders públics han de
vetllar per la correcta implementació dels plans
de normalització i foment del valencià i posar
en marxa totes les polítiques necessàries per
garantir la plena igualtat lingüística.
Sense dubte: en valencià, creixem.

I.E.S. RAFELBUNYOL

Maquetació
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Impressió
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CP El Castell d'Albalat dels Sorells

Antecedents

L

LA VILA
a vila d’Albalat com el seu propi nom
indica va ser originàriament una
alqueria musulmana, cedida per
Jaume I després de la Reconquesta. Va ser a
1242
quan
apareix
enregistrat
Pere
d’Azllor com a Senyor de la població.
El noble d’origen català Berenguer
de Codinats, que era Maestre Racional de
Pere IV “El Cerimoniós”, va ostentar la
seua
propietat
a
partir
de
1360.
Aquesta família seria la seua titular ﬁns
que va passar a mans de Lluís Aguiló
Romeu de Codinats en 1433.
En 1480 fou comprada per Tomàs Sorell
i Sagarriga. A partir d’aquest moment el
topònim
del
municipi
serà
Albalat
de Mossén Sorell o dels Sorells.
Amb posterioritat a 1526, Carles I va
elevar el senyoriu a la categoria de comtat,
passant successivament per diversos
titulars ﬁns a l’extinció dels senyorius.
Actualment el municipi d'Albalat dels
Sorells resta inclós a la comarca de l'Horta
Nord de la nostra Comunitat i forma part
de l'àrea metropolitana de la ciutat de
València. El seu nucli urbà es situa aprox.
12 metres per damunt del nivell de la mar.
Al seu terme, de forma allargada, hi ha
de terres de regadiu amb taronjars i
productes d'horta i, d'antic secà ﬁtant amb
Museros, la major part ja transformat al
regadiu el passat segle. Una estreta franja
entre els termes de Foios i d'Albuixec,
li dóna eixida a la Mar Mediterrània.
Dintre del seu terme molt a prop de la
mar,
en
mig
de
l'horta,
trobem dos pedanies de la ciutat de
València: Mauella i Teuladella.
Actualment Albalat dels Sorells té una
població aproximada de 3.700 ha. que es
dedica majoritàriament al sector serveis,
sent molts pocs els llauradors a temps
total, si bé als darrers temps s'han
tornat a treballar xicotetes parcel·les de
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terra que hi havien sigut abandonades.
LES ESCOLES
No
hi
ha
referències
conegudes
d'escoles a la localitat ﬁns al segle XIX que,
apareixen
les
conegudes
com,
“les
antigues
escoles”,
“escuelas nacionales de niños y niñas”
ubicades al Carrer/ de les Escoles de la
localitat. Un ediﬁci modernista de dues
plantes.
Baix,
dues
entrades
diferenciades donaven accés a les dues
aules independents, la de xiquets i la de
xiquetes. A la part de darrere un pati comú
per l'esplai, amb una palmera. Al seu
primer pis, dues cases pels seus dos
mestres: un home pels xiquets i una dona
per les xiquetes.
Aquest ediﬁci va ser enderrocat a les
darreries del segle XX quan la corporació
municipal va decidir alçar al seu solar
“L'Espai Cultural” de la localitat, un
amﬁteatre que gaudeix a més d'altres
dependències i que, dona cabuda des
d'aleshores
a
gran
part
de
les
manifestacions
artístiques
que
es
desenvolupen a Albalat dels Sorells.
Les antigues escoles del XIX ﬁns
al moment del seu enderrocament i,
pràcticament de forma ininterrompuda
varen ser utilitzades per a la seua ﬁnalitat
i donaren resposta ﬁns a les darreries dels
anys 80 del passat segle XX, a les
necessitats d'espai escolar del municipi.
Va ser a 1957 que es varen inaugurar les
“Escuelas Nacionales de Niños y Niñas El
Castillo” que, reberen el seu nom per la
seua proximitat al popularment anomenat
Castell d'Albalat dels Sorells (casa-palau
del segle XV, bona mostra del gòtic civil
valencià).
Com que, les instal·lacions varen
resultar insuﬁcients, des dels anys 70
l'Ajuntament va llogar diverses cases i
espais per donar resposta al nombre

d'alumnes matriculats, sent un d'ells les
escoles dalt mencionades.
Tanmateix en arribar la democràcia,
davant la demanda de places escolars i la
dispersió de la població escolar per
distintes dependències de la localitat, el
nou Ajuntament electe va iniciar les
gestions perquè es construïra un nou
centre escolar d'EGB.
Ja iniciats els anys 80 el MEC va resoldre
construir un centre de 8 unitats d'EGB en
una parcel·la comprada a l'efecte per la
corporació municipal i situada a l'altra
banda de la via del “trenet” de via estreta
(ara del metro), que va rebre el nom de
“Colegio de EGB El Castillo”.
Pocs
anys
després
va
ser
adquirida, ﬁtant a aquesta darrera, una
altra parcel·la perquè foren construïdes du
es noves ediﬁcacions amb dues aules i
serveis
cadascuna,
per
atendre
als
alumnes de 4 i 5 anys.
En arribar les darreries dels 90, les
antigues escoles ediﬁcades al costat
del
castell,
varen
haver
de
ser
abandonades per l'ús escolar, afectades
d'aluminosi, per la qual cosa la comunitat
autònoma va decidir la construcció d'un
nou
ediﬁci
en
la
zona
sud
del
complex educatiu abans mencionat.
Deﬁnitivament el 1993, en ser inaugurat
aquest
darrer
ediﬁci,
per
primera
vegada des de feia 36 anys, tots els
alumnes del centre varen ser junts a una
mateixa localització, encara que en
diferents ediﬁcis.
Al curs 1995/1996, en accedir un nou
Equip Directiu al càrrec, es varen realitzar
les gestions necessàries per canviar el
nom del centre educatiu al seu topònim
valencià.
Des d'aleshores va ser anomenat:
“Col·legi Públic El Castell”.

CP El Castell d'Albalat dels Sorells

Contextualització
Ser
CP El Castell
Camí del Molí Vell s/n.
Albalat dels Sorells
CP 46135
L’Horta Nord
València
COMUNICACIONS
Avisos generals/Consergeria: 627 463 786
Menjador Escolar: 649 068 620
Centre: 962 565 210
Gabinet Psicopedagògic Municipal (GPM): 961 492
082 / 607 811 894
E.mail: 46000304@gva.es
Web Site: http://cpelcastell.edu.gva.es/
Facebook Informació General Centre: http://
www.facebook.com/cpelcastell
Facebook Servei Menjador:
https://www.facebook.com/menjadorcpelcastell
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA: Encarna Ruix Vàzquez
CAP D’ESTUDIS: Ibana Robas Gómez
SECRETÀRIA: Mª Consuelo Barranquero Ramón
“The Table-Restaurant”, Menjador Escolar

Pel que fa al centre i a la localitat on
s'ubica
l CP El Castell és l'única escola
d'Albalat dels Sorells. Està situada a
poc més de 7 km de la ciutat de
València i s'ubica en mig de la comarca de
L'Horta
Nord
restant
dins
de
l'àrea
metropolitana de la capital. Albalat dels Sorells
té aprox. 3.700 ha. i, la major part de la seua
població activa treballa al sector serveis.
Pel que fa als Alumnes
El CP El Castell, com a únic centre educatiu
de la localitat d'Albalat dels Sorells atén a quasi
el 100% dels xiquets i xiquetes entre els 3 i els
12 anys d'aquest municipi. Tanmateix als de la
localitat veïna d'Emperador que, ha vist
augmentar de forma molt signiﬁcativa la seua
població als darrers anys i no gaudeix d'escola
pròpia. Són en total 430 alumnes, 347
procedents d'Albalat i, 83 d'Emperador.
Pel que fa a les Famílies dels Alumnes
Els pares i mares dels nostres alumnes que
tenen una ocupació laboral, tant d'Albalat dels
Sorells com d'Emperador, en ser dins l'àrea
metropolitana de la ciutat de València, es
dediquen majoritàriament com ja s'ha dit, al
sector Serveis.
En el cas dels dos municipis, l'atur ha assolit
en els últims anys alts nivells, amb importants
repercussions en l'activitat no sols laboral que
també vital, de les seues poblacions i, per tant
dels seus xiquets i xiquetes, els nostres
alumnes. Aquesta és una situació que,
actualment manifesta una lleugera tendència a
millorar.
Pel que fa a la situació lingüística de les
famílies de la nostra comunitat educativa,

E

aproximadament
el
40%
és
valencianoparlant mentres què el 60% és
castellanoparlant. Les famílies immigrants,
encara que no entenen el valencià, tenen una
predisposició cap al seu aprenentatge
molt positiva.
Quant a l'associacionisme del sector, la
immensa majoria de les famílies del
centre pertanyen a l'AMPA del centre que, als
darrers anys ve col·laborant de forma molt
activa i enormement enriquidora. Tanmateix a
tots els grups/aula del centre hi ha almenys dos
pares/mares que formen part de la
Xarxa PAMAD de Pares/Mares Delegades d'aula
que, col·laboren per tal que la informació arribe
a tots i per facilitar la participació al procés
educatiu de forma més eﬁcaç.
Cal que siga així, tractant-se de les persones
més importants en la vida de qualsevol xiquet/
a: el seu pare i la seua mare. Ser conscients a
l'escola d'aquesta transcendent obvietat, és la
que ens aboca a considerar a les famílies
sempre dins dels Projectes i Accions que es
desenvolupen al centre tot i integrant-los a
la PGA.
Pel que fa al Personal Adscrit al centre
El Claustre actualment està format per 37
docents: 10 d'Educació Infantil, 13 d'Educació
Primària, 3 d'Anglés, 1 Logopeda, 1
de Pedagogia Terapèutica, 2 d'Educació Física, 1
de Música i 1 de Religió Catòlica. Actualment
gaudim d'un 50% de jornada de PT de recursos
extraordinaris per atenció a alumnes amb NEE,
d'un 50% d'Anglés pel PAM (recurs de l'antic
Contracte-Programa), de les 2 docents adscrites
a l'Aula CIL i d'1 mestre que presta una Atenció
Domiciliària de 7.5 hores. A més a més, tenim 2

La nostra escola és com és,
gràcies als que hi varen ser
abans i als que hi som ara. Sols
des de l'agraïment als que varen
ser abans que nosaltres i, al
reconeixement de tots els que hi
som ara i, atenent a la
contextualització de la seua
realitat pel que fa al seu entorn
geogràﬁc, històric i
social,
podem apropar-nos al seu millor
coneixement i, gaudir plenament
i conscientment del que ara hi
és.
Just arribats ací, ens trobarem
en el punt perfecte per seguir
treballant i recercant el que pot
arribar a ser.
Des del convenciment que la
nostra
tasca
contribueix
trascendentment a la consecució
d'una societat i un món millor!

educadores a jornada completa.
Els usuaris del Menjador Escolar són atesos
per 18 monitors i 3 persones a la cuina. El
Personal adscrit al Servei del Menjador
Escolar col·labora estretament amb el Claustre
pel desenvolupament del PEC del centre, fent
valdre un ambiciós Projecte Pedagògic.
També hi ha 1 psicòleg/orientadora al GPM i
1 conserge que són treballadors de
l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells. Un equip de
4
treballadores
a
compte
d'aquest
darrer realitza el treball de neteja.
L'equip de treball que conformem tots/
es aquestos/es professionals i, ﬁns i tot les
diﬁcultats que es troben, és un grup molt
motivat per les tasques que realitza diàriament.
Com a equip, som conscients de com,
l'escola cal que practique i promoga una visió
del món que ens ajude a conéixer-nos uns als
altres des del respecte a la diversitat, i per eixe
motiu promou diferents tipus de projectes i
activitats que, no sols garanteixen la
tolerància sinó que ajuden a percebre,
reﬂexionar i interioritzar com s'obtenen sempre
molt majors quotes d'èxit quan es col·labora,
quan es roman obert a la crítica i a l'autocrítica
i, per tant al possible i necessari canvi.
Tot el personal adscrit docent i no docent és
informat i és conscient com, tots, eduquem a
aquesta escola. Tots som importants i
necessaris. Tots podem contribuir, encara que
amb formes diverses i des de responsabilitats i
funcions diferents per la consecució de
la “Missió, Visió i Valors de la nostra Política de
Qualitat que, forma part del nostre PEC.
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CP El Castell d'Albalat dels Sorells

Projectes
d'innovació
i experimentació

Som ERASMUS+

–NIVELL AVANÇAT II en atenció al nou
DECRET 9/2017 del Consell, per tots els
alumnes d'ambdues etapes educatives a partir
del proper curs 2017-2018
–Centre experimentador del PORTFOLIO
EUROPEU DE LES LLENGÜES
–Centre
experimentador
de
la
METODOLOGIA CLIL
–Centre experimentador del TIL a tots els
nivells de l'educació primària: “Programació de
les tres llengües impartides al centre mitjançat
un rigorós Tractament Integrat de les Llengües,
més enllà del CLIL”
–Centre integrat a la XARXA DE QUALITAT de
la conselleria d'educació, NIVELL III
–Centre
seleccionat
per
diverses
institucions,
(UE,
MEC,
CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, UNIV. DE VIRGINIA, USA ...) Per
l'ACOLLIMENT D'AUXILIARS DE CONVERSA EN
LLENGUA ANGLESA, 23 ﬁns ara.
–CENTRE COMENIUS per 7 anys consecutius
(2006/2013):
–2006/2009, PROJECT
I :“KNOWING ME,
KNOWING YOU, THROUGH OUR ALIEMENTARY
CULTURE”, amb escoles sòcies de: Noruega,
Turquia, Eslovàquia i, Alemanya.
–2009/2011, PROJECT II: “INCREASING
STUDENS PHISICALL ACTIVITY BY PLAYING
GAMES: PAST, PRESENT AND FUTUR”, amb
escoles sòcies de: Finlàndia, Polònia, Regne
Unit, i Turquia.
–2011-2013, PROJECT III: “CLIL: LEARNING
LANGUAGES
THROUG
SCIENCE
AND
ENVIRONMENTAL EDUCATION” amb escoles
sòcies de: Dinamarca, Itàlia, Turquia, Bèlgica,
Hongria i, Regne Unit.
–Centre experimentador i col·laborador de
la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en el
desenvolupament
del
“PROGRAMA
DE
RESPONSABILITAT PERSONAL I SOCIAL” del
professor Don Hellison, (USA)
–2013-2016, Centre seleccionat per la
conselleria,
per
l'experimentació
de
PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
QUE
DESENVOLUPEN EL CURRÍCULUM:
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“Let's use english and tic's”,
“Having fun with english and computers” i,
“Let’s learn english in a diﬀerent way”
–2013-2016,
Centre
seleccionat
per
desenvolupar projectes per la LLUITA CONTRA
EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS DE LA
REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS
PER
A
LA
PROMOCIÓ DE LA MÚSICA,
–“Dansant, tocant i cantant: l'educació
musical per al desenvolupament integral de
la persona”
–EL COR DEL CASTELL, exemple d':
Escola inclusiva
Accions d'ap's (aprenentatge-servei)
Sisena hora al currículum
–Centre creador de la “ XARXA PAMAD” de
Pares i Mares Delegats i Delegades d'aula per
la millor comunicació i implicació de les
famílies al procés educatiu dels seus ﬁlls i ﬁlles
–Centre experimentador de la PEDAGÒGIA
SISTÈMICA
–Centre seleccionat per la conselleria per
realitzar bones pràctiques relacionades amb el
desenvolupament de “LA INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL DES DE LA TUTORIA”
–Centre experimentador del programa
“AULES FELICES”
–Centre seleccionat per desenvolupar el
projecte d'inclusió: AULA CIL
–Centre
experimentador
del
treball
cooperatiu des de les tutories
–Centre seleccionat per desenvolupar la
GESTIÓ AUTÒNOMA DEL PAF del centre, amb
el suport del 100% del claustre i, amb la
prioritat absoluta de formació en atenció a les
necessitats de l'alumnat vinculades al PEC del
centre.
–Curs 2014-2015: centre seleccionat per
desenvolupar un projecte ERASMUS + KEY
ACTION 1, de mobilitat del professorat amb
objectius de formació, intercanvi i shadowing:
–Formació
lingüística
en
anglés,
(5
mobilitats, regne unit)
–Formació en metodologia clil, (1 mobilitat,
regne unit)

–Formació job shadowing al voltant
desenvolupament de sistemes de gestió de
qualitat, (1 mobilitat, ﬁnlàndia)
–Curs 2015-2016: centre seleccionat per
desenvolupar un projecte ERASMUS + KEY
ACTION 1, de mobilitat del professorat amb
objectius de formació, intercanvi i shadowing:
–Formació lingüística en anglés, (1 mobilitat,
Regne Unit)
–Formació en metodologia clil, (1 mobilitat,
Regne Unit)
–Formació en tic's (1 mobilitat, Regne Unit)
–Job shadowing. (a concretar tema), (1
mobilitat, a concretar destí)
–Curs 2015-2016: sol·licitud per participar a
un projecte europeu ERASMUS+ KEY ACTION 2
que, desenvoluparia accions relacionades amb
l'anomenat “phenomenon learning”, amb dues
escoles sòcies, de Finlàndia i Itàlia
–Curs 2016-2017: centre seleccionat per
desenvolupar un projecte ERASMUS + KEY
ACTION 1, DE MOBILITAT DEL PROFESSORAT
amb objectius de formació
–Formació lingüística en anglés, (1 mobilitat,
Regne Unit)
–Formació en metodologia clil, (1 mobilitat,
Regne Unit)
–Curs 2016-2017: centre seleccionat per
gaudir d'un AUXILIAR DE CONVERSA en llengua
anglesa, procedent del Regne Unit
–Curs 2016-2017: centre acollidor de la
XARXA SISTÈMICA DEL NORD
–Curs 2016-2017: centre seleccionat per
participar a les IV JORNADES D'EXPERIÈNCIES
PLURILINGÜES organitzades per la Unitat
d'Educació Multilingüe de la Universitat de
València a la Facultat de Magisteri, com a
centre
experimentador
del
“Tractament
Integrat de Llengües a tota la Primària”
–Curs 2016-2017: Centre experimentador
del PROJECTE EMOTI ON, generador de les
Fortaleses del Castell i d'Atenció Plena, des de
la tutoria, a tots els nivells d'infantil i primària.

CP El Castell d'Albalat dels Sorells

El TIL del Castell

E

l CP El Castell considera les llengües
com un dels elements centrals del
currículum. Per això, després de
diversos anys d'investigació i formació i de
molt de treball per part dels mestres del
Claustre, gaudim d'una programació integrada
per nivells, de totes les llengües que
s'imparteixen al centre així com dels materials
didàctics necessaris per desenvolupar el
“Currículum Integrat de Llengües” (TIL).
Aquest material està organitzat al voltant de
les diferents tipologies i gèneres textuals
doncs, cregam ﬁrmement, que aquesta és la
resposta educativa que hem d'emprar per a la
millora real i efectiva de la competència
plurilingüe dels nostres alumnes.
Als Dossiers del material TIL arrepleguem la
relació existent entre les llengües presents en
el curriculum de la Comunitat Valenciana
(castellà, valencià i anglés) i, molt especialment
reﬂexionem sobre les situacions que totes les
llengües comparteixen sent transferibles d'una
llengua a un altra i que, per tant no cal
treballar per duplicat o triplicat.
Aquest tipus de plantejament exigéix asumir
un mateix marc teòric de referència, una
mateixa concepció sobre els mecanismes que
intervenen en l'aprenentatge lingüístic i, una
metodologia basada en criteris didàctics
comuns.

L'aula CIL: UECIL

I Festival literari

Per tot açò el Claustre va decidir ara fa
quatre cursos que, a partir de segon de
primària, les assignatures Lengua Castellana i
literatura i Valencià: Llengua i literatura,
restaren
englobades
en
l'assignatura
anomenada “Llengües” en la qual es seguéix
l'enfocament comunicatiu i el treball per
“tasques” que, ens serveixen com a punt de
partida per a l'organització de la nostra
programació. Són eixes tasques les que
determinen els continguts lingüístics i demés
elements de la mateixa.
El treball a l'aula està organitzat mitjançant
una seqüència d'activitats cuidadosament
enﬁlades que utilitzen tant el castellà com el
valencià per a portar a l'alumne pas a pas i
d'una forma conscient, cap a la producció
d'una tasca ﬁnal, individual o col.lectiva, que
porta unida una autoavaluació o una
coavaluació del treball realitzat.
Hem parlat abans de com es treballen el
castellà i el valencià però, com s'inclou l'anglés
dins del TIL al nostre centre?
Per una banda, s'ha inclós trimestralment
una unitat didàctica en anglés que treballa una
tipologia
textual
en
aquesta
llengua,
completant d'eixa manera el treball realitzat
abans a les altres llengües.
A més a més, el nostre centre impartéix
l'àrea d'Educació Artística Plàstica en anglés a

El nostre col·legi compta amb una
Unitat Especíﬁca de Comunicació i
Llenguatge (UECIL) que porta en
funcionament des de setembre del
2013, essent la segona de la comarca
de l'Horta Nord.
El projecte de la nostra UECIL té com
a objectiu principal sensibilitzar a la
comunitat educativa al voltant del
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
Com que en els darrers anys han
aparegut més casos d'aquest trastorn
entre el nostre alumnat, pensem que
les UECIL cobren molta importància en
l'àmbit educatiu. Actualment, ens
trobem en una societat cada vegada

tot l'alumnat de l'E. Primària així com, també
impartéix en aquesta llengua l'àrea d'Educació
Física als nivells de
5é i 6é utilitzant la
metodologia TILC (Tractament Integrat de
Llengües i Continguts) per a aconseguir un
doble objectiu:
“L'aprenentatge de continguts propis de
l'àrea i l'aprenentatge simultani de la llengua
estrangera”.
Des del CP El Castell d'Albalat dels Sorells
fem sentir als alumnes que, totes les llengües
són
ferramentes
de
comunicació
i
representació que, comparteixen molts més
aspectes dels que les pogueren separar i que,
les llengües sempre i en tota ocasió són
oportunitat d'enriquiment personal i social.
Com diu un dels nostres mentors En Vicent
Pascual, les comunitats que sols gaudeixen
d'una llengua: “... si pogueren, n'encomanarien
d'altra”, són tants els seus avantatges!
Desitgem agrair-li el seu reconeixement.
L'assessora
i
mentora
d'aquest
impressionant treball és Na Mª Montserrat
Ferrer Ripollés. Desitgem agrair-li públicament
el seu enriquidor,
pacient i, rigorós
acompanyament.
Tots als dos, el seu
encorajament al
Claustre per seguir pel camí encetat, ﬁns i tots
els entrebancs!

més diversa en la que tothom té
cabuda i cap persona ha de ser exclosa.
Pel que fa al treball dins l'aula
treballem sobretot per la inclusió de
l'alumnat
amb
aquestes
característiques, la seua autonomia i la
comunicació. Amb això i el treball de
sensibilització realitzat en aquests
cursos ens trobem en una escola molt
acollidora i respectuosa que estima la
diversitat de tot el seu alumnat.
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Calendari d'actes

Actes de la trobada
Dia

Acte

Dia

14/03/2017

15:00 h. Premi Sambori Local/Cartell Trobada Local al C.P. El Castell

23/03/2017

11:00 h. Pregó passejada anunciadora de la trobada a càrrec del

24/03/2017

19:30 h. Inauguració exposició Trobada a l'Espai Cultural Cartells

xarangues.

21:30 h. Sopar Homenatge al professor Mateu Rodrigo amb l'actuació
19:00 h. I Concert Trobada de Cors amb la col·laboració de la UNIÓ
MUSICAL d'Albalat dels Sorells i la participació de:

CEIP Verge del Patrocini de Foios

14:00 h. Muixeranga amb Jove Muixeranga de València

CEIP La Font de La Canyada

14:30 h. Dinar

CEIP José Mª Oltra de Montcada

16:00 h. Cloenda amb l'actuació de Dani Miquel

Col·legi La Masia de Museros
Cor Infantil de la Unió Musical de Paiporta
Cor Infantil de la Unió Musical de la Pobla Farnals
Escola Centre Artístic Musical Sta Cecília de Foios i,
Coral de xiquets de Bonrepòs i Mirambell. Dirigits per Vicent
Ros Barrachina. Director de la Unió Musical d'Albalat dels Sorells:
Francisco Socuéllamos Marqués.
26/03/2017

10:00 h. Cursa Popular organitzada pel grup Atletisme Albalat entrena

28/03/2017

10:00 h. Passejada Cultural per a grups de Secundària organitzada per
IES Escultor Francesc Badia de Foios
10:00 h. Trobada musical amb la participació de:
CEIP Cervantes d'Alboria
CEIP Blasco Ibañez de Museros
CEIP La Font de la Canyada
CEIP 9 d'Octubre de Tavernes Blanques
CEIP Josep Blat Gimeno de Vinalesa
CEIP El Crist de Meliana
CEIP Verge del Patrocini de Foios
CEIP Verge del Rosari de Massamagrell
CEIP Jaume I de Tavernes Blanques
CC La Masia de Museros
CEIP Cervantes de Godella
CEIP Ausiàs March d'Alboraia
CEIP Bisbe Hervàs Puçol
CEIP Vicent Trenco de Montcada
CEIP El Castell d'Albalat
19:00 h. Inauguració exposició “Arxiu de la memòria gràﬁca”, al
Centre Cívic, organitzada per l’Associació Cultural El Portalet d’Albalat
dels Sorells i l’AMPA.
22:30 h. La Gira Concert Jove (Atzembla, Sumèria i Aspart) al Parc del
Comte d'Albalat amb la col·laboració del Col·lectiu Jove d'Albalat dels
Sorells
18:00 h. Premi Sambori Comarcal a l'Espai Cultural amb l'actuació
d'Assaig Animat

8

13:00 h. Dansà popular
13:45 h. Actuació Colles dolçainers i tabaleters

IES Rafelbunyol

01/04/2017

11:30 h. Exposició «L'escola, el poble, la seua gent» memòria
gràﬁca d'Albalat

CEIP San Joan de Ribera d'Alfara del Patriarca

IES El Puig

31/03/2017

Pilota valenciana al carrer Mangraners

13:00 h. Danses del Corpus CEIP La Font de la Canyada

CEIP Bisbe Hervàs de Puçol

29 i

11:00 h. Inici dels tallers, exhibició de Colp Bol al carrer Molí.

CEIP El Castell d'Albalat dels Sorells

CEIP Vicente Trenco de Montcada

30/03/2017

10:30 h. Cercaviles pels carrers de la població amb la Unió
Musical d'Albalat dels Sorells, Colles de tabaleters i dolçainers i

ARS HORO amb "Músiques medievals i tradicionals mediterrànies"
25/03/2017

Dia gran de la Trobada:

centre educatiu El Castell
trobada i exposició Dones escriptores
24/03/2017

02/04/2017

Acte
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CP El Castell d'Albalat dels Sorells

El futur

Alumnes

D

el Projecte de Direcció pel CP El
Castell pel termini 2017-2021,
presentat recentment per participar
al procés de selecció de directors i directores
de centres educatius públics a la nostra
Comunitat:
“Diu Amparo Pastor: “Cada uno en su lugar
para poder educar”. Un gran cartell resa açò
mateix en valencià, a l'entrada del CP El Castell
d'Albalat dels Sorells. Sabem que l'èxit dels
nostres alumnes depén d'açò. També d'altres
factors però, sempre i en tot cas, del fet que
cadascuna de les persones i institucions
relacionades amb l'acte educatiu ocupem el
lloc que ens pertoca, assumim les nostres
responsabilitats i, respectem les dels altres. Les
famílies, la direcció del centre, el personal
docent i no docent, l'alumnat, les institucions
administratives, les entitats i institucions de
l'entorn.... Cal que cadascú ocupe el seu lloc i
siga en ell reconegut i valorat.
D'ací, s'esdevé l'ordre i l'equilibri. El treball
responsable. L'exigent coordinació. L'avaluació
i les propostes de millora. D'ací, l'eﬁcàcia, les
bones pràctiques i l'èxit que, es consolida
sempre, en assumir les responsabilitats
individuals i en ser plenament conscients de la
gran força dels Equips.
A partir d'eixa consciència l'Equip de treball
es forja en compartir uns objectius, allò que
amb certesa i seguretat desitgem aconseguir:
els nostres objectius com a escola. Els que
vertebren el PEC. Com és el cas del Castell, un
PEC ambiciós que respon no sols a la
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normativa, sinó a la voluntat argumentada i
consensuada d'un EQUIP. Un EQUIP de treball
empoderat. Un equip de LÍDERS. Perquè a la
nostra escola tots som líders: Cada mestra, de
les seues alumnes; Cada Tutor del seu grup/
classe; Cada Coordinador del seu Cicle; cada
Coordinadora de la seua Comissió. Cada
membre de l'Equip Directiu, de l'àmbit que li
pertoca.
Un EQUIP DE TREBALL que fa valdre la
reﬂexió
compartida,
l'autocrítica,
l'autoavaluació i, l'avaluació formal interna i
externa mitjançant els formularis d'avaluació i
de satisfacció “on line” que, emplenen els
membres de tots els sectors d'aquesta
Comunitat Educativa emprant d'entre altres
eines, la Plataforma del nostre Sistema de
Gestió de Qualitat, a partir d'ara, SGC: “ https://
cpelcastell.es “
Un Equip que investiga, escolta, consensua,
inclou, valora i responsablement pren
decisions. I es compromet. Un Equip que
coopera activament pel necessari canvi de
paradigma en l'escola del XXI, superant les
reticències i les pors que ens estancarien
d'altra forma en zones de confort. Un Equip
que comparteix amb il·lusió projectes
d'innovació i formació, des de la convicció que
no pot ser d'altra forma.
Perquè com diu David Perkins, “Una escola
intel·ligent o en el camí de ser-ho no pot
centrar-se sols en l'aprenentatge reﬂexiu dels
alumnes, sinó que cal siga àmbit informat i
dinàmic
que
també
proporcione
un
aprenentatge reﬂexiu als mestres”. Potser per

això, al CEIP El Castell d'Albalat dels Sorells,
gaudim del mateix, d'ensenyar però, també
d'aprendre i, aquest és un element
diferenciador.
De la mateixa manera, gaudim de la
consciència de ser ESCOLA. De ser part
d'aquesta magníﬁca institució educativa. Tots
per això, podem aportar i també per això, cal
que ho fem. Més enllà de la professionalitat, es
tracta de la generosa dedicació de totes i
cadascuna de les persones que treballem i han
treballat al llarg del temps a aquesta escola.
Dedicació responsable davant la magnitud de
l'empresa. Perquè mai l'exigència fou tanta i
mai abans va haver-hi tantes apostes que
superar.
Perquè els xiquets i xiquetes d'avui, d'entre
ells els líders de demà requereixen la
contribució de tots els esforços cooperant per
la seua formació. No es mereixen menys però,
sobretot, no necessiten menys. I, al Castell
d'Albalat dels Sorells, hi som conscients. Com
tanmateix que, a soles no podem. D'ací el
requeriment de cooperació de tots els agents
educatius, en primer lloc dels pares i mares, les
seues famílies, els màxims responsables però,
no els únics.
El nostre alumnat, els xiquets i xiquetes,
hauran de fer front al seu futur a nous
desaﬁaments. El món canvia molt de pressa i
no podem educar als xiquets d'ara com ens
educaren abans. Les seues necessitats són
d'altres. Pensem per exemple que, un
percentatge
important
de
l'alumnat
actualment matriculat a l'Educació Infantil, es

CP El Castell d'Albalat dels Sorells
dedicarà laboralment a professions que, ara
mateixa no existeixen... D'ací l'exigible i
imprescindible valentia a la institució escolar.
D'ací, la necessitat que l'escola, els docents,
innovem
i
recerquem
noves
formes
d'acompanyar-los, d'ajudar a les seues famílies
cooperant perquè en el futur gaudisquen de
més opcions, de majors quotes de felicitat i
d'èxit, del recercat “ﬂow”.
Stephen Covey diu: “La millor manera de
predir el futur és creant-lo”. Per l'escola actual
aquest és el repte. D'això es tracta... De donar
resposta a les noves necessitats imaginant
siquiera quines seran! Per això i des d'una
concepció holística, perquè cadascú dels
nostres xiquets i cadascuna de les nostres
xiquetes puga créixer i formar-se amb les
màximes garanties d'èxit vital, cal que
contribuïm a la seua formació en tots els
aspectes.
Considerant
totes
les
seus
intel·ligències, ajudant-los en la construcció
d'un bon autoconcepte i contribuint així que
clariﬁquen la seua identitat segons els seus
talents i potencialitats.
Per això hi som ací en aquesta escola
pública. Per acompanyar-los durant una etapa
de la seua vida i ajudar-los en el camí.
Perquè d'allò,
que siguen capaços de perseguir les seues
metes encara que, amb gran esforç,
que afronten les seues frustracions amb
ànim de superació,
que ajunten esforços individuals per
generar
fortaleses
col·lectives
en
ser
conscients que els reptes afrontats de forma

cooperativa són més accessibles,
que siguen feliços en el camí vivint de forma
responsablement autònoma però, també
solidària,
que siguen capaços d'assumir la crítica com
a possibilitat de millora, que vinculen la prèvia
autoreﬂexió a les seues accions,
que aprenguen a gaudir amb l'íntima
satisfacció del treball ben fet sense esperar
sempre gratiﬁcacions materials,
que aprenguen a gestionar com a
oportunitats de canvi i creixement els seus
fracassos...
de tot això, som responsables els adults
d'avui.
I, els docents, com a professionals de
l'educació, en gran mesura. D'ací, la rellevància
de la nostra acció. Perquè mai ﬁns ara hi ha
sigut tan decisiva com complexa! I ho és
perquè el futur no és segur, perquè no ens
resulta familiar ni conegut, ni té un caràcter tan
previsible com fou en el passat. D'ací que
participar en el procés de formació de xiquets i
xiquetes, alumnes de l'escola pública en aquest
moment històric siga tan emocionant com
rellevant.
Aleshores, no podem sinó seguir treballant
en el present, sent conscients dels grans canvis
i mirant amb valentia cap al futur i, sobretot
mirant cap enrere sols per reconéixer d'on
venim, per agrair als que estigueren abans i,
tot allò que ens llegaren; en cap cas per
mantindre'ns en zones de confort que no ens
permeten avançar i créixer com a professionals
actius d'aquesta institució educativa pública.

La consecució doncs, d'una ﬁlosoﬁa de
centre tan important com la que descrivim sols
és accessible des de la consciència de la
transcendència de la nostra contribució com a
membres d'aquest gran EQUIP i, des de la
serena, atrevida, amorosa i creativa planiﬁcació
de cadascun dels minuts que dediquem a la
formació del nostre alumnat.
D'aquesta manera i avaluant cadascuna de
les nostres accions, podrem seguir millorant-la,
plantejant-nos de nous objectius amb
conﬁança plena a la seua consecució, amb
optimisme, professionalitat i dedicació. Tenint
la certesa que entre tots els assolirem.
Perquè quan una escola com el CP El Castell
d'Albalat dels Sorells treballa unida, TOT ÉS
POSSIBLE I ABASTABLE. Eixe és el nostre
compromís si la comissió considera el present
projecte de direcció i ens facilita l'oportunitat
de desenvolupar-lo.”
Per últim, al seu darrer apartat, l'autora
d'aquest Projecte diu:
QUE ON ÉS LA SINGULARITAT DEL
CASTELL?
Des del meu punt de vista i, sense cap
dubte, al camí recorregut des de fa anys
gràcies a l'extraordinària professionalitat i
generositat de tots els docents, famílies,
persones i, institucions que, ho han fet i, ho fan
possible.
AMB TOTA L'ESTIMA I RECONEIXEMENT, A
TOTS I A TOTES, GRÀCIES!
Encarna Ruix Vàzquez, directora.
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Plànol

Cercavila A:
Albalat
Alboraia
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
Foios
Godella
Meliana
Paterna
Tavernes Blanques
Vinalesa

Cercavila B:
Albuixec
Alfara
El Puig
La Pobla
Massalfassar
Massamagrell
Montcada
Museros
Puçol
Rafelbunyol
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CP El Castell d'Albalat dels Sorells

I concert de la trobada

A

mb motiu de la XXXa Trobada
d'Escoles en Valencià de l'Horta Nord
en Albalat dels Sorells, el CP El
Castell ha organitzat un concert de gran
format per conmemorar tan gran efemèride.
El 25 de març a les 19h tindrà lloc el
“Concert de la Trobada” als peus del Castell
d'Albalat dels Sorells. Al voltant de 500
xiquets i xiquetes s'han sumat a aquesta
iniciativa amb la ﬁnalitat de formar un gran
cor amb moltes de les escoles i
agrupacions de la comarca que cantaran
acompanyats per la Unió Musical d'Albalat
dels Sorells, simbolitzant la força d'un
poble en moviment. El participants seran:
CEIP El Castell d'Albalat dels Sorells
CEIP Bisbe Hervàs de Puçol
CEIP Vicente Trenco de Montcada
CEIP José Mª Oltra de Montcada
CEIP Verge del Patrocini de Foios
CEIP La Font de La Canyada
IES El Puig
IES Rafelbunyol
Col.legi La Masia de Museros
Cor Infantil de la Unió Musical de la
Pobla Farnals
Escola Centre Artístic Musical Sta
Cecília de Foios
Coral de xiquets de Bonrepòs i Mirambell
El programa que s'interpretarà resta
enmarcat dins del repertori tradicional
valencià
però,
amb
una
intenció
renovadora. D'entre altres obres, es
podran escoltar la Cantata “... I queixalets
també!” amb text d'Enric Valor i música de
Vicent
Ros
Barrachina,
“Lluna
Mediterrània” de Teo Aparicio o “La
Malaguenya de Barxeta” popularitzada per
Pep Gimeno “Botifarra”. Per ﬁnalitzar,
s'estrenarà la CANÇÓ DE LA TROBADA:
“PARLEM EN VALENCIÀ” creada per aquest
motiu amb lletra i música del mestre de
Música del centre, Vicent Ros Barrachina.
Davant la bona acollida, des del
Castell manifestem el nostre agraïment a
tots els participants així com, el desig
perquè aquest event tinga continuïtat en
properes edicions.
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Activitats PGA - CP El Castell d'Albalat dels Sorells

9 d'octubre al castell

A

mb motiu del Dia de la Comunitat
Valenciana, tots els alumnes del
centre amb els seus mestres varem
realitzar diverses activitats relacionades amb
el 9 d’octubre: Contacontes al voltant la ﬁgura
de Jaume I, Tallers de cançons, de
manualitats, etc.
Per a concloure una setmana plena de
celebracions, varem convidar a les families
dels alumnes i a tot el poble en general i,
ens varem reunir
tots junts el dia 7
d’octubre a l'esplanada de darrere del
castell, seu de l'Ajuntament d'Albalat dels

Sorells, per assistir a una representació al
voltant la conquesta i l'entrada del Rei
Jaume I a la ciutat de València.
A continuació, varem gaudir d’una
demostració al voltant de com lluitaven
per conquerir noves terres i, de les
vestimentes que empraven els cavallers
de l'època.
Vam ﬁnalitzar el dia compartint un
esmorzar d'ensaïmada i xocolata.

Nadales als carrers

E

stes festes de nadal, tal com diu la
cançó popular, ens ho hem passat
molt bé.
Els xiquets i xiquetes del CP El Castell
vam eixir el passat dia 20 de desembre
pels carrers d’Albalat dels Sorells a
felicitar les festes al poble ballant i
cantant nadales en valencià.

Per nivells, des d'Infantil ﬁns Primària,
van haver actuacions al carrer en dos
punts del poble: a la plaça del Castell i a
la plaça de l’església.
Allí, tots junts, amb les families dels
alumnes i tota la gent del poble, vam
compartir un temps festiu i entranyable
gràcies a les nadales.

Danses tradicionals

C

ada any, abans de concloure el curs
escolar
al
CP
El
Castell,
commemorem el ball tradicional

valencià.
A càrrec del nostre mestre de música
Vicent Ros, els xiquets i les xiquetes
preparen un recull de danses que són una
xicoteta mostra del ric patrimoni cultural
del
poble
valencià
que,
ha
anat
transmetent-se
de
generació
en
generació.
Aquestes danses en la seua majoria es
ballaven a les festivitats del Copus Christi,
sempre acompanyades del tabal i la

dolçaina,
instruments
tradicionals
valencians per excel·lència. Avui en dia
són molts els pobles que gaudeixen de les
danses
tradicionals
en
les
seues
processons.
Dansa de la Moma, Dansa del Paloteig,
Dansa de la Muixeranga, Dansa dels
Arquets, Dansa dels Turcs, Dansa dels
Cavallets, Dansa de la Magrana, Dansa de
les Vetes de Sueca i el Bolero d'Alcúdia,
constitueixen el repertori que, al llarg dels
últims anys hem pogut conéixer i mostrar
a tota la comunitat educativa.

El pregó de la trobada (23 de març)

C

ada any, abans de concloure el curs
escolar al PREGÓ TROBADA (Dijous
23 de març)
10:00 a 10:30h. Esmorzar (pati).
10:30h. Eixida de l'escola (els alumnes
de 6è acompanyaran als alumnes de 1r
d'Infantil ﬁns al lloc de l'acte). Durant el
trajecte es farà una parada al carrer Molí

(consultori mèdic)i els alumnes de 5è EP i
els de 3r d'Infantil ballaran la "Dansa de la
Magrana" i "La Moma" respectivament.
11:00h. Comença "El Pregó" amb la
"Dansa de la Magrana" (alumnes de 5è). Els
alumnes de 5è i 6è canten la seua Albà.
Discurs per part de la directora de l'escola i
l'alcalde d'Albalat dels Sorells.

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t cantaran les
seues Albaes.
Els alumnes de 3r d'Infantil ballaran "La
Moma".
12:00h. Cloenda amb la cançó "Parlem
en Valencià" que cantarem tots junts.
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AMPA - CP El Castell d'Albalat dels Sorells

Una AMPA activa, participativa,
compromesa

L

’AMPA del CP El Castell és una
associació molt activa. Al llarg de tot el
curs
seguim
una
programació
d’activitats que realitzem tant en horari lectiu,
com en horari extraescolar; dins o fora de les
instal·lacions del col·legi.
En primer lloc, un objectiu important
que ens plantegem és contribuir al fet que
l’educació i la formació dels nostres ﬁlls i
ﬁlles siga contínua i signiﬁcativa. Creiem
que mitjançant l’oci es poden reforçar els
coneixements treballats durant les classes.
En la nostra opinió, tot allò que s’aprén
per gust i amb interés és assimilat més
fàcilment. Així doncs, les activitats que fan
les famílies per a donar a conéixer les
seues professions, com ara la realització
d’una excavació arqueològica o els tallers
de robòtica, són moments molt productius
per a millorar en determinades matèries.
En aquesta mateixa línia, les gimcanes
literàries que realitzem serveixen per a
aprendre literatura, fomenten el treball
cooperatiu i desperten l’interés per nous
textos que després tenen al seu abast a la
biblioteca del poble. La formació lectora
és, doncs, un tema on podem col·laborar
amb l’escola. Al llarg del curs, arribem a
totes les aules amb la nostra maleta de
contes i fem animacions amb temes
adaptats a les edats en què estem fent
l’activitat. Volem tindre un poble lector!

Una altra activitat que està tenint molt
bona acollida és el desenvolupament de
les tertúlies dialògiques que enguany
estem realitzant des de tercer a sisé de
primària. Consisteix a crear comunicació i
diàleg a partir d’un tema que pot
interessar l’alumnat, com ara les APPs, les
xarxes socials, l’assetjament, etc. Pensem
que són activitats molt enriquidores tant
per al professorat com per a l'alumnat.
En segon lloc, creiem que és important
fomentar les activitats en família amb
diverses iniciatives, per exemple, les
gimcanes familiars pel poble o les
excursions o eixides de l’AMPA. I com a
projecte de futur, ens plantegem crear un
grup
de
tertúlies
dialògiques
intergeneracionals per a tractar temes
d’educació.
Totes
aquestes
activitats
reforcen la idea que la família ha de ser
una part essencial de la comunitat
educativa.
Les “Eixides de l’AMPA” són una nova
activitat que hem encetat aquest curs i
que consisteix a organitzar excursions en
les quals participen els membres de la
nostra associació. Ens serveix per a
conéixer els diferents interessos de les
famílies i aprendre una miqueta més
sobre diversos conceptes, com ara, el món
aquàtic, amb l’excursió a l’Oceanogràﬁc, o
sobre temes d’història, amb la visita

guiada al Museu de Prehistòria, o veure
cinema en valencià, concretament la
pel·lícula
Trolls.
Pensem
que
totes
aquestes activitats es reﬂecteixen després
a l’aula, perquè aquest alumnat té molt
més a dir sobre aquests temes, després de
l’experiència viscuda en família i amb les
companyes i companys.
A més a més, treballem la importància
de la solidaritat entre l’alumnat i les
famílies. Per aquesta raó, s’hi organitzen
diverses activitats relacionades: les rifes
solidàries de ﬁ de curs o de Nadal, amb la
confecció d’una cistella entre tots els
comerços del poble. I també el mercadet
solidari de llibres de segona mà que
organitzem al voltant del dia del llibre.
Tots els diners arreplegats es donen a una
ONG relacionada amb problemes infantils.
Un altre aspecte que volem fomentar és
la responsabilitat i la col·laboració dels
més majors. En aquest sentit, ens agrada
que l’alumnat de sisé, com que és l’últim
any que passen a l’escola, s’encarreguen
d’ajudar-nos en algunes activitats, per
exemple, la preparació de tallers per als
menuts. Com a compensació, l’AMPA els
dóna una ajuda per al viatge de ﬁ curs.
En tercer lloc, tenim clar que l’AMPA ha
de vetlar per la conciliació familiar, per
això
la
gestió
de
les
activitats
extraescolars és una de les comissions
Continua a la següent pàgina

Publicitat

16

El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord

AMPA - CP El Castell d'Albalat dels Sorells
més fortes d’aquesta Junta. Ens posem en
contacte amb les empreses, organitzem
els horaris i els espais que ocuparan i,
ﬁnalment, fem un seguiment de les
diverses extraescolars al llarg del curs.
Observem si tenen bona acollida per part
de l’alumnat, si sorgeix cap problema, si es
pot introduir alguna millora, etc.
A més a més, també tenim activitats
lúdiques com la Festa de Benvinguda, a
l’inici de curs, la Festa de Nadal o la Festa
de Final de Curs, en les quals ens divertim
escoltant
música,
ballant,
preparant
tallers, donant regals, sortejant les
cistelles i berenant o sopant tota la
comunitat educativa junta: mestres, pares
i mares, i xiquets i xiquetes.
En quart lloc, pensem que una altra de
les principals raons de ser de la nostra
AMPA és la coordinació amb l’escola i el
suport que podem oferir-los a l’hora de
resoldre la problemàtica variada que a
nivell educatiu i de convivència pot sorgir.
L’AMPA sempre està oberta al fet que les
famílies
ens
conten
les
seues

preocupacions, les seues inquietuds, i amb
l’ajuda de la direcció, l’equip educatiu en
general i FAPA, trobar mètodes de
resolució. Una Junta Directiva com la que
tenim, molt coordinada, amb ganes de
treballar i amb molt bon ambient, és
primordial per a dur endavant aquest
projecte.
Per últim, però no menys important,
destaquem l’objectiu de fomentar la
nostra llengua i cultura entre la comunitat
educativa. Així doncs, assessorem i donem
suport a les famílies que han tingut algun
problema perquè els seus ﬁlls o les seues
ﬁlles
siguen
inclosos
al
programa
d’ensenyament en valencià; intentem que
la presència del valencià als nostres
documents siga majoritària; i participem
cada any en la Trobada d’Escoles en
Valencià de l’Horta Nord. I en aquest
sentit, l’any passat vam voler donar un pas
més i presentar la proposta, tant als
mestres i la directiva del centre com al
nostre ajuntament, de celebrar la Trobada
del 2017 a Albalat. L’acollida va ser tan

positiva, que ací ens trobem treballant
conjuntament, il·lusionats i il·lusionades,
perquè aquest dia, i les activitats que el
precedeixen, siguen inoblidables!
Tot el que hem exposat en aquest
article no seria possible sense la
participació voluntària de mares i pares
que creuen i creiem que la implicació en
l’educació dels nostres ﬁlls i ﬁlles és, com
hem esmentat adés, imprescindible. I per
això, cada dia dediquem una estona del
nostre temps a dur a terme un preciós
projecte que, tot i que va canviant al llarg
dels anys amb l’arribada de noves famílies
al centre, les quals aporten idees i
coneixements nous, continua avançant
amb el pas ferm de qui camina convençut
que allò que fa és el que ha de fer.
Amb aquestes paraules ens presentem a
vosaltres, que esteu llegint el diari de la
XXX Trobada.
Si voleu qualsevol cosa de nosaltres
podeu posar-vos en contacte al correu:
ampacpelcastell@hotmail.com
i
al
Facebook de la mateixa adreça.
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Homenatge

Mateu Rodrigo Lizondo, un
medievalista albalatà

Mateu Rodrigo i Lluís Mesa

E

n l’actualitat sembla que la història és
més coneguda per la ﬁlmograﬁa o els
bestsellers que pel fet del seu vessant
cientíﬁc. Els mitjans de comunicació es ﬁxen en
els seus aspectes més literaris que en la
realitat de l’investigador que des de la recerca
cientíﬁca pretén interpretar els temps passats.
Entre eixes persones, en el context de la
historiograﬁa valenciana i de la comarca de
l’Horta Nord, destaca Mateu Rodrigo Lizondo.
Un historiador que simbolitza perfectament
l’estudiós silenciós i incansable que sense
buscar les càmeres dels mitjans de
comunicació es dedica a donar-li la rigorositat
que es mereix el saber històric.
Des del departament d’Història Medieval
de la Universitat de València-Estudi General ha
realitzat aportacions al voltant de la història
valenciana que han obert les portes a
explicacions de diferents realitats. El seu punt
inicial fou la Guerra de la Unió del Regne de
València (1347-1348) la qual va estar estudiada
en la seua tesi doctoral. Entre les seues
qualitats està la de ser un bon estudiós de
textos medievals i de diferents aspectes de la
història de la cultura. Molt destacable és la
publicació
dedicada
a
l’Antroponímia
valenciana del segle xiv i a les Nòmines de la
ciutat de València escrita amb Agustín Rubio
Vela (1997), l’anàlisi dels textos d’història
cultural de Josép Sanchis Sivera (1999),
l’exquisita edició crítica de la crònica i dietari
del capellà d’Alfons el Magnànim de Melcior
Miralles (2011), el catàleg de la segona sèrie de
pergamins de la catedral de València (2012), la
col·lecció documental de la Cancelleria de la
corona d’Arago (1291-1420) (2013) o el
Diplomatari de la Unió del Regne de València
(1347-1349) (2013), per esmentar alguns temes
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dels quals ha realitzat publicacions.
Però, a més de llibres, Mateu Rodrigo fa
importants aportacions com a col·laborador de
l’Institut
Interuniversitari
de
Filologia
Valenciana i com a membre del Consell Tècnic
d'Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat.
Totes dos vinculacions han suposat una tasca
destacada que ha donat com a resultat
diversos articles i la participació en la
realització d’informes heràldics de gran valor.
No sols és historiador medievalista,
investigador i professor sinó una persona que
ha dedicat gran part de la seua vida analitzar la
història del seu municipi d’Albalat dels Sorells.
Els seus articles han tret a la llum alguns dels
aspectes importants del passat del municipi.
Les aportacions han sigut destacadíssimes per
a la recuperació del patrimoni del municipi. Cal
destacar també que ha estat present en les
diferents etapes de la restauració del palau
castell comtal d’Albalat dels Sorells. La seua
participació ha tingut un gran valor en la tasca
de protegir eixe destacat monument. El
resultat d’eixa relació com a investigador del
poble han estat interessants reﬂexions que
constituïxen un material de gran valor. L’orgull
del cavaller.
Amb L’orgull del cavaller.
L’ascensió del llinatge Sorell (València, segles
XIV-XVII) (2009), posa èmfasi no sols en els
senyors de la població sinó a la construcció
d’un dels elements del gòtic civil valencià més
destacat de la marca i obri el pas noves tesis
dedicades als inicis del castell a partir de la
interessant documentació que n’aporta.
L’ascensió del llinatge Sorell (València, segles
XIV-XVII)(2013) és una investigació que s’acosta
a la realitat de la família nobiliària que més
rellevància va tindre en la construcció del
comtat
Tots
ells
són
estudis
que

complementen i superen temes com la
vinculació de la família d’Ausiàs March a Albalat
dels Sorells o l’inventari del castell segle xv, els
quals ja havia estudiat a ﬁnals dels anys 70 i
principis del 80 del segle xx. A més també ha
realitzat articles importants dedicats al
patrimoni de l’església dels Sans Reis i a les
cases principals. Ha participat en la
recuperació de personatges del municipi com
el pare Salvador Molla i sempre ha estat
present en tot el que signiﬁca el patrimoni i la
història d’Albalat dels Sorells. En resum, resulta
difícil entendre l’estudi de la història d’Albalat
dels Sorells i del seu patrimoni sense tindre’l
present.
Mateu Rodrigo s’ha caracteritzat en tota la
seua trajectòria per mantindre la ﬁdelitat amb
la llengua i cultura valenciana. Els seus estudis
són el fruit de la investigació però demostren
una cura pel valencià, una tasca que també ha
estat present en tot el seu quefer. Si a més de
medievalista fóra necessari deﬁnir d’una altra
manera a Mateu Rodrigo, caldria dir que ha
sigut sempre una persona ﬁdel a la història, la
cultura, la llengua i al poble. Quatre
qualiﬁcatius que ben bé mereixen el
reconeixement d’un historiador com ell,
carregat de rigor i perfeccionisme en cadascú
dels seus treballs.
En deﬁnitiva, Mateu Rodrigo és un referent
del medievalisme valencià i de l’estudi de la
història i el patrimoni d’Albalat dels Sorells. Dos
deﬁnicions dignes i admirables sense les quals
de segur que el passat no seria entés de la
mateixa manera i que ben bé mereixen el
reconeixement de la xxx Trobada de les
Escoles en Valencià de l’Horta Nord i l’acte
d’homenatge que se li realitzarà a Albalat dels
Sorells el 24 de març de 2017.
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Reportatge

La XXX Trobada, l'inici d'un projecte
d'arxiu de memòria gràﬁca
R. Ruipérez

D

es de ja feia temps, l’Associació
Cultural El Portalet d’Albalat dels
Sorells volia encetar una tasca
d’arreplega i catalogació de fotograﬁes de
temàtica local amb la intenció de, algun dia,
poder donar a conéixer aquests xicotets
tresors particulars i fer-los un poc de tot el
poble. En eixes imatges, moltes vegades d’una
manera inconscient, està reﬂectida la petita
història del nostre poble. Gràcies a elles
podem veure com han perdurat o han
evolucionat els costums, l’urbanisme i, per
descomptat, la gent. I molt sovint, eixes
històries resten guardades a un calaix, vives
sols mentre la memòria de qui les ha viscudes
pot recordar-les.
Rescatar eixes històries, abans que l’oblit les
ensorrara, és un projecte atractiu així com molt
ambiciós: crear un arxiu digital amb totes eixes
imatges,
documentar-ne
la
informació
associada (qui apareix, què es veu, quan va
ser...) i, ﬁnalment, poder fer-lo accessible a
tothom. I enguany, esperonats per un grup de
mares i pares entusiastes de la fotograﬁa i de
la història local, vam decidir que la realització
de les trobades podria ser una magníﬁca via
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per a mobilitzar el veïnat en tan magne
projecte.
Per a aconseguir que els propietaris i les
propietàries d’aquestes xicotetes joies de la
microhistòria que són les fotograﬁes familiars
s’hi implicaren, se’ns va ocórrer mobilitzar, des
de l’AMPA i l’escola, tot l’alumnat, per tal que
feren arribar als més majors —els iaios i les iaies
— l’entusiasme pel projecte. Es va anunciar
que hi hauria uns dies a la setmana en què,
durant unes hores, un grup de voluntariat
copiaria digitalment in situ les fotograﬁes que
la gent volguera donar a conéixer i li serien
tornades al moment, sense necessitat de
perdre-les de vista ni un segon. I així va ser.
Durant uns mesos hem dut a terme a l’Espai
Cultural un treball de còpia digital i, el que és
també molt interessant, de descripció de les
vicissituds de cada foto a partir de l’explicació
directa per part de qui les ha dutes.
Com a primer aperitiu d’aquest treball,
disposem de la breu però intensa exposició de
fotograﬁes que es podrà visitar al Centre Cívic.
Però com que açò no és més que l’inici d’un
projecte més ambiciós, hem volgut des d’un
principi actuar amb eﬁciència i hem

acompanyat cada fotograﬁa d’una ﬁtxa de
recepció, on hem fet notar la data aproximada,
el tipus de suport (fotograﬁa, negatius,
diapositives), les dimensions i els llocs i
persones que hi apareixen. En aquest sentit, i
amb la intenció que les persones que han dut
les imatges restaren totalment tranquil·les
quant al futur de les còpies de les seues
fotograﬁes, hem establert un acord de cessió
dels drets de gestió de les imatges amb elles i
s’ha explicat que l’objectiu és la inclusió a
l’Arxiu de Memòria Gràﬁca d’Albalat dels
Sorells. L’Associació Cultural El Portalet, com a
intermediària, es farà càrrec de les imatges
digitalitzades i integrarà aquest conjunt
d’imatges
dins
d’un
fons
documental
correctament catalogat i documentat, que serà
posat a disposició tant del món de la
investigació com del públic en general per a la
seua divulgació. Finalment, el compromís de
l’Associació Cultural El Portalet és, una vegada
ﬁnalitze la tasca de recollida i catalogació del
fons documental, cedir-lo de manera gratuïta i
sense cap contraprestació a l’Ajuntament
d’Albalat dels Sorells per a la seua incorporació
a l’Arxiu Municipal.

Les fonts de la memòria
Pablo San Juan

V

énen amb les fotograﬁes embolicades
en borses de plàstic, rescatades d’una
caixa o d’un calaix, on cohabiten
éssers antics i paisatges diversos. Alguns
d’aquests personatges i paisatges ens arriben
en àlbums més o menys ordenats. També hi ha
els que vénen en un viatge que els duu, sense
estar despullats del
marc contenidor,
directament des de la paret de la saleta ﬁns a
la sala de reproducció digital.
Els seus propietaris i propietàries desgranen
noms, llocs, dates. S’enfonsen en les
profunditats dels seus records cercant les
dades d’aquell llegat que els explica i ubica al
temps i a l’espai.
Són fotograﬁes domèstiques, senzilles.
Moltes d’elles ferides pel pas del temps: fotos
ambarines per l’oxidació dels components
químics de les emulsions i els fongs,
descantellades i aborronades per l’inadequat
emmagatzematge. En algunes, la pèrdua de
plata ha produït l’esvaïment de la imatge, més
notori en les zones clares. Així, les galtes dels
rostres, les cares i les persones que
representen pareixen voler dir adéu, com
imatge onírica producte d’un somni. Per a totes
elles la reproducció i catalogació suposarà una
oportunitat de restauració i permanència.
En la col·lecció d’imatges digitalitzades
destaquen les que evidencien l’intent de
retindre els esdeveniments de la localitat: fets
religiosos i taurins, lligats a les festes seculars,
reunions d’amics i amigues i encontres
esportius protagonitzats per l’equip local de
futbol. Són imatges preses per aﬁcionats amb
poca destresa, que tan sols practicaven en
esporàdics esdeveniments amb les seues
càmeres, la majoria, bàsiques. Els resultats,
pobres en tècnica i qualitat, detallen
generosament, no obstant això, els episodis

que deﬁneixen el poble i el seu tarannà, i
dibuixen també la transformació a l’àmbit
urbà. Reconeixem en aquests esdeveniments
les persones, els protagonistes, els nostres
majors. Totes aquestes imatges són franques,
humils, tenen la frescor de l’expressió natural i
espontània.
Algunes
llueixen
com
a
autèntiques obres d’art en produir-se el
miracle de la fotograﬁa. La caixa negra i el
prodigi de la llum sobre l’emulsió sensible són
capaços de crear per si mateixes imatges
fascinants.
Va haver-hi un temps en què la possessió
d’una càmera estava limitada a l’aristocràcia i
l’alta burgesia i que per a posseir i compartir la
imatge d’un mateix calia acudir al saló d’algun
dels fotògrafs que oferien els seus serveis al
centre del Cap i Casal. Al principi resultaven
molt cars, però el fenomen fotogràﬁc no va
tardar a popularitzar-se i ser accessible. Les
visites a l'estudi fotogràﬁc es realitzaven en
moments puntuals de la vida: la boda, el retrat
familiar, els ﬁlls... Al dors d’alguns retrats
d’estudi podem identiﬁcar-ne els autors. El
popular Julio Derrey amb el seu estudi a la
plaça d’Emilio Castelar, hui de l'Ajuntament, el
brillant Novella, Llopis, o el més exclusiu i
millor de tots ells, Antonio García. El 1862 els
periòdics La Opinión i El Diario Mercantil
anuncien l’obertura del seu estudi: “magníﬁco
gabinete fotográﬁco en la calle Niños de San
Vicente
que
reunirá
muy
ventajosas
condiciones… no será preciso subir a él… se
podrá llegar en carruaje… habrá un salón de
descanso confortable… una magníﬁca cuadra”.
Encara que els preus de García eren de 20
reals, a partir de dos reals una persona podia
posseir una imatge del seu retrat. Fotograﬁar
xiquets era més difícil i més car; enfront dels
12 reals per sis còpies dels adults, els retrats

infantils passaven a costar-ne 24.
Cap dels retrats registrats ﬁns al moment
procedeix del magníﬁc estudi d'Antonio García,
no obstant això algun dors de les “cartes de
visite” ens remet a l'autoria de Joaquín i
Manuel Sanchis "Finezas" pare i ﬁll, saga de
fotògrafs vinculats al món taurí i a la CNT. Són
els primers de València a incorporar per al seu
treball la càmera Leica de pas universal. El seu
llegat fotogràﬁc constitueix l’únic arxiu complet
de la guerra civil espanyola a València i com a
tal un document gràﬁc d’incalculable valor.
Mereixen una menció especial els retrats i
imatges obtingudes pels humils fotògrafs
ambulants que visitaven els nostres pobles
amb motiu de ﬁres i festivitats, equipats amb
artefactes que, compendi de saviesa, els
permetia treballar a la via pública i obtindre en
minuts les imatges. D’ací el nom de "minuters".
A requeriment dels pobletans, mudats per a
l’ocasió,
s’improvisaven
escenaris
amb
cobertors i llençols on desﬁlaven les famílies i
els seus membres. Durant un temps aquests
fotògrafs eren també cridats per a, en un
sentiment de màxima evocació i record,
retratar els difunts, sobretot xiquets, víctimes
dels elevats índexs de mortalitat infantil del
passat.
Totes aquestes parcel·les, que vénen a
conformar el fenomen fotogràﬁc i la seua
història són l’entramat de què estan
construïdes eixes imatges per a la memòria,
fonts del record.
Aquestes modestes fotos domèstiques
parlen de nosaltres, són l'empremta de la
nostra xicoteta història personal i també, en
ser mirades juntes, posseeixen l’esplèndida i
insubstituïble capacitat de reconstruir i evocar
la història col·lectiva. Ferramentes per a
recordar, conéixer i gaudir.
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Premi refugiats - CP El Castell d'Albalat dels Sorells

Cants i plors a
la mediterrània

E

l passat 25 de novembre, al CP El
Castell, es va fer lliurament del premi
nacional d’aprenentatge servei 2016,
menció a la promoció dels drets humans, als
docents implicats al projecte “Cants i plors a la
Mediterrània”.
La idea d’aquest treball va nàixer a
ﬁnals del curs passat al cor del CP Castell,
amb l’objectiu de sensibilitzar a altres
companys, famílies i a la societat en
general, sobre la problemàtica que
sofreixen els refugiats que arriben a les
costes europees i la mala acollida que
reben per part dels governs. No obstant
això, l’alumnat del tercer cicle, motivat per

aquesta idea, va voler associar-se i posar
el seu granet de sorra en aquest projecte.
Junts uniren les seues mans i veus i
iniciaren un treball conjunt per intentar
col·laborar en aquesta causa solidària.
Així doncs, el projecte es dividia en dos
vessants
de
treball.
D’una
banda,
l’organització d’un concert
a l’Espai
Cultural d’Albalat dels Sorells dirigit pel
mestre de música, els beneﬁcis dels quals
es van destinar a l’ONG “Médicos sin
Fronteras”. D’altra banda, l’alumnat de
cinqué i sisé preparà una exposició, al
mateix
espai,
amb
diferents
obres
pictòriques fetes en xicotets grups i

inspirades en imatges que reﬂectien el
sofriment diari que sofreixen aquestes
persones.
A la ﬁ, el resultat no va ser només un
premi que reconeguera el nostre treball i
temps de dedicació, sinó l’aprenentatge,
l’orgull i l’experiència d’haver col·laborat
amb els més desfavorits, i formar
ciutadans del demà disposats a canviar la
societat actual.
Si vols conéixer més sobre el nostre
projecte:
https://aprendizajeservicio.net/videosproyectos-ﬁnalistas-premios-aps-2016/

El cor del Castell

E

l Cor del Castell naix en el curs
2009/2010 com un projecte de centre,
dins d’un centre públic, amb uns
objectius clars que van des d’allò més
purament musical ﬁns l’aspecte social i
emocional. Ens agrada dir-ho d’aquesta
manera:
Si cantar és una activitat que ha
existit en totes les civilitzacions i en tots
els temps i que suposa una de les
experiències que més omplin el cor de
goig i d`alegria, el cantar en grup esdevé
un acte quasi màgic. Quan la força, la
sensibilitat, la dolçor o la musicalitat de
cadascuna de les veus s’ajunten per
formar-ne una sola, es crea un vincle entre
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els cantants, el director i el públic, capaç
de remoure ﬁns les pedres.
En aquest projecte estem involucrats els
mestres, els pares i les mares, els alumnes
i l’escola com a institució en general. El
cor, format per alumnes de 3r a 6é de
Primària sense cap tipus de tria ni
selecció, assaja una hora setmanalment en
horari extraestraescolar, a més d’assajos
especials,
concerts,
trobades
i
convivències corals. Més de 50 hores
d’assaig coral: el 90% d’aquestes hores
impartides en horari extracurricular.
El cor escolar és una oportunitat més
per educar dins l’escola per i amb la
música. Considerem el cor escolar com

una prolongació de l’aula de música, que
ens permet treballar alguns aspectes
musicals d’una forma més profunda però
que a la vegada conté uns valors intrínsecs
diferents. La manera de treballar se
sustenta amb els principis que l’Educació
Musical persegueix: a través de la música
aconseguir el desenvolupament integral
dels alumnes incidint en totes les
competències bàsiques.
Considerem doncs, el COR DEL CASTELL
dins del projecte educatiu del CP “El
Castell” d’Albalat dels Sorells i no com una
simple activitat extraescolar.
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