
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associació ‘Amics del Coet’ enceta la campanya pedagògica  

de conscienciació en l’Escola Jardí de l’Ateneu 
 

L’Escola Jardí de l’Ateneu de Sueca ha convidat als membres de l’associació 

‘Amics del Coet’ per tal de conscienciar als xiquets i als adolescents dels perills de la 

pólvora. Coincidint amb l’any de la celebració del centenari de l’escola i donada la 

proximitat de la festa fallera, l’AMPA del col·legi ha organitzat esta activitat que ha servit 

als ‘Amics del Coet’ per encetar, un any més, la seua campanya pedagògica ‘No 

convertisques una festa en una tragèdia’.  

 

Així, el divendres dia 14 de febrer, els alumnes de 2n, 3r i 4rt d’ESO van rebre uns 

consells teòrics de la mà del president de l’associació, Antonio Pérez, acompanyat de la 

resta de membres. Després de la xarrada que va tindre lloc en l’aula polivalent, tots els 

assistents es van traslladar al pati on va tindre lloc la demostració pràctica i els alumnes 

van poder fer explotar distints tipus de coets i focs d’artifici seguint els consells dels 

professionals. I el divendres 21 de febrer, fou el torn dels més menuts, els alumnes de 

primària a partir dels 8 anys, que és l’edat mínima reglamentària que estipula la llei per a 

poder tirar coets. Així, de la mateixa manera que l’anterior divendres, després dels consells 

teòrics, els més menuts ja en el pati, van prendre contacte amb la pólvora seguint les 

indicacions dels professionals i prenent consciència de la perillositat que pot suposar agafar 

un coet en la mà sense adoptar les precaucions necessàries.  

 

L’AMPA del col·legi així com tot el professorat i l’equip directiu del centre, 

agraeixen als membres de l’Associació ‘Amics del coet’ “la seua dedicació a esta escola 

perquè amb la seua tasca pedagògica i els seus consells teòrics i pràctics col·laboren a 

que grans i menuts disfrutem d’una manera segura de la festa fallera”, assenyala Susi 

Flors, presidenta de l’AMPA qui també ha agraït la implicació dels ‘Amics del Coet’ en 

aquest any tan especial per a l’escola. “Voldria agrair també – conclou Susi Flors- la 

presència de l’Alcalde de Sueca, Salvador Campillo i de la Regidora de Seguretat 

Ciutadana, Mª José Sarrió així com dels representants dels cossos de seguretat de la 

Guàrdia Civil i de la Policia Local i també als mitjans de comunicació que ens han 

acompanyat en esta lloable iniciativa que fa ja 13 anys encetaren els ‘Amics del coet”.  

 

 


