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Temps per a reiniciar
Tots els inicis de curs suposen novetat, desafiament, il·lusió, esperança, i són cadascun d'ells especials i diferents.
Aquest curs 2020-21 no podia ser menys, sobretot per les
circumstàncies que hem viscut i que viurem per la Covid 19.

així les metes, objectius, propostes, en els quals Jesús té
sempre alguna cosa que dir-nos. Reiniciar ens parla de la
renovació que naix de la força de l'Esperit en el nostre interior i en el món. De la necessitat de donar importància a
les coses essencials de la vida: la nostra família, amics, de
posar en valor aquelles xicotetes coses que durant el confinament descobrim que realment donen vida.

Enguany el lema de totes les nostres obres és REINICIAR.
Amb això volem expressar l'experiència que tots hem tingut quan el nostre ordinador o dispositiu digital es bloquejava o fallava, i per a arreglar-ho acudíem immediatament a
reiniciar-ho. Era eixe moment en què, davant el problema,
premíem el botó d'inici amb l'esperança que una vegada
reiniciat, tot tornaria a estar bé.

El pròxim curs és una oportunitat per a re-nàixer, re-situarnos per a re-novar la nostra fe i consolidar-la. Per a estimar
i sentir-nos estimats. Per a aprofitar cada moment de la
nostra vida i per a descobrir que, malgrat tot, sempre hi ha
un Déu que ens estima. Reiniciem aquest nou curs, amb
l'esperança que tot eixirà bé.

Aquesta pandèmia ha sigut per a nosaltres un moment
de bloqueig, d'error, de dolor i sofriment. Per això el curs
que ve necessitem reiniciar, tornar a començar; però no
es tracta només de prémer un botó, sinó d'anar més enllà: agafar impuls, posar-se en marxa de nou i aconseguir

Iván Ruiz Cortizo
Pare Provincial
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Xavier Figueres

A La Comunitat Educativa

Escola Pia de Gandia, escola oberta i acollidora

Iniciem el curs amb la mateixa il·lusió i energia, convençuts
i convençudes que la nostra tasca educadora és un regal,
una oportunitat, una sort! Hem obert les portes de la nostra
l’escola als i les nostres alumnes, alegres i conscients que
plegats iniciem una nova aventura que, al llarg dels mesos,
ens farà aprendre junts. A través de l’educació, el canvi és
possible: xiquets i xiquetes, joves i adults ens posem a treballar pel món que volem!

Per últim, considerem que l’Escola Pia de Gandia ha de ser
transformadora de la nostra societat i no limitar-se a reproduir models socials i culturals, sinó generar el progrés de les
persones i de la societat.
Ara bé, totes aquestes intencions com s’han dut a terme
durant el curs 2019-2020? Ha estat un curs molt especial
en el qual la situació d’emergència sanitària provocada pel
COVID-19 ens ha obligat a reinventar-nos i traure forces i
ànims en els moments de confinament i durant els quals enyoràvem el dia a dia de l’escola, sentir els nostres xiquets i
xiquetes. Malgrat tot, els alumnes d’Infantil i Primària han
començat el Projecte d’Innovació Educativa de l’Hort Escolar i han pogut sembrar les seues llavors, cuidar-les setmanalment i més endavant contemplar el fruit que han donat.
Pensem que aquesta experiència any rere any farà una bona
saó en tots aquests alumnes i els farà ser més respectuosos
i curosos amb el medi ambient.

L’Escola Pia de Gandia és una comunitat educativa que fa
més de 200 anys que és present a la comarca de la Safor.
Durant tot aquest temps ha treballat per fer realitat el seu
projecte educatiu. Com a part de l’Escola Pia som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem xiquets i
joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguen viure en comunitat i se
senten compromesos en la construcció d’un món més just,
sostenible i en pau.

D’altra banda, els alumnes de Secundària i Batxillerat han pogut expressar-se i opinar sobre el funcionament del centre a
través de les reunions trimestrals de delegats de curs. Igualment, en aquesta etapa s’ha dissenyat, amb la col·laboració
de les assessores de plurilingüisme, el nou Projecte Lingüístic de Centre amb la incorporació d’una àrea en anglés de 1r
d’ESO a 1r de Batxillerat. Esperem que a partir del curs 20212022 es puga dur a terme i aconseguim millorar les competències lingüístiques en valencià, castellà i anglés.

Som una escola oberta que ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació, i
acollidora perquè promovem una relació propera i familiar
entre les persones i un ambient que la fa possible. Volen
ser innovadors per tal que mitjançant el Marc Pedagògic
de Referència adoptar mètodes didàctics pràctics i motivadors. A més, la nostra escola és participativa ja que promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en
la presa de decisions i arrelada perquè motiva el sentit de
pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

Quant al Departament d’Orientació i Gabinet Psicopeda-
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rreguts per dins del centre, preparació d’estores, gel...

gògic, s’ha realitzat una revisió profunda dels dos procediments claus que el dirigien i, com a resultat, s’ha unificat en
un únic procediment que inclou tota la nova normativa de la
llei d’educació inclusiva. Entenem el nostre centre com una
escola oberta a tot tipus d’alumnat i, per això, any rere any
rebem peticions d’alumnes amb NESE.

Malgrat tot, la il·lusió de transformar la societat de Gandia
no l’hem perduda en cap moment i, fins i tot, en el mes de
febrer l’Equip Directiu amb un grup de professors de cada
etapa, estigueren hores i hores per a dissenyar el Pla Estratègic de l’Escola Pia de Gandia 2020-2024. Hem reflexionat,
hem pensat en les nostres famílies i alumnes, ens plantegem
reptes com ara la implantació d’estudis de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior en l’especialitat d’Activitats
Físiques i Esportives.

Si un col·legi de manera habitual té molt de treball i necessitat de coordinació, a partir del mes de març ens trobàrem
amb una situació absolutament excepcional. D’un dia a l’altre, gràcies al suport dels Coordinadors TIC Llorenç Mellado,
David Melo i Fernando Martí, es va construir tota una nova
forma d’impartir classes a distància. L’iPad va esdevindre l’eina més important dels alumnes i professors per tal de poder
continuar les classes diàriament i en horari complet des de 5é
de Primària fins a 2n de Batxillerat. Van ser uns mesos difícils,
no es va perdre el contacte amb els alumnes i, fins i tot, els
grans de Batxillerat es prepararen per a les PAU. Unes Proves
d’Accés a la Universitat molt particulars també; es celebraren
en juliol, al nostre centre per primera vegada i amb totes les
mesures de seguretat.

Acabe aquest escrit amb una menció molt especial a la nostra companya Xelo Gonzàlez que, després de molts anys de
treball i dedicació a l’Escola Pia de Gandia, s’ha jubilat. En
l’any 2000 quan comencí a treballar ací, Xelo em va acollir
com una mare i anà indicant-me amb el seu exemple el que
és un professor escolapi. No tinc prou paraules per a destacar la seua figura i el seu treball.
Renàixer. Efectivament, volem renàixer amb les famílies i
alumnes durant tot aquest curs 2020-2021 que hem iniciat.
Gràcies per tot el suport i agraïment que hem rebut de les
famílies, per deixar-nos el que més estimen, els seus fills i
filles. Molt d’ànim!

I no s’acaba el curs ací. Sembla que enguany no s’ha acabat
el curs i hem connectat els dos cursos, almenys per als membres de l’Equip Directiu. En estiu plans de contingència, reco-
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REINICIAR.
JUNTS HO ACONSEGUIREM

Borja Pinzón

GRÀCIES.

Estimades famílies, alumnes, PAS, professors, religiosos, en
resum tots el que formen la comunitat educativa de l’Escola
Pia.

Aquest any el lema proposat per l'Ordre de l’Escola Pia ha
sigut REINICIAR.

Encetem un nou any escolar complicat. Des de març de 2020
estem vivint unes circumstàncies completament extraordinàries i inusuals per a tots nosaltres. Si algú amb anterioritat ens haguera contat el que estem passant, hauríem dit que
era un bon argument per a una pel·lícula del futur llunyà o de
ciència-ficció.

Etimològicament reiniciar és tornar de nou una cosa que
s'havia suspés. Per Reiniciar la nostra vida cal realitzar canvis,
buscar segones oportunitats i apostar per una transformació
personal i social. Reiniciar és la fase prèvia per a ser una persona renovada. Optar pel canvi no és una elecció casual. La
majoria de les vegades, quan parlem de canvis importants,
fem referència a un acte de necessitat, de ferma convicció i
abans de res, de valentia, perquè no hi ha més opció que ferho, mudar la pell, arrancar arrels i buscar altres mapes per a
poder “ser”, per a reiniciar-nos i trobar aquell equilibre entre
necessitats i assoliments, entre desitjos i conductes…

El que sí que tinc clar és que tots hem posat de la nostra part
perquè ens poguérem tornar a retrobar. Hem hagut de modificar les infraestructures, assenyalar les direccions per les
quals havíem de circular, protocols d’entrada, d’eixida amb el
gel hidroalcohòlic, protocols per seure's, utilització de mascaretes per a tots, etc. Des de tots els estaments educatius,
Conselleria, Ajuntament, la Província Betània, han fet possible començar el curs en setembre amb l’anomenada “Nova
Normalitat”. Per aquestes raons, vull agrair a tota la Comunitat Educativa la seua implicació, paciència, esforç i dedicació.

REINICIEM este curs escolar amb canvis importants en la
vida del centre i en la meua com a director. Llorenç Mellado
deixa el càrrec en l’Equip Directiu. Els dos vam entrar a formar part de l’Escola Pia de Gandia allà pel setembre del 2001.
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Després d’estar durant uns anys com a Cap d’estudis de
Secundària i Batxillerat, ens demanà deixar la primera línia de foc del Col·legi i tornar a gaudir de la tranquil·litat
de les classes. Llorenç, GRÀCIES pel treball ben fet durant aquests anys.
El substitut al càrrec és Josep Vercher professor de música del centre. Ànim i paciència en esta nova etapa que
comences, molt complicada i de vegades poc agraïda.
Aquest any s’ha jubilat Xelo, mestra, professora, mare,
companya i tots els qualificatius que vulgues afegir. Qui
no coneix a Xelo? Ho dic perquè moltes vegades em
deia: “Borja acompanya’m a una tenda del carrer Major
un momentet” i jo seguidament em mirava el rellotge,
per a saber si tindria temps suficient. Acompanyar-la per
qualsevol lloc és tindre temps lliure, ja que coneix a la
meitat de persones de la Safor i a tots saluda.
En aquests anys ha sigut com una Mare per a mi (cuidant-me, guiant-me, aguantant-me…), una companya que
passe el que passe ací està.
Mestra: perquè fins i tot els alumnes d’infantil quan la
veien la cridaven: “Hola Xelo”… Com si els haguera donat
la classe anterior.
Professora: per a nosaltres, un dels detalls que ens confirma que ha deixat una empremta en els alumnes és
quan després de tants anys en la docència, ells et paren
pel carrer i li diuen a la seua parella, fills o amics. “Mira
esta és Xelo, la professora de la qual t’he parlat moltes
vegades”, i sóc testimoni de què en el cas de Xelo aquestes situacions són habituals.
Trobarem a faltar eixa melena rulla pel claustre i eixa alegria que sempre l’ha caracteritzada. Recorda que l’Escola
Pia té en deute amb tu.
Per últim, tenim a la comunitat de religiosos. Hi ha una
incorporació, la de Javier Olaso, escolapi que estava a la
comunitat d’Albacete, nascut a Gandia i que torna a sa
casa. Espere que eixa manera que tens de fer viu i actual
l’Evangeli, siga un instrument per traure el millor de cadascun dels nostres alumnes. Benvingut Pare Javier.
Si “REINICIAR” és sinònim de progrés i de millora, posem-ho en pràctica diàriament, de manera contínua.
Convide a tota la Comunitat Educativa a REINICIAR-SE.
Junts ho aconseguirem
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Adela Ribera

Qualitat Educativa

E

ls resultats analitzats han sigut extrets per una enquesta
de satisfacció que es passa als pares de tots els cursos i
als alumnes a partir de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat.
Quant als pares s'han recollit 455 enquestes que representen
més del 50% de la mostra total; cal destacar que ha existit
un augment significatiu i això és degut fonamentalment a la
realització de l'última reunió de manera online i l'emplenament de l'enquesta en la mateixa reunió en aquells cursos
on la participació havia sigut escassa. Quant als alumnes, en
comptes d'una enquesta, es tractaria d'un cens ja que tots els
alumnes de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat la realitzen
en una hora de classe tenint un total de 482 respostes. També
dins del mesurament de resultats utilitzem dades objectives
que analitzem. En general els resultats són en la gran majoria
satisfactoris i en alguns casos en concret s'hauran de valorar
i proposar accions per a modificar els resultats.

Començant per l'acció docent, cal esmentar la situació extraordinària provocada per la crisi sanitària que va obligar a
implantar d'un dia per a un altre un ensenyament online amb
uns mètodes d'avaluació sense testar. Així doncs, la Conselleria va establir que en tota l'etapa de Primària no havien de
produir-se repeticions i, si fóra necessari, únicament en 6é
de Primària; això ha provocat que les dades de promoció en
tots els nivells hagen sigut d'un 100% pràcticament i en 6é
de Primària d'un 96%.
Respecte Secundària, de 1r a 3r ESO es va eliminar l'avaluació
extraordinària i es va determinar que la nota de la tercera
avaluació en cap cas podia ser inferior a la de les anteriors
avaluacions. Malgrat això, els cursos de 1r i 2n ESO en la segona avaluació havien tingut resultats bastant baixos quant
al percentatge d'alumnes que aproven totes les assignatures
(31 i 29% respectivament); aquesta dada en el cas de segon
es va millorar obtenint un 69% mentre que en 1r ESO amb un
44% i 3r ESO amb un 56% no ho van fer.

En el col·legi es recull informació per classes i s'agrupen les
dades per etapes i al final s'obté un resultat total dels següents processos que s'exposa a manera de resum en les
següents taules (apareix en verd aquells indicadors que han
millorat el resultat amb respecte el curs passat; en roig els
que han empitjorat de manera significativa encara que no
implique l'obertura d'una Acció Correctiva perquè alguns sí
que estan dins dels nivells conformes. No obstant això és un
punt a tindre en compte). Els indicadors principals són:

Quant a l'obtenció del GES, destaca que un 83% de l'alumnat el va obtindre al juny, el 100% de l'alumnat de PR4 i, finalment, un 97% de l'alumnat de 4t ESO en l'extraordinària.
Respecte Batxillerat el 89% de l'alumne va obtindre el títol
al juny i el 100% al juliol. Són dades molt positives ja que
malgrat el COVID, l'alumnat ha continuat treballant i esforçant-se amb la finalitat d'obtindre una titulació.

PC01. Acció Docent.
PARES

Altres indicadors de l'acció docent manifesten que els pares
dels cursos de Primària, Secundària i Batxillerat han augmentat la seua satisfacció tant en el mètode d'ensenyament, relació i atenció dels professors i informació sobre els progressos
i dificultats. Destaca com a element a millorar, que en Infantil ha disminuït en els tres: 6%, 5% i 8%.

ALUMNES

Satisfacció amb el mètode d'ensenyament

75%

-

Satisfacció amb la relació i atenció del professorat

81%

68%

Satisfacció amb la informació dels progressos i dificultats

79%

63%

Satisfacció forma d’avaluar

---

73%

% Promoció Alumnes 6é de primària

---

96%

% Obtenció títol GES al juny

---

83%

% Obtenció títol GES alumnes PR4

---

100%

% Obtenció títol GES (ordinària + extraordinària)

---

97%

% Obtenció Títol Batxiller al juny

---

89%

% Alumnes que aproven les PAU

---

98%

% Obtenció Títol Batxiller (ordinària + extraordinària)

---

100%

D'altra banda, l'ús de la plataforma Educamos segueix la tendència a l'alça marcada el curs passat. L'ús per part dels pares
ha passat de 105.080 accessos a 180.735 aquest curs; de tota
manera, cal relativitzar aquest augment pel fet de la pandèmia i la necessitat/obligació d'utilitzar Educamos per a comunicar-se amb els tutors/as.
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PC05. Acció Pastoral.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb la formació cristiana en horari escolar

78%

61%

Satisfacció amb la formació cristiana en horari
extraescolar

80%

76%

Satisfacció amb la formació en valors

83%

69%

---

80%

PARES

ALUMNES

75%

73%

Realització de l'oració del matí a primera hora

PC09. Acció Social.
També els professors han duplicat els seus accessos, de
25.975 a 55.681 aquest curs. Paradoxalment, els alumnes
s'han mantingut en els nivells de cursos anteriors: 92.058 accessos. PC02. Orientació educativa.
Satisfacció amb les orientacions rebudes després
d'entrevista

PARES

ALUMNES

97%

---

Satisfacció amb les campanyes d’Acció Social

Quant a l'acció pastoral i social els pares valoren de manera
positiva la formació cristiana extraescolar i la formació en
valors mentre que la formació cristiana escolar ha disminuït.
Per contra, els alumnes augmenten una mica la seua satisfacció amb la formació cristiana en horari escolar arribant a un
61% i tenint augments de 5 punts tant en Secundària com en
Batxillerat. Igualment amb l'oració del matí s'ha aconseguit
un augment considerable en la seua realització tant en Secundària (9 punts) com en Batxillerat (14 punts). També, els
pares mantenen la seua valoració elevada de les campanyes
d'Acció Social igual que els alumnes.

Quant a l'orientació educativa, els pares valoren molt bé el
servei de les orientadores després de mantindre entrevistes
amb elles, millorant la dada respecte el curs anterior.
PC04. Acció Tutorial.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb la relació i el seguiment del tutor

84%

79%

% Assistència a les reunions grupals

76%

---

Satisfacció amb els temes tractats en tutoria
Satisfacció amb les orientacions personals i manera
d’estudiar
Satisfacció respecte la resolució de problemes

PC06. Activitats extraescolars i complementàries.

---

70%

Satisfacció eixides culturals

74%

66%

Satisfacció activitats extraescolars

---

66%

PARES

ALUMNES

82%

66%

73%

---

Respecte les activitats extraescolars es constata una reducció en l'indicador de satisfacció dels pares que pot deure's a
la seua finalització traumàtica amb l'estat d'alarma i les dificultats de continuar-les durant el confinament.

L'acció tutorial suposa una altra tasca important en el centre
i cal destacar que les valoracions es mantenen en els nivells
del curs anterior. Ara bé, la satisfacció dels alumnes amb els
temes tractats en tutoria ha disminuït respecte el curs anterior i, per això, s'emprendrà una renovació del PAT. Relacionat amb l'acció tutorial es troben les reunions grupals que
aquest curs han tingut també una disminució; això es deu al
fet que en Secundària i Batxillerat les reunions no s'utilitzen
per a entregar els butlletins de notes i, per això, els pares no
assisteixen en el número desitjat.

PC07. Relacions públiques.
PARES

ALUMNES

Satisfacció informació i continguts de la pàgina web

81%

---

Recomanaries el col·legi a altres famílies

84%

---

Un indicador molt important del nostre PSM es refereix a
la recomanació del Col·legi per part dels pares a altres famílies. Aquest indicador se situa en un 84% sent significatiu
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l'augment en Primària i Secundària. Igualment, la satisfacció
amb el menjador ha incrementat tant en els pares com en
els alumnes, havent-hi també un augment en el nombre de
comensals.

positiva (81%) els continguts i informació de la pàgina web
del centre. S'està realitzant una modernització de la mateixa
i preparant-la per a ser visualitzada en diferents dispositius
(mòbils, tauletes i PC) i, així, aconseguir una millor experiència d'ella.

PC08. Serveis escolars. Menjador.
PS01. Organització Educativa.
Satisfacció amb el menjador
% Alumnes que utilitzen el menjador

PARES

ALUMNES

74%

67%

---

33%

CURS 19-20
3 ANYS
4 ANYS

PC11. Convivència.

Satisfacció convivència i disciplina a l’aula.
Núm. d’expedients disciplinaris

SOL·LICITUDS
51

1

8

5 ANYS

8

1 PRIMÀRIA

6

2 PRIMÀRIA

PARES

ALUMNES

78%

61%

3 PRIMÀRIA

23

4 PRIMÀRIA

---

BAIXES

4

15

5 PRIMÀRIA
6 PRIMÀRIA

La convivència i disciplina a l'aula ha augmentat la seua valoració en els pares i s'ha mantingut en els alumnes, havent-hi
també una reducció en el nombre d'expedients disciplinaris.

1 ESO
2 ESO

11
8

3 ESO

PS05. Gestió de la qualitat.

19

4 ESO

PARES

1 BATXILLER

2

83

2 BATXILLER

0

5

ALUMNES

Satisfacció instal·lacions pedagògiques

---

73%

Satisfacció instal·lacions esportives

---

64%

Finalment, el nombre de sol·licituds d'escolarització s'ha
mantingut en nivells que permeten l'ocupació total del centre, malgrat la situació econòmica i de baixa natalitat. En
Infantil 3 anys s'han rebut 51 sol·licituds (4 més que el curs
passat) i en 1r Batxillerat 83 sol·licituds (9 menys que el curs
passat) per a 70 places. Destacant també el descens en el
nombre de baixes en les diferents etapes.

Malgrat els diferents suggeriments de renovació de la pàgina web expressades per les famílies en les enquestes de
satisfacció, cal destacar que segueixen valorat de manera
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FCC (Infantil, Secundària i Batxillerat)
EDUCAT (Primària)
MENJADOR AUSOLAN-RCS

NETEJA

Alfredo Ibáñez /Josep Maria Ferrairó
Aurora Arocas

PORTERS

secretaria.gandia@escolapiosbetania.es

Graciela Boix

SECRETARIA

adm.gandia@escolapiosbetania.es

Jose Antonio Delgado

ADMINISTRACIÓ

tic.gandia@escolapiosbetania.es

Vicent Bonet

RESPONSABLE TIC

Alba Pla

AULA D'INTEGRACIÓ SECUNDÀRIA

Milagros Mas

AULA D'INTEGRACIÓ PRIMÀRIA

pastoral1.gandia@escolapiosbetania.es

Luisa Pla

COORD. PASTORAL INFANTIL i PRIMÀRIA

gabinete.gandia@escolapiosbetania.es

Juanma Serrano (Infantil-Primària)

orientador.gandia@escolapiosbetania.es

Tamara Zafón (ESO-Batxillerat)

ORIENTADORA ESCOLAR

gerente.gandia@escolapiosbetania.es

Mª Dolores Ribera

GERENT

Carlos Tormo
Vicente Vilar
Roberto Blasco
Lidia Colomer
Milagros Mas
Rosa Maria Mompó

Fernando Penalba
Reme Melo
Mª Carmen Alonso
Alejandra Sebastià
Alicia Pascual
Arantxa Català

Esther Perelló
3 ANYS A
Jorge Ortín
3 ANYS B
4 ANYS A
Ana de Juncal
Adela Moncho
4 ANYS B
Joan Llorca
5 ANYS A
Sandra
Peret
5 ANYS B
Concha Gómez
1r A
Rosa Femenia
1r B
2n A
Rosalia Ferrairó
Anabel Part
2n B
Elisa Cuquerella
3r A
Piedad Peiró
3r B
Andrea Cabrera
4t A
4t B
Vicente Torres
Arantxa Ferri
5é A
Luisa Pla
5é B
Fernando Martí
6é A
Águeda Doménech
6é B
Mª José Martí
6é C
ESPECIALISTES INFANTIL - PRIMÀRIA

PROF. TUTORS INFANTIL - PRIMÀRIA

REPRESENTANT DE LA TITULARITAT F. Xavier Figueres titular.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR GENERAL Borja Pinzón dir.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTORA DE INFANTIL i PRIMÀRIA Piedad Peiró primaria.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR DE SECUNDÀRIA i BATXILLERAT José Vercher esobto.gandia@escolapiosbetania.es
COORD. GENERAL PASTORAL ESO i BATX . Gonzalo Chirivella pastoral2.gandia@escolapiosbetania.es
COORDINADOR ACCIÓ SOCIAL Vicente Torres social.gandia@escolapiosbetania.es
COORDINADORA DE QUALITAT Adela Ribera calidad.gandia@escolapiosbetania.es

Alfredo Marcos
Jose Torres
Isabel Pavia
Paloma Nadal
Teresa Gimeno
Cristina Abeledo
Adela Ribera
Núria Ribera
Llorenç Mellado
Carolina Garcia
Mª Carmen Fuixench
Gonzalo Chirivella
Victor Colomer
David Melo
Graciela Pedro

Mª Dolores Sáez
Héctor Morant
José Vercher
Borja Pinzón
F. Xavier Figueres
Gema Ferri
Alberto Pérez
Alícia Izquierdo

Nati Guillot
Pep Pla
Juan Luis Pérez
Karina Mestre
Alba Pla
Loles Ribera
Gema Romero
Alicia Peiró

PROF. NO TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

1r A ESO
1r B ESO
2n A ESO
2n B ESO
3r A ESO
3r B ESO
3r C ESO
3r PMAR
4t A ESO
4t B ESO
4t PR4
1r BTX Ciències
1r BTX Humanitats
2n BTX Ciències
2n BTX Humanitats

PROF. TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

P. Enric Ferrer, P. Víctor Martínez, P. José Luis Cuesta,
P. Javier Olaso
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AULA PT INFANTIL-PRIMÀRIA

D

es de fa ja anys, en el col·legi comptem amb l'aula de Pedagogia Terapèutica, anomenada “Aula PT”, on s'atenen
les necessitats educatives de cadascun dels alumnes que ho
requereixen d'una manera individual i personalitzada.

Es pretén principalment adequar-nos al ritme d'aprenentatge
de cada alumne depenent del seu procés de desenvolupament i maduració millorant així la seua integració a l'aula de
referència.
En aquesta aula, s'atén els alumnes de manera individual o
en grup molt reduït per a així poder atendre les seues necessitats d'aprenentatge concretes d'una manera més eficaç.
D'aquesta manera, hi ha una constant supervisió i participació, utilitzant-se materials molt visuals i manipulatius.

Estimulació de l'expressió oral i comunicació.

•

Millora de la lectura i escriptura en alumnes que puguen mostrar alguna dificultat en aquest sentit.

•

Desenvolupament d'estratègies d'atenció i concentració.

Estimulació de la planificació, de l'organització del temps i fomentar el repàs.

•

Elaboració i adaptació del material didàctic individualitzat a
cada alumne.

•

Elaboració de programacions adaptades a cada alumne en
l'assignatura o assignatures on aquest mostre algun tipus de
dificultat. En aquest sentit, es parteix del nivell on l'alumne es
troba i es treballa a partir d'ací. Aquestes adaptacions permeten que l'alumne no perda autoestima en veure que va aconseguint assoliments i que va evolucionant al seu ritme.

Per a portar un seguiment de cada alumne, hi ha una coordinació de tots els professors que atenen l'alumne a més junt
amb l'orientador/a i la mestra de pedagogia terapèutica.
També, des del Gabinet Psicopedagògic del centre, se'ns
donen pautes a tot el professorat per a la millor atenció
d'aquests alumnes a l'aula de referència a més de facilitar
orientacions a les famílies.

Principalment, els aspectes que es treballen a l'aula de Pedagogia terapèutica són els següents:
•

•

Aquesta és una gran labor que persegueix l'optimització del
desenvolupament d'aquests alumnes, a través d'una educació humanitzada i integral.

AULA PT SECUNDÀRIA
El coneixement compartit i l'aprenentatge col·laboratiu és un
dels pilars del nostre model educatiu, d'aquí ve que l'aposta
siga fomentar aquests valors des de l'aula d'Integració de Secundària. En aquest sentit, en els cursos de 1r i 2n duem a
terme una docència compartida, complementaria i coordinada entre l'equip de professorat i l’especialista de Pedagogía
Terapèutica amb l’objectiu d’atendre i donar resposta a les
necessitats i dificultats d’aprenentatge del nostre alumnat.
Entre les activitats que realitzem:
•

Activitats amb una seqüència lògica d'aprenentatge, oferint
a l'alumnat

•

activitats d'observació pròximes a les seues, activitats d'associació que ajuden l'alumne a situar aquest coneixement nou
i/o relacionar-lo amb els quals ja tenia (metacognició) i d'expressió oral i escrita.

•

L'aula està en qualsevol lloc, dins i fora del col·legi (parc, carrer, teatres, museus, entre altres).

•

Treball cooperatiu realitzant activitats en xicotets grup.

•

Elaboració del coneixement amb la participació de tot l’equip
educatiu.

•

Realitzem el nostre propi material didàctic en un format que
fomenta la creativitat i motivació.

Actualment, la visió d'una escola inclusiva on tots els xiquets
i xiquetes se senten partícips de la seua vida i dels centres
escolars, així com volguts, està cada vegada més present.

ACOMPANYAMENT

MOTIVACIÓ

TREBALL
COOPERATIU
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Departament d´orientació. Un "NO" a temps, una victòria

P

erquè els adolescents es mostren incapaços de
tolerar la frustració? L'actualitat docent mostra
com cada vegada són més els adolescents amb
problemes de regulació conductual i emocional
causats per no acceptar un “no” per resposta.
No tenir el control de les situacions a les quals han
d'enfrontar-se cada dia, aprendre a acceptar i resoldre, digerir els fracassos… són aspectes essencials
per un desenvolupament personal, social, acadèmic i professional positiu.
Les causes de la manca d'aquesta mena d'aprenentatges bàsics en la vida diària comporta problemes de conducta i emocionals greus, ansietat,
estrès… en edats cada vegada més primerenques.
Quan els joves no aconsegueixen el que volen han
d'enfrontar-se a la por, l'impuls d'abandó dels projectes iniciats, el pessimisme dramatitzat… I per als
adults, enfrontar-se a aquesta mena de situacions
pot generar i genera impotència pel que sembla no
poder ajudar-los.
"Tolerar la frustració serveix per a superar obstacles amb intel·ligència i determinació. T'autoritza a
perseguir els teus somnis, et dóna energia per a no
témer al fracàs o les equivocacions, et fa sentir-te
forta i segura", apunta Cristina Gutiérrez Lestón,
professora del curs «Adolescents. Com comunicar-nos amb ells».
Tots els aspectes nomenats anteriorment estan
relacionats amb l'educació emocional, aprendre a
acceptar i enfrontar-se a emocions desagradables
genera aprenentatge. No podem protegir sempre
als nostres joves negant-los l'oportunitat d'enfrontar-se a una cosa que forma part d'ells mateixos i
els farà millors. Les experiències, acompanyades
de cadascuna de les emocions, ens fan únics, ens
pertanyen, ens defineixen, ajuden a desenvolupar
la nostra personalitat i a ser persones que viuen
i conviuen. Els adolescents no poden anar per la
vida sense saber com reaccionen davant d'aquestes emocions i, en moltes ocasions, els adults els
frenem.

•

•

Socialitzem: tenir habilitats socials facilita les relacions interpersonals que
estan directament relacionades amb
les emocions.

•

Responem: la regulació emocional implica respondre adequadament a les
emocions experimentades.

•

Amb l’objectiu d’aconseguir benestar
emocional: les habilitats per a la vida,
valors i actituds amb els quals ens
enfrontem al nostre dia a dia contribueixen al nostre benestar personal i
social.

•

Què podem fer els adults per a ajudar els joves a tolerar les emocions
desagradables?

•

Comunicar-nos. Dir com ens sentim nosaltres mateixos, ser models
emocionals.

•

Crear un clima de confiança. Que els
nostres fills i filles senten que poden
expressar-se sabent que les seues
emocions no seran jutjades.

“L'educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com a
element essencial del desenvolupament humà, a fi
de capacitar-li per a la vida i amb la finalitat d'augmentar el benestar personal i social”, (p.1).

Reconeixem: la consciència emocional
consisteix a reconèixer les emocions
pròpies i les de les altres persones.

•

Reduir l'estrès o ansietat oferint estratègies de control emocional: relaxació,
respiració, etc.

En Educació Secundària és essencial reforçar i desenvolupar les habilitats socioemocionals, perquè
en l'adolescència la formació de l'autoconcepte i la
identitat personal adquireix gran importància, així
com les relacions entre els iguals.
En definitiva, per poder aprendre a tolerar la frustració i regular la seva conducta, hem de donar-los
l'oportunitat d'enfrontar-se a ella. Hem de deixar
de costat la sobreprotecció i acostumar-los al fet
que no sempre es té o s'aconsegueix el que es vol.
Així que, començant per nosaltres mateixos, sent
models en el desenvolupament integral dels nostres menors com Elisabeth Ornano planteja en la
seua “Guia breu d'Educació Emocional per a familiars i educadors”:
1. Som capaços d'identificar com ens sentim davant les diferents situacions?
2. Sabem identificar emocions?
3. Som capaços d'entendre com se senten els altres i posar-nos en el seu lloc?
4. Sabem escoltar de manera activa, sense interrompre i intentant comprendre el que els altres
estan dient?
5. Com gestionem els nostres propis estats d'ànim
com la ira, l'empipament, la culpa o la tristesa?
6. Com els tolerem i com fem per a sentir-nos
millor?

•

Preguntar.

•

Reflexionar.

8. Com fem per a resoldre problemes que ens generen emocions negatives?

•

Aclarir. Si ells mateixos no saben què
els ocorre, no atabalar amb preguntes
insistents, sinó explicar què li pot estar
ocorrent i perquè se sent així.

•

Tenir paciència.

•

Reconèixer tot tipus d'emocions. Tenir clar que no existeixen emocions
bones o dolentes, totes aporten al
nostre creixement personal. Tenim
una clara tendència cap a la comunicació d'emocions positives, cosa que
no passa quan parlem d'aquelles més
desagradables.

Què fem quan es tracta d’emocions?

•

pensaments i responsabilitzar-se dels
seus actes.

Escoltar. L’escolta activa demostra a
l’altra persona que se li està atenent
(validar amb el cap, parafrasejar resumint allò que acaba de dir, etc.).

•

Què és l'educació emocional?
De les diverses definicions que estan sorgint des
de fa algun temps, ens quedem amb la de Bisquerra i Pérez (2012), docents i investigadors de la Universitat de Barcelona:

Acceptem: l'autonomia emocional fa
referència a la capacitat que no ens
afecten massa els estímuls externs controlant la nostra sensibilitat i
vulnerabilitat.

•

Enfortir vincles.

•

Ser conseqüent. Actuar segons els
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7. Com afecten aquests estats al nostre funcionament diari?

9. Com solem prendre decisions? Actuem impulsivament i sense pensar o busquem diferents alternatives valorant quina és la millor resposta en
funció de les conseqüències emocionals per a nosaltres i els altres?
10. Quan alguna cosa ens agrada de veritat, com
actuem per a motivar-nos i mantenir aquesta
activitat?
11. Expressem la nostra alegria i agraïment quan
ens sentim feliços o agraïts a uns altres?
12. Quan ens trobem amb situacions difícils o en
els revessos de la vida, sabem demanar ajuda?
13. Intentem resoldre els nostres problemes buscant solucions?

Tamara Zafón Celades
Psicopedagoga, Orientació Educativa

Escola Pia • Gandia

CLASSES ONLINE, VIDA ONLINE

T

ots tenim al cap que al març de 2020 la vida va canviar
de manera radical. Recordem el moment com si fóra hui.
Estàvem pensant en les falles més estranyes de la història
quan realitzàrem la reunió TIC setmanal el dimecres. I com
en una premonició, l'inici d'eixa reunió va ser un possible
confinament. En eixos moments encara no s'havia parlat res,
però si que és veritat que s’escoltava molt rum rum sobre
aquest tema, sobretot a Barcelona. I si ens confinen després
de falles? Entre el dimecres i el dijous ens vam posar a la feina
per a realitzar un protocol per si de cas. I aquell per si de cas
va vindre el divendres, i en un pati haguérem de donar les
nocions bàsiques de com funciona el Meet, i com planificar
les classes online. La setmana de falles vam estar posant tot
a punt i el primer dilluns la prova de foc: els nostres alumnes
a través de l'ordinador.

tutories online amb les famílies atenent sobretot al vessant
humà que era la que més ens importava.
Per descomptat, en tot aquest entramat la labor no ha sigut
fàcil. Malgrat la quantitat reduïda d’incidències és cert que
des del centre hem realitzat un esforç enorme per atendre
els alumnes amb problemes a fi de no tindre a cap desconnectat de les classes. Totes les vesprades a la 19 hores es
realitzava una reunió de l'equip TIC per a poder tindre tot a
punt i solucionar qualsevol tipus de problema que haguera
sorgit al llarg del dia. Però tot aquest esforç s'ha vist recompensat amb l'agraïment que ens han fet arribar molts pares,
indicant que la rutina i l'acompanyament havien fet més suportable el confinament dels seus fills.
I una vegada arribats ací, vam fer un pas més: els exàmens
online. El gran repte era, sobretot, preparar als nostres alumnes de 2n de batxillerat per a les PAU. Analitzant la situació
pensàrem orientar aquestes proves a 4t d’ESO i Batxillerat.

I com haguera volgut Calassanç, l’Escola Pia respongué en
un moment delicat, quan més es necessita. Perquè el primer
objectiu de les classes no va ser avançar continguts, sinó el
contacte amb els nostres alumnes. En una situació atípica el
més important és la persona, saber com estan, el contacte
amb els companys, la NOVA NORMALITAT. Eixes paraules
que ens vénen acompanyant últimament i de les quals ens
volem desprendre. I nosaltres com a centre volíem formar
part de la vida que havia canviat d'un dia per a un altre.
Organitzàrem les classes en horari habitual, els professors
es connectaven amb els alumnes i començàvem amb l'oració del matí, igual que féiem en el centre, i que en aquests
moments era més necessari que mai. I com el primer són
les persones, la següent tasca era saber com estava tothom,
com anava aquell confinament al que ningú estava acostumat. I una vegada atesa la part espiritual i emocional, donàvem pas a la part acadèmica.

L'experiència que hem tingut ha sigut una satisfacció en un
doble sentit. D’una banda hem aconseguit fer front a una
situació que només la concebem en una pel·lícula de ciència-ficció. Mai hauríem pensat que la situació podria ser tan
extrema i així i tot hem pogut atendre els nostres alumnes
com es mereixen. I d’altra banda la gran satisfacció de saber
que hem pogut col·laborar en el benestar dels alumnes en
uns moments tan difícils. Esperem que no hàgem de tornar
a repetir una cosa així, encara que després de l’experiència
viscuda, estem preparats per a actuar enfront de l’adversitat.

Tots desitjàvem tornar a la rutina i d'això es tractava, de tindre les classes habituals perquè el dia a dia fóra el més semblant al moment anterior al confinament.
Gràcies a les eines de Google que portem gastant des de fa
temps en el centre, i a l'iPad 1x1, els nostres alumnes han pogut seguir les classes amb normalitat. Fins i tot hem realitzat

Llorenç Mellado, David Melo i Fernando Martí.
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ELS 40 ANYS DEL CANT
DE LA SIBIL·LA

A

l’Ermita de Santa Ana, com cada any, se celebrarà el
naixement de Crist amb la tradicional Missa del Gall, a
les 12 de la nit del dia 24 de desembre. L’acte litúrgic comença
amb la recitació de l’ofici de Matines de Nadal i el Cant de
la Sibil·la.

gle XVI) és un bon testimoni d’aquella cerimònia, suprimida
aproximadament des de 1570. La versió que s’ha recuperat
a l’Ermita de Santa Anna procedeix d’un breviari de 1533 de
la Seu de València, amb l’adaptació musical de Salvador Pla.
Consta d’una tornada de dos versos que repeteix el cor i
cinc estrofes de quatre versos que canta la veu blanca que
fa de sibil·la.

Des de 1979 s’ha recuperat a Gandia la tradició medieval de
la Sibil·la. El seu origen està relacionat, abans de l’era cristiana, amb els oracles propis dels grecs, tan aficionats a les prediccions sobre el futur. Els jueus que vivien en contacte amb
la cultura hel·lenística van fer aquell costum i li van donar
una clara significació religiosa: una crida als pobles pagans
per tal de convertir-se abans del Judici Final sobre els pobles
de la terra. Amb un llenguatge apocalíptic, tan característic
de la literatura hebraica, s’hi volia remarcar la urgència de
canviar de vida davant la proximitat de la fi dels temps. El
cristianisme va assumir també esta tradició i la va unir a la
primera vinguda de Crist en el seu naixement i a la segona
vinguda com a Jutge i Senyor del món i de la història.

L’Ajuntament de Gandia sol·licità a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, la declaració de Bé Immaterial de Rellevància Local a favor del Cant de la Sibil·la, de l’Ermita de Santa
Anna. Per resolució de l’esmentada Conselleria s’aprovà la
declaració el dia 21 de desembre de 2012 (DOGV 24.12.2012).
Enguany va ser interpretat per Teresa Chirivella Bertó, alumna de 1r d’ESO, de l’Escola Pia, preparada per la professora
Maria José Martí. Com en anys anteriors, la direcció musical
va ser a càrrec de Josep Bataller Calderón, a l’orgue Josep
Bataller, grup de cantors i coordinació general de Josep-Andreu Ferrer.

El Cant de la Sibil·la en l’ambient nadalenc es va fer popular
a l’Edat Mitjana i se’n conserven molts manuscrits i diverses versions musicades. També el Cançoner de Gandia (se-

El silenci de la nit, la pregària comunitària i els cants inviten a
una celebració del Nadal plena d’intimitat i fervor.
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L’escola més antiga
d’Espanya
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ESTACIÓ METEOROLÒGICA

Es compleixen dos anys de funcionament de l’estació meteorològica de l’Escola Pia de Gandia, i amb prou èxit i acceptació, ja
que estem posicionats en la tercera posició del rànquing de visites anuals de totes les estacions dels socis d’AVAMET(més de
400). Aquesta estació està associada a AVAMET i poden consultar les dades a la nostra web o baixar-se les aplicacions per a
mòbil a través dels codis QR o de la web d’AVAMET
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inversions i millores
—

LA SEUA COL·LABORACIÓ
MILLORA LES INSTAL·LACIONS
T

ota instal·lació requereix d’un manteniment i millora per
tal que continuen realitzant la seua funció. Tots els anys es
realitza un manteniment preventiu i, a més, s’analitzen aquelles
reformes necessàries per a la seua actualització.
Quant al manteniment, s’han pintant les terrasses de l’antiga Universitat i de l’edifici de Primària per tal de poder fer ús
d’elles com a patis i mantindre les condicions de les diferents
aules que hi ha baix per a evitar humitats. Seguint amb la pintura, el pati d’Infantil i Secundària s’ha repassat en totes les
seues parets: les de la muralla, classes d’Infantil i Església. Tots
aquests treballs es realitzen en estiu per tal de molestar el menys possible en l’activitat docent.
Respecte les millores, després d’un temps de funcionament
de la nova botiga Ditext i de la consergeria de Primària, es va
vore la necessitat d’instal·lar dos cobertes a fi d’evitar banyar-se
quan plou. Cal destacar que la instal·lació d’una consergeria just
davant de la porta del carrer Sant Francesc de Borja, ha estat un
gran encert ja que permet un control de les entrades i eixides
de Primària.
L’accessibilitat de l’edifici de Primària està completant-se any
rere any i, així, aquest curs s’han adequat les portes del gimnàs
de Primària fent-les més grans i el recorregut accessible del carrer Sant Francesc de Borja fins el carrer Sant Rafael modificant
les rampes per tal d’ajustar-los a la normativa.
Un altre aspecte important són les millores relacionades amb
les noves tecnologies i, per això, aquest curs s’ha adquirit un
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carro d’iPads en el qual hi ha 30 iPads que poden utilitzar-se
en les classes de 1r a 4t de Primària a fi d’anar introduint-se en
l’ús de l’Ipad. És un carro mòbil i amb dispositius de càrrega simultània per als 30 dispositius. I, amb les noves tecnologies, cal
destacar tot el treball d’adequació de la pàgina web a una versió
més moderna i adaptada a tot tipus de dispositiu: PC, tableta
i mòbil. D’aquesta manera en funció del dispositiu amb el qual
s’accedeix, la pàgina web ofereix unes seccions o d’altres.
Per últim, aquest estiu s’ha realitzat la rehabilitació de la passarel·la metàl·lica que comunica les ales nord i est de l’antiga
Universitat en la primera i segona planta. Aquesta passarel·la
feta amb material metàl·lic presentava múltiples problemes: rovell, forats, bonys que podien provocar caigudes, inundació per
falta de pendent.
Gràcies a l’Ajuntament de Gandia i l’Escola Pia de Gandia a través de la Fundació Pare Leandro Calvo s’ha dut endavant el reforçament de l’estructura i la pavimentació d’aquestes vies de
comunicació interiors. El resultat ha estat immillorable i possibilita una millor neteja, ús i gaudi de tots els alumnes.
Per suposat que tot això és possible gràcies a la seua inestimable col·laboració. Tots els qui participen amb l’Ajuda a l’Educació, han contribuït amb el seu esforç i solidaritat a què el centre
cada dia estiga més renovat i preparat per a impartir el currículum en totes les seues dimensions. L’Equip Directiu i l’Equip
de Gestió del Centre els agraeix profundament la seua col·laboració i ajuda. I, el més important és el que els seus fills i filles
puguen disfrutar de totes aquestes renovades instal·lacions.
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Criteris directors de la gestió
econòmica per part de la Titularitat

•
•
•
•

Contenció de la despesa.
Inversió dirigida a respondre a les necessitats educatives dels alumnes.
Actualització metodològica i tecnològica de les aules.
Adequació de les instal·lacions a les exigències de la Conselleria d'Educació.
Aplicació a la realitat
de la gestió del centre

•
•
•
•

Tots els augments de costos han estat assumits pel centre a costa de renunciar a altres despeses.
L'aportació voluntària únicament s'ha actualitzat fins ara a l'augment de l'IPC, quan l'augment de costos ha estat netament superior.
S'han buscat acords provincials amb proveïdors a fi de reduir la despesa fixa del centre.
Aplicació de mesures d'estalvi energètic a fi de resultar més eficients i ecològics: il·luminació LED, programadors per a la calefacció, desconnexió equips informàtics, etc.

40 ANYS RECUPERANT EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC DE LA SAFOR

CONSTRUCCIONES BAÑULS, S.L. Plaza Maria Enriquez nº 7 - 1º, 46701 Gandia. Telf: 962871997 / www.cbanuls.com
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LA BENVINGUDA A UN
NOU COL·LEGI

Alberto Peñín

Per a un antic alumne, que, a més, feia pocs anys que s’havia llicenciat, va ser una gran satisfacció rebre l’any 1968 l’encàrrec per part dels PP. Escolapis Federico Moliner, rector,
José Molins i Antonio Fuster, de fer el nou col·legi per als
menuts. Estava a l’inici de la meua professió i venia de passar
una temporada a Finlàndia baix la influència del mestre Aalto, cosa que s'hauria de notar, així com l'admiració per Jujol
i Gaudí. I pense que s’hi va notar ben evidentment per la referència al Sanatori de Paimio i al Parc Güell.
Sobre el terreny on els meus companys i jo, alumnes tots,
havíem fet gimnàstica a l’aire lliure, un espai compartit pel
cine El Pino i, en altres temps, per la plaça de Bous de Gandia, situat a l’altra vora del carrer de la Vilanova, s’hi pensava
projectar i construir el nou edifici per a l’Escola Primària, amb
capacitat per a 320 alumnes de 6 a 10 anys. La seua extensió
no era molt gran, uns 3.826 m²., dels quals 270,60 fora de la
muralla borgiana, tot donant al carrer Sant Rafael.
A l’antic casalot –l’Escola Pia des de 1807– construït per a universitat i després intentat convertir en Casa de Misericòrdia,
restaurat parcialment després de la guerra civil, però en unes
condicions d’ús dolentes, no hi havia lloc i el creixement de
l’alumnat obligava a donar resposta amb noves instal·lacions,
no tan ofegades i més modernes. Al vell edifici continuarien
diverses instal·lacions, com el pavelló a ponent, modificat en
la postguerra, adaptat als cursos de batxillerat, la residència
dels escolapis, la memorable quiete o sala d’estar, la biblioteca de la comunitat, el museu de Ciències Naturals, l’església i
altres servicis comuns del Col·legi.

lliures, vegetació i arbres, ocupant la total disponibilitat d’un
solar, que, com ja s’ha dit, era molt restringit, al quals, més
encara, volia incorporar uns elements preexistents de gran
vàlua patrimonial, testimonis de la història més brillant de la
ciutat, com el torrelló del Pi i un bon llenç de la muralla nord
i oest dels temps de sant Francesc de Borja.
El programa comprenia 8 aules (dos per cada un dels quatre
cursos), direcció-administració, vestidors esportius i banys
generals, que donarien a un espai obert, el pati de jocs, el
més ampli possible. Hi establírem tres àmbits funcionals diferenciats: aules, patis i direcció. De la total superfície deixàrem
lliure el 70%, 2.824 m², com a pati i zona de jocs, i el mateix
aulari és montà sobre un porxe en planta baixa, que serviria
com a pati obert.
Les aules s’organitzaren en dos blocs, servides per la seua
escala, conformant quatre unitats de dues aules per pis –en
dos pisos–, de forma que cada unitat o curs disposava d’accés directe al pati, de tal manera que s’hi creava un vestíbul,
guarda-roba i banys propis. Cada unitat docent era singularitzada cromàticament per un color propi del curs.
S’hi pretenia, com diu literalment la Memòria del Projecte,
visat el 12 de juliol de 1968:
• Diferenciar clarament els tres àmbits: aules, administració, jocs.
• Donar un clar sistema d’ubicació i referències clares
(usos, tipus d’edificació, colors) per a uns xiquets de
menys de 10 anys.

En aquell moment, la iniciativa dels escolapis s’avançà a la
posterior reforma educativa espanyola, és a dir, la nova Llei
General de Villar Palasí, que es promulgaria l’any 1970. És per
això que la nova Escola Primària encara s’hauria d’ajustar a
les Ordres Ministerials de 1956 i 1967, però que jo vaig intentar projectar amb una arquitectura actual, impregnada de les
característiques dels nous edificis d’ensenyament de l’Europa
avançada i dels exemples dels moderns mestres d’arquitectura. S’hi alçaren uns edificis oberts –no seguint les línies de
façana–, buscant una bona orientació i la ventilació creuada
de les aules, amb una personalització de cada curs, amb dos
grups per curs i planta, diferenciant funcions, deixant espais

• Aïllar l’escola de sorolls, molèsties i interferències
amb circulacions exteriors (carrers) i interiors i accessos interblocs.
• Donar al conjunt un tractament humanitzat i amable, allunyat de l’aspecte fred i impersonal tradicional.
• Establir una tensió arquitectònica, de diàleg, entre
les peces i els espais adjacents, de forma que la docència poguera establir-se fàcilment en qualsevol lloc.
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• Considerar l'orientació com a un factor determinant de localització i disseny.
• Introducció d’elements cromàtics i formals i de la vegetació, amb jardineres i arbres, com a factors cooperadors de la
funció docent.
• Posar en valor i assenyalar la muralla i el torrelló, tant pel seu valor històric patrimonial i sentimental, com d’aprenentatge social.
Obtinguda la llicència d’obres el dia 11 de novembre de
1968, s’adjudicà per concurs al constructor Juan Bañuls
Jordà i començaren les obres el 10 de febrer de 1969. La
construcció va acabar el 8 de setembre de 1970, amb un
cost de 9.327.543 pts. Vaig comptar amb la col·laboració
de l’arquitecte i soci meu Guillermo Stuyck i dels aparelladors Àngel Soto i Lluís Romaguera.
També s’hi van dissenyar els pupitres, els espais lliures,
bancs, arbrat, marquesines, gelosies, tancaments i portes, i les zones de joc a l’aire lliure i a cobert, molt prop
del concepte de disseny integral de l’arquitectura, tan estimat del moviment modern.
Construïda la nova escola a les acaballes d’una etapa política, com diem al començament, la immediata aparició
d’una nova Llei d’Educació el 1970, va fer necessària, a
l’any següent, una adaptació i ampliació de l’immoble,
acabada el mes de novembre, que tenia en compte el
nivell de preescolar, gimnàs, ascensors i altres noves
demandes.
A la fi, una experiència ben plena de bons records i que,
amb els seus defectes –que els tindria– em resulta molt
propera i quasi familiar.

ALBERTO PEÑÍN, arquitecte
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De l’ermita de Santa Anna
a l’Arxiu Històric
Pietat i Lletres són el lema de l’Escola Pia i, actualment, diríem Fe i Cultura. Efectivament els escolapis de Gandia i, particularment, Vicent Faus i Enric Ferrer són una mostra ben palesa d’aquesta simbiosi. Durant aquest any, els escolapis han gestionat
el traspàs de tota la rica documentació que durant molts anys començà a custodiar el pare Faus a l’ermita de Santa Anna i,
posteriorment, continuà Enric Ferrer. Ara tota aquesta documentació es posa a l’abast de qualsevol investigador a l’Arxiu Històric. Tanmateix, l’ermita de Santa Anna continua amb la seua activitat que la manté viva i testimoni de la història de Gandia;
tots els diumenges a les 12 del matí es reuneixen per a celebrar l’Eucaristia a l’ermita i des d’allí poden gaudir d’un mirador
espectacular de la ciutat de Gandia.
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GANDIA

C

orria l'any 1973 i el Superior Provincial de l'Escola Pia a València em
posa també “en Ruta” cap a Gandia;
col·legi escolapi.

Ni m'ho qüestione ni ho pense. Senzillament et manen i avant. De la ciutat no tinc ni idea. Les seues gents, no
les conec. Del col·legi, ignorància total;
no diguem d'algunes de les característiques del xiquet, adolescent i jove
gandià. Alumnat entre 900 i mil. Dos
pavellons, primària, separat, i el de “majors”, com deien.
Ser Rector llavors implicava ser també
Director. Més tard els càrrecs es van
separar amb la denominació de Titular
per al rector.
Arribada “triomfal”, de comprensible
“broma”; pel cas estrany i pel desconeixement total.
Col·legi amb tots els graus d'ensenyament del moment. Entre altres, naturalment, el Batxillerat.
La Comunitat escolàpia, unes deu persones, majors; pràcticament estranyesa
d’aquestes. Em sonen els seus noms; de
vista reconec a alguns. Jo venia de Dominicana i d’estar amb els anomenats
Postulants a la Malva-rosa.
En "Ruta" al Col·legi de Gandia. Amb 40
anys de la meua existència cap a allò
desconegut. Estan tots, dins o fora, de
vacances.
Em diuen que cal fer l'horari de Secundària. Pense en això i amb els escassos mitjans humans amb què conte,
em llance a l'aventura. Concrete el pla.
He de fer-ho sense que coincidisquen
aquestes variables: ni professors, ni dia,
ni hora, ni assignatura. I en eixa mar

desconeguda, reme i reme, sense defallir. Una persona, de confiança per a
mi, em proporcionarà alguna dada. Al
poc de temps, molt amable, em diu que
ho faça tenint davant l'horari del curs
anterior, i se’n va. En el mini despatx
fa “molt massa” calor. Jo seguisc; pense que quan es té un “per què es troba
el com”. Alguna cosa va eixint; repasse
les quatre variables a tindre en compte.
Després de diversos dies, la comprovació de l'últim intent és d'un ihurra!,
interjecció que use per a expressar alegria i satisfacció.
Arriba el primer dia de classe i la “maquinària” es posa en moviment.
Funcionarà? Esclatarà? Possibles canvis
d’última hora? Però si toques una variable es desbarata el tauler total. Tots en
classe; cadascun en el seu lloc. Ha funcionat! La primera vegada en la meua
vida. Vaig al despatx. El Diví Mestre, Jesús confident; rese, done gràcies i plore
d'alegria.
El descrit i el que s'ha dit pot semblar una ximpleria, però no per a un
“novençà” i per la responsabilitat que
comporta.
Vaig coneixent a les persones. Autoritats i institucions. Em familiaritze amb
l'entorn. Enfortisc la confiança mai
perduda.
La ciutat, percep, que va afermant el
seu desenvolupament demogràfic i
econòmic. En els 70 estem i “s’olora”
una crisi en les dues fonts d'ingressos:
taronja i comerç comarcal. Al mateix
temps l'auge del turisme rendibilitzarà
les inversions.
Continue coneixent i deduint. Si el municipi, en el 71, és de 36.000 habitants,
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ja en el 80 superarà els 50.000. Uns 700
habitants per quilòmetre quadrat. El
desenvolupament en tots els aspectes
ha sigut enorme. Bloc, que juntament
amb Beniopa i Benipeixcar, fan pujar la
densitat de població. Capital de comarca amb els seus 110.000 habitants i en
alguns moments 180.000; amb la considerable aportació d'emigrants.
Amb la qual cosa, i altres dades sociològiques, deduïsc, en les meues primeres
impressions, que el tipus de família i de
xics d'aquest col·legi són d'una classe
terme mig alta.
Això va ser una part de l’anecdòtic dels
meus començaments a Gandia i en el
Col·legi.
Canalitzada el corrent del riu, va seguir
el seu curs cap a la mar de la il·lusió
educativa, del desconegut al familiar,
durant 9 inoblidables i feliços anys,
fins al 92. Més endavant, en el 1995 començaré una altra etapa de 12 anys. Escola sense interrupció i rehabilitació de
l'edifici que va ser Universitat fundada
per S. Francesc de Borja en 1556. Més
tard, en 1807, Escola Pia.
Escolapis, Ajuntament i Comunitat Europea, tots junt la Fundació Leandro
Calvo, van fer possible la restauració de
l'edifici, 1995 - 2001, sense interrompre
la marxa de les classes.
Per hui “amics” ja és bastant.
Nota: prenc alguna dada de l’escrit per
Josep Camarena en Panorama d'un
segle, en l'obra conjunta de Gandia
1881-1980.

T. del Val / Sept.20
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Aniversari feliç
d’una escola
Josep A. Ferrer Solivares

E

que es vivia a la família, al carrer. La convivència va ser més
plena, des d’una total normalitat.

S’hi estrenaven unes aules magnífiques, espaioses, lluminoses, amb l’alegria dels colors, precedides per un espai d’accés, ampli i acollidor.

Un dia, al mig del pati, va aparèixer una estàtua de sant Josep
de Calassanç, que ben prompte es va convertir en un amic
amb qui es podia jugar, abraçar, amagar-se... El sant Mestre
s’ho prenia d’allò més bé, tan content de conviure amb l’alegria dels xiquets i xiquetes, mentre veia com creixien en Pietat i Lletres.

l pi vell que havia vist tantes coses i tantes pel·lícules, ara
sentia el soroll d’una obra nova, d’una escola que naixia
sobre una terra que havia passat per tantes i insòlites ocupacions, com els espectacles taurins o el cinema, a més de ser
el lloc d’algunes classes d’educació física o de descans.

El nou espai facilitava una nova forma de treballar a l’escola,
més encara quan només era ocupat per la Primària, distant
del vell col·legi. La novetat animava els alumnes, convertits
en exploradors, a recórrer les instal·lacions buscant els secrets que s’hi amagaven, com una autèntica aventura.
El pati, tan gran, permetia fer l’educació física per cursos. En
el moment del descans, com un instint grupal, cada classe tenia el seu espai, marcat mentalment, però tan delimitat com
si fora una muralla, una frontera.

Un bon dia, en desaparèixer el vell pi, un arbre ben jovenet
va ocupar el seu lloc. I va anar creixent com la nostra escola
fins arribar a ara mateix, quan el verd de les seues rames va
dient els noms dels mestres, dels alumnes, dels treballadors
que tenien sempre a punt l’escola, dels fills d’aquells pares
que un dia també van ser alumnes. La història continua i ha
passat mig segle.

El professors també estrenaven noves inquietuds, al compàs
d’aquells temps de renovació pedagògica: cursets, revistes,
experiències, nous mètodes... Tot això es traduïa, en la classe de cada dia, en una forma d’aprenentatge més diversa,
segons unes programacions més ajustades a la realitat dels
alumnes.
Les eixides per la ciutat permetien conèixer la seua història,
l’art, els racons més curiosos, sempre plens de suggeriments
per al treball posterior a l’escola. Els paisatges urbans, ara ja
més coneguts, tenien una nova llum, una nova significació.
L’escola se sentia integrada en la vida de la ciutat, en les seues festes: Falles, Setmana Santa, Fira, Nadal... De tot això,
com una font abundant, se n’aprofitava tot el que després seria matèria d’ensenyament, com un llibre obert a la vida real.
Ben prompte el valencià, la nostra llengua, sense cap protocol oficial, ja s’hi emprava habitualment, com un recurs viu
de l’estudi, a través de les festes i tradicions, amb el recurs
de les cançons, de les contalles, de tot allò que significarà
cultura del poble.
També, ja més avant, la presència de les primers xiquetes va
significar un canvi important: era com fer realitat escolar el
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DE CINE A ESCOLA.
50 ANYS DEL PAVELLÓ DE
PRIMÀRIA A L’ESCOLA PIA
Recorde una pantalla blanca, com un
gran llençol, quan passava pel carrer
acompanyada de ma mare quan anàvem de compres. Era un cine d’estiu.
Un bon dia, el llençol desaparegué de
les nostres vistes, i vet aquí que deien
que havien fet un col·legi. Mai de la vida
vaig pensar que algun dia jo formaria
part de la vida d’eixe col·legi, i vaig estar
vint anys entre les seues parets.
Han passat 50 anys de la transformació.
Sabeu el que suposen 50 anys per a un
xiquet de primer de primària? I per als
Mestres que l’acompanyaran en la seua
estada al col·legi?
Per a l’alumnat, alguna cosa inimaginable, per al professorat un llarg camí, per
a tots dos, la fi d’una ruta llunyana, una
cosa impensable.
Pel pavelló, una vida plena de canvis.
Canvis constants de xiquetes i xiquets,
tal vegada de mestres, d’aspecte (el pavelló no era abans com és ara). Si les
seues parets parlaren, jo desitjaria, que
allò que contaren, foren vivències esplèndides, benvingudes plenes de goig,
comiats amb el cor comprimit, però
amb la plena seguretat de formar part
de nosaltres per sempre.
Martí i Pol, el poeta, diu: “tot és camí
des d’ara”. I és cert, tot és camí, que
mestres i alumnes anem fent dintre de
les seues parets.
I no caminaren sols, escolliren el que
volien que fora el nostre col·legi, i errats
o encertats, va ser una decisió que ens
ha fet diferents als altres, i sempre que
mirem enrere, quan ens inunde la nostàlgia allí trobarem a aquells que van
formar part de la nostra vida dintre del
recinte.
Aquí al col·legi hem intentat formar
persones fortes, decidides, critiques
amb les injustícies i encoratjades de dur

endavant la protecció dels més desafortunats, persones disposades a posar-se
al servei dels demés, la nostra llavor
està sembrada i si el nostre interior és
ple de terra tova, tard o d’hora eixa llavor germinarà i brotarà eixa meravellosa persona que cadascú de nosaltres
portem a dintre.
El poeta declara: “Tot, fet i fet, és vida
enriquidora, l’única que el pertany i que
no pots fer malbé”. La vida és enriquidora, i en el col·legi les oportunitats
d’enriquir-nos són immenses, només
hem de deixar el nostre cor obert i
deixar-nos embolcallar pel devenir dels
dies i les accions, hem d’aprendre de tot
el que ens envolta, i de tots....Hem de
ser capaços de triar la cara més amable
de la vida, i del dia a dia, hem de ser
feliços i fer feliços a qui conviuen amb
nosaltres amb un somriure, una abraçada o un tancar l’ullet, hem d’aconseguir
ser amables sempre, i no escardussar
ningú. El mal rotllo es insuportable i
ens avinagra el caràcter. Hem de ser capaços de demanar disculpes quan ens
passem de frenada amb algú.

A mi els xiquets i xiquetes de l’escola
m’ensenyaren un munt de coses: la capacitat de començar cada dia amb l’alegria de pensar que era un dia únic... la
paciència que vaig haver de tindre i que
ells tingueren amb mi, que no ha estat
poca,.. la complicitat per a depèn quines coses...i l’alegria de certs moments
únics i irrepetibles.
Que dir dels companys i companyes?
Amb alguns una relació entranyable,
amb altres una bona relació professional, però totes i tots, alguna vegada han
hagut de suportar la meua disconformitat en assumptes del dia a dia.
Després d’uns quants anys al recinte de
Primària, si mire enrere no puc més que
sentir-me satisfeta per haver format
part de la tasca que l’escola s’havia proposat, els meus ànims no han estat mai
crear incertesa ni malestar, també és
cert que algunes coses les he acceptades embotides amb calçador, i esmussant-me no sabreu mai quant, però a la
fi i a les postres, hem aconseguit passar
etapes amb alegria i bona disposició.

No podem baixar la guàrdia i deixarnos dur per la rutina, hem de protestar
d’allò que considerem injust, i reivindicar aquelles coses o drets que perillen,
perquè diu el poeta “si nosaltres callem,
qui parlarà?”. No callem, no ens podem
conformar amb qualsevol cosa, busquem la qualitat amb tot el que fem i si
podem, canviem la societat, fem-la diferent, més digna... és la nostra tasca, i
hem de fer-la ben feta.

Pense que ahí he fet un munt d’amics,
que encara que no ens veiem molt, sabem que hi estem, i és un goig molt
gran quan els trobes, o sents pel carrer
el teu nom i el diuen: he estat alumne,
alumna teua a L’ESCOLA PIA.

A l’escola qui ensenya a qui?

A la Bíblia es conta que si en un lloc
no el reben bé, quan marxes, espolsat
les espardenyes i no hi tornes. Jo NO
m’espolse les espardenyes d’haver estat
entre vosaltres, em vaig sentir arropada
des del primer dia, i ben al contrari, tinc
les espardenyes apunt de calçar per si...

Ens ensenyem tots de tots, i malament
si no és així.
Els mestres ensenyen els xiquets i xiquetes, els instruïm en coneixements
bàsics (ara alguns diuen que les escoles
alliçonen), i procurem establir bones relacions personals.
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Si he de fer balanç de la meua estada
se’n surten per golejada els bons amics
i els bons moments viscuts, els difícils
els he oblidat.

Conxa Mansanet Mansanet
Mestra al pavelló de primària de l’Escola Pia
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Aniversari feliç
50 anys educant
Tots complim anys, tos creixem i anem aprenent. Tots
coneguem i recordem a persones que ens han marcat, que ens han deixat un grat record en la nostra
vida. Dons el nostre col·legi també. Celebrem el seu
50 aniversari.
Mig segle des de l’apertura del nostre estimar centre,
que ha passat per noves obres i iniciatives, que han
anat enriquint la vida i educació escolàpia.
Són moltes les persones que formen part de la seua
historia, a les que cal recordar i estar agraïts.
Molts gran és, així ho he viscut jo, la dedicació i l’esforç per part de tots els mestres per a què les xiquetes
i els xiquets tinguen una educació en Pietat i Lletres
seguint al nostre patró san Josep de Calassanç.
Dedicació, alegria, paciència donat que educar no és
una tasca fàcil.
Són molts el records de i en les aules, els sorolls, rialles, jocs al pati, acompanyats per l’estàtua de Calassanç i pel torrelló amb el seu pi i les seues plantes, a
les que recorde sempre verdes.
Records de nervis en xiquets i mestres, en algunes
ocasions i gran il·lusions en certàmens, nadales, actes
per la pau, festivals, etc.
Són molts els meus records de l’Oració Continua,
catequesi i primeres comunions i, com no podia ser
d’una altra manera, recorde a les persones que sempre han estat ahí.
I són molts els records que guarde de les xiquetes i
xiquets que han omplit i seguiran omplint els nostres cors, eixes aules, eixos patis, tots els espais, donant-nos i donant-los molta vida.
Moltes felicitats a tots!!
Isabel Gadea

Una escola és allò que succeïx dins de les quatre parets d’una classe. D’aquesta
manera un vell edifici com el nostre pren vida i acompanya per sempre els nostres records. L’edifici del Torrelló del Pi és com aquella caixa de regals oblidada
al fons de l’armari i que un dia retrobem i ens parla de les il·lusions, somriures,
jocs compartits amb el joguet que contenia. El 26 de novembre, dins de la
nostra setmana gran en honor al nostre patró, sant Josep de Calassanç, celebrarem el seu aniversari.
Jo tinc el privilegi, com molts de vosaltres, de ser exalumne. Eren temps de
donar els primers passos, l’edifici i jo. Sols anàvem els xics en l’antiga EGB. Era
la generació del P. Camilo Llorca i del meu company i amic Héctor Morant. La
porta d’entrada estava reservada al somriure perenne i l’amabilitat de Felipe.
Mari Carmen, Mª Ángeles i Marisa eren les segones mares plenes de bondat,
paciència i alegria perquè se’ns fera més fàcil el pas de la casa a l’escola.
Anys de pujar i baixar escales, succeint-se tot un seguit de bons mestres, alguns dels quals no he tingut: Pepe Ferrer, Pepe Millet, Miguel Calafat, D. Melchor... Amic meu, has canviat finestrals, has fet les classes més estretes per
poder ficar corredors, has creat noves aules, has introduït ordinadors i iPads,
però l’essència continua viva dins del teu cor: “si des de la més tendra infantesa
els alumnes són imbuïts en Pietat i Lletres cal esperar un feliç transcurs de la
seua vida.”
Eternament agraït, Àngel, per encendre en mi la metxa de les primeres lletres
i despertar la curiositat dels primers aprenentatges. Amb José Parets i la seua
dona, Mª Ángeles ens vam adonar que el seu fill, Juanjo, anava a la nostra
classe, igual que Juan, fill de Rafael Pla. Alt, bona persona i bon mestre. L’entranyable germà Gaudencio tenia una classe on es troba a hores d’ara el nostre
menjador escolar. Els germans Pla tancaven per a mi l’etapa en aquest edifici
de Primària. Compartien aficions com el joc del raspall i la bandera. Rafael,
sempre associat a les seues les lectures en veu alta en finalitzar les vesprades.
“Marcelino pan y vino”, “Platero” i alguns més prenien vida al nostre costat en
la seua encisadora veu. Encesa i mantinguda la metxa de les primeres lletres,
Rafael donà llum al gust i plaer per la lectura. Salvador, inseparable del seu
micròfon, amant dels combats de preguntes i respostes entre cartaginesos i
romans i del joc de pilota valenciana aconseguia que el divendres fora una
festa. Ací, en 5é d’EGB deixàvem aquest edifici amb una motxilla plena de
bons records.
Al pati, enorme davant dels nostres ulls d’infant, teníem les muntanyetes i els
arbres, testimonis silenciosos de cruentes batalles de bales (canicas). Al camp
de futbol un millar de pilotes de tenis voleiaven i el porter, miraculosament,
sempre atrapava la de la seua classe.
La presència dels pares escolapis, encara que donant classe a la segona etapa
(de 6é a 8é), es deixava notar a la preparació i al sagrament de la Comunió,
celebracions en temps importants i sobretot en la festa de Calassanç. A la nostra església acudien tots els alumnes d’EGB per celebrar el dia del patró. “Las
campanas repican vibrantes, Calasanz, volteando en tu honor...” era l’himne
que encenia els nostres cors en aquells dies.
Han passat uns quants anys per les teues parets, motxilles, rialles i esperances
per les teues aules, gran quantitat de mestres i professors sempre al costat
dels seus alumnes i has donat fruits a la societat amb tota classe de professions. Com deia al principi: Una escola és allò que succeïx dins de les quatre
parets d’una classe i aquest edifici és un bon exemple d’aquesta sentència.
Felicitats en el teu 50 aniversari i espere que siguen molts més.
Jorge Ortin
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Sóc Felipe Flores

Un Gran Aniversari:
Els Seus 50 Anys

Sóc Felipe Flores, encara que tots em coneixen de sempre
com el senyor Felipe, el conserge de l’Escola Pia. Vaig començar el meu trajecte al col·legi quan tenia 35 anys, allà
pel 1970, quan s’inaugurà l’edifici de Primària, conegut des
d’aleshores com el “Col·legi Nou” o “el del Torrelló del Pi”,
nom que rebé per l’enorme pi que hi havia junt a les restes
de la muralla de Gandia i també per l’existència de l’antic cinema d’estiu en el solar on s’alçà el col·legi.

L’Escola Pia sempre ha estat per a Gandia un referent de l’ensenyament presidit pels pares escolapis que, seguint les normes del seu fundador Sant Josep de Calassanç, dediquen la
seua vida a l’educació de les persones. Ací a Gandia, a l’edifici de l’Escola Pia, que en altres temps fou la seu de l’antiga
universitat, presideix la plaça on està situat i que rep el mateix nom de l’edifici que la presideix.

Quants anys han passat i com ha canviat la vida, per a bé,
per descomptat. En les meues tasques de conserge he vist
créixer a moltes generacions de gandians i de xics de la comarca de La Safor, iaios, fills i inclús néts, açò ja en els meus
últims anys. Encara recorde els seus noms, els cursos que
estudiaren, si es portaven més bé o més mal, els més revoltosos, els que no eixien de la paradeta que hi havia baix l’escala en la que venia llepolies, pipes, etc. I a tots en general,
mirant-los a dia de hui ja com a homes i dones amb les seues
famílies i recordant-los encara com els xiquets que van ser.

Aquesta és la façana principal de l’edifici, però inclou també
dues façanes més: la del carrer Marqués de Campo per la
dreta i la del carrer Sant Francesc de Borja per l’esquerre.
És front a aquesta façana on hi havia un solar molt gran on a
l’estiu feien cine. Els pares escolapis van decidir alçar un nou
pavelló també dedicat a l’ensenyament i van pensar que allí
quedaria ubicada l’Educació Primària.
En aquest pavelló vam entrar un grup de professores i professors, uns més veterans, altres més joves, i és on allí jo vaig
començar a formar part del professorat del nou col·legi.

Per a mi sempre va ser i és motiu de satisfacció el record que
poden tindre de mi i d’aquells anys d’infància que passàrem
junts. El meu record també, evidentment, per a la comunitat
dels pares escolapis, els que ja no estan amb nosaltres i els
que van ser destinats a altres llocs. Com no, també per als
professors amb els que vaig compartir tants moments, tantes experiències i amb els que junts vam contribuir a fer cada
dia més important i més valorat el nostre col·legi.

Recorde amb molt afecte a totes les persones amb què he
tingut contacte directe, persones molt volgudes per mi, algunes d’elles ja no estan entre nosaltres: pares escolapis,
companyes i companys docents i no docents i, per damunt
de tots, les xiquetes i xiquets que van ser alumnes i després
excel·lents professionals.

Espere no haver-me allargat massa en aquest article, resum
de la meua vivència en l’Escola Pia. Desitge que sempre tingueu en la vostra memòria un record d’agraïment i felicitat
d’aquells anys que compartirem junts.

Recorde anècdotes i situacions que han passat al llarg de
tants anys que m’emocionen.
Aquest pavelló tan volgut per mi, on tantes hores de la
meua vida he passat, continua complint la seua missió:
L’ENSENYAMENT.

Sense res més, una forta abraçada per a tots i el meu desig
de què el mateix esperit amb el que iniciàrem aquest camí
continue per a sempre. Salutacions per a totes i tots.

Aquest pavelló enguany celebra un ANIVERSARI, UN GRAN
ANIVERSARI: ELS SEUS 50 ANYS.

Felipe Flores

MOLTES FELICITATS
Marisa Bertó
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Records d’antics
alumnes a Primària

L

’Escola Pia ens unix. Després de tants
anys, encara conservem l’amistat iniciada a les aules del centre. Enguany, aprofitant la crida que ens han fet des del col·legi
per commemorar els 50 anys de l’edifici de
Primària, en una de tantes reunions que hem
fet des del dia en que acabàrem els estudis
d’EGB, decidirem recordar com van estar els
nostres primers anys de vida, les nostres primeres amistats i els nostres primers records.
No sabíem on anàvem ni el que ens esperava. Teníem cinc anys i era per a molts la primera vegada que deixàvem la nostra zona
de confort, la nostra casa, per entrar en un
lloc nou, amb gent nova i amb la incertesa de no saber què anava a passar. Alguns
records d’aquells primers dies, esborrats i
difuminats pel pas del temps, són més bé
sensacions. Però allò que recordem amb
intensitat eren els banquets on esperàvem
asseguts a ser “rescatats” pels nostres pares
una vegada s’acabava l’horari escolar. Allí
estava el senyor Felipe cridant-nos un a un
mentre vèiem tímidament els nostres rescatadors per la porta de ferro blau i vidre de
la porteria.
Els patis en aquells primers cursos els teníem al terrat. Des d’allí miràvem amb certa
enveja el pati gran, on estaven els majors,
que en realitat eren els alumnes des de tercer fins a cinquè. Allí dalt gaudíem de jocs i
de les primeres amistats, algunes tan fortes
que arriben fins a hui en dia.
Amb el pas del temps, arribàrem al tan
desitjat pati dels majors. Ja podíem jugar a
futbol. Hi havia tants porters a la porteria
com partits. Un desgavell saber quin era
el teu equip, els teus companys o el teu
baló. Però, en realitat, tots ho sabíem. No
obstant, els partits també es jugaven contra els elements. El pati estava empedrat i
a les voreres del camp unes bandes roges
relliscaven tant en sec com quan plovia. A
més, hi havia pel pati els pals de les sis cistelles de bàsquet i un arbre al costat de la
muralla. Jugar al futbol era tota una aventura. un impediment considerable era una
gran temptació en forma de quiosquet que
combregava els alumnes per adquirir llepolies, totes elles venudes pel pacient i sempre
simpàtic i atent senyor Felipe. I, per als menys futbolers, sempre quedaven els cèrcols
dels arbres per jugar a boletes.
El fred era una tònica de l’edifici. Hi havia

corrents d’aire per tots els llocs, començant
per les escales, que tenien unes reixes entre
pis i pis. Abans d’entrar a classe, les perxes
de fusta destinades per a les jaquetes solien
estar mig buides, ja que calia estar abrigat
dins l’aula.
Les classes eren grans. Les taules de fusta
marró i uns armaris robustos formaven part
de la decoració, presidida per una inacabable pissarra verda. Pels amplis finestrals, per
on entrava una bona llum, i també fred per
les juntes, ens distrèiem mirant tant el cel
com el jardí que hi havia en cada classe. La
visió des del pati era ben bonica, amb plantes penjant d’un pis a l’altre.
En aquells anys no érem conscients de què
estàvem rebent una educació en Pietat i
Lletres per part dels mestres que portaven
poc temps allí, tant de temps com el col·legi.
Rosario, Mari Carmen, Àngel, Marisa, Mari
Ángeles, Pepe, Rafael, Salvador, Miguel i,
com no Felipe. Tots formaven un grup de
gent jove i amb ganes d’educar. Els escolapis, com no podia ser d’altra manera, hi
eren presents, i molt. El pare Vicent Garcia
ens preparà per a les primeres comunions,
el pare Txema Sacedón ens acompanyà en
les celebracions litúrgiques, que n’eren moltes, i visquérem la pèrdua del pare Salvador
Peiró. Evidentment, les anècdotes brollen.
Les classes de Pepe Ferrer tenien premi.
Tots volíem acabar prompte la tasca encomanada ja que al fons de la classe ens esperava el premi: jocs de taula. Els escacs, el
tres en ratlla i altres més tenien la finalitat
comentada però, a més, eren un bon mitjà per socialitzar entre nosaltres i respectar
normes i regles establertes.
A mesura que ens fèiem majors i passàvem
de curs, a més de considerar-nos cada vegada els més majors del cole, amb la importància que això suposava de cara als més
menuts, augmentaven l’interés per conéixer
la resta de professors i el “misteri” que els
envoltava, agegantat per les històries que
ens contaven els que anaven alguns cursos
per davant de nosaltres. Un d’ells era Rafael
Pla. Amant de la música, les seues històries
sobre les taronges, les partides de pilota valenciana i el món valencià ens atreien, així
com les seues narracions sobre les diferents
històries bíbliques.
No obstant, el que més expectació alçava
era el seu germà, Salvador. El que més re-
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cordem d’aquell home flac i ple de bondat,
era el seu micròfon enganxat a un altaveu
per donar classe. Aquella tecnologia punta
per a l’època era probablement el que més
ens fascinava. Sabíem que era un virtuós
de l’orgue, que també havia posat música
a l’himne del col·legi escrit pel pare Faus,
un altre personatge del que començàvem a
sentir parlar i que ens marcaria per sempre
en el futur. Sabíem també que a les seues
classes hi havia una vesprada destinada a un
joc, anomenat “Bandera”, consistent en què
dos equips corrien pel pati per aconseguir
la bandera que hi havia al centre del camp
de futbol sala. També que el nostre primer
contacte amb el món antic era amb un joc
de repàs dels continguts estudiats durant
la setmana nomenat “Roma i Cartago”, on
la classe es dividia en dos i lluitava en una
bateria de preguntes fetes per nosaltres, tot
per aconseguir guanyar al rival i ser l’emperador del teu imperi. També ens entusiasmava d’ell era que t’elegira per a formar part del
cor del cole, en alguna de les tres veus en
què s’organitzava, o per tocar la guitarra en
els esdeveniments més importants del calendari: Nadal, Setmana Santa i les primeres
comunions. Encara ressonen a l’església de
manera tronadora els acords i els colps de
la seua nadala “Al començ de la hivernada”.
Durant la nostra estada, l’edifici rebé algunes tasques de manteniment i millora. Les
fonts amples, redones i amb trencadís de
color blau obscur amb el temps desaparegueren. Les muntanyetes començaren a
deixar-nos els pantalons apedaçats dia si i
dia també. També visquérem dos moments
històrics. El primer, la reforma del torrelló i
el canvi de l’antic pi per l’actual. El segon, la
“pantanà” de Tous. Aquella vesprada el cel
era negre, els núvols viatjaven a una velocitat excepcional i les preses per anar a casa
després de classe presagiaven que alguna
cosa important anava a passar.
El nostre pas pel cole nou acabà. Anàvem a
creuar el carrer i passar al col·legi vell, el dels
majors. Però, això, ja és una altra història.
Un grup d’antics alumnes
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Racons i records de
l'Edifici del Col·legi Nou
Recordar els bons moments és sempre un plaer… I recordar-los en companyia, més encara. Pregunte als meus germans per un bon record indicant-los que és el 50 aniversari
de l’edifici del “col·legi nou” i no parem de somriure tornant
a aquells anys plens de tendresa i ingenuïtat… És de veres
que recordem també aspectes no tan amables de l’època,
però decidim deixar-los per a un altre moment, eren temps
d’una moralitat que buscava sincerament la “perfecció” però
al temps, era autoritària i falsejada.
De l’edifici d’aquells dies recordem aquelles aules immenses,
sempre plenes de xiquets (que no de xiquetes) amunt i avall
per les escales, les grans jardineres plenes de geranis rojos
que calia regar a “manguera”, les grans terrasses de dalt que
servien de pati els primers anys… L’actual menjador era la sala
de professors i la biblioteca, on apreníem a entrar en contacte amb els llibres...
Els més majors (de germans), recorden inclús el dia de la inauguració del col·legi o almenys el que va ser per ells des de la
mirada del xiquet que foren i u d’ells conta el següent succeït:
“Jo em recorde del dia que es va inaugurar el col·legi. Estàvem
tots els alumnes al pati, formats en files per classes. Va parlar
el Pare Paricio, que era el rector, i de l'única cosa que recorde del que va dir és que era obligatori portar calcetins i que
si algun alumne anava sense ells agafaria un retolador i li'ls
pintaria. Però crec que em vaig acovardir. Continue portant
calcetins fins a l'estiu”. Quines coses!
Els actes comunitaris d’aquell temps imposaven caràcter, disciplina, rectitud en la mirada dels xiquets... Com han canviat
les coses i esperem que per a bé, és el context propi de l’època el que ens impressiona...
Coincidim tots, que si hi ha un lloc del col·legi memorable
per a nosaltres, és sens dubte, precisament allò que no era
pròpiament l’edifici i és el pati, les muntanyetes de trencadís
i la tenda del Sr. Felipe, porter del col·legi durant molts anys.
La tenda del Sr Felipe era al racó que queda baix de les escales del pati cobert (ara és magatzem de neteja, imagina’t).
Era sempre un riu de xiquets demanat xiclets, “gominolas”,
“pica-pica”, “regaliz de palo”, “tanzanitos”... El recorde sempre
com un home treballador, pacient i amable amb nosaltres...
En un “duro” (5 pessetes) podies comprar mitja tenda i agarrar un bon mal de panxa...

Algú de nosaltres recorda el aprendre i jugar al raspall en
aquell racó? Quines partides ens tiràvem, ja voldria el mateix
Genovés (famós pilotari) haver-les presenciat al trinquet “El
Zurdo”!!!
La zona de trencadís feia de tobogan, “és el pati de la meua
vida… quins gols hem clavat allí…” Ni Pelé ni Maradona… Cada
classe un baló i tres porters a cada banda del camp i sense
problemes per viure intensament el partit, eixe pati immens
obert per a nosaltres després de les 17h on el dia continuava
fins que desapareguera el sol... De sobte l’escena ens inspira una pregunta filosòfica: Quant balons “encalats” hi haurà
penjats a la teulada de la nau del costat darrere la muralla?
Qui se’ls quedava? On anaven a parar? Riguem junts.
Mentre parlem per recordar tot allò viscut, la memòria del
nostre tio Salvador i del nostre pare Rafael, inunden d’anècdotes la memòria de l’edifici. Ells haurien escrit un bon article
per aquesta efemèride. Els recordem a ells com a exemple de
molts altres mestres que ompliren de bones lliçons aquelles
aules i continuem evocantant: “Amb el tio Salvador els divendres en gimnàstica alternàvem bandera (un joc inventat per
ell),raspall i futbet. Al matí fèiem el combat entre cartaginesos i romans per a repassar l'estudiat durant la setmana (per
si no ho sabeu, és la versió antiga de l'actual Kahoot). Cada
dia, deu minuts abans d'eixir, escoltàvem de braços plegats
lliçons d'urbanitat (és el que hui entendríem com habilitats
socials). En l'esbarjo tots els mestres de posaven drets en cercle per a esmorzar.”
Un germà ens porta al present una lliçó de vida que el nostre
pare repetia constantment als seus anys de docència i en la
que acabarem la conversa: “Amb el papà començàvem llegint
tots els dies un capítol de “Platero i jo”. Per a mi, Platero ha
existit: “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos”.
Quants capítols de clàssics haurem escoltat i pot ser ni ho
sabem… Poesies, versos, cançons... Ens quedem en tot allò bo
i arrepleguem... Què bo és recordar: del llatí, “re”- “cordis”...
tornar a passar pel cor...
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ÁFRICA ESTRUCH PUIG

H

ui és el dia 13 d’octubre de 2019, un dia
important per a mi, a més a més de ser el
meu aniversari de natalici, dia de complir anys, i
moltes felicitacions de complir-ne molt més, per
descomptat. És un dia diferent, el qual em dona
una plenitud deguda a haver arribat a la jubilació, començar a fer tots els projectes que amb
molta il·lusió havia planificat al llarg de la meua
vida, però no havia pogut portar a terme per la
vida laboral. Felicitacions perquè m’acomiade,
pels anys, per la satisfacció del treball realitzat,
per tot; estic molt contenta i feliç, però trobaré
a faltar, sobre tot, ara al principi, als companys
de secretaria i administració, companys del PAS,
professors, alumnes, tants i tants que no puc dir
noms, ja que se m’oblidaria algun, però sí mencionaré al Pare Teodoro amb la seua frase gravada
al meu cervell:
“África, y lo que vas a aprender”.
Frase que em deia amb molta estima i millor voluntat, per tal que realitzara alguna tasca nova i
diferent que mai abans havia fet.
Contaré un poc com ha estat la meua vida i sobre tot com vaig arribar a l’Escola Pia, els escolapis de Gandia. Estava casada amb Pepe Calabuig
(encara estic), un marit meravellós, agradable,
amb qui molt a gust he compartit la major part
de la meua vida; amb ell tinguérem a Bruno i
Nieves, els nostres fills, que ompliren de satisfacció i felicitat el motiu de viure, tot per ells. Els
dos cursaren els estudis als escolapis de Gandia
des d’infantil, batxiller, fins a COU.
Als 41 anys, concretament el dia 23 de setembre
de 1996, vaig començar a treballar en la Secretaria i Administració del col·legi de l’Escola Pia de
Gandia, junt amb Salvador Boix i sota la direcció
del Pare Teodoro Del Val. Tots dos m’ensenyaren
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sistemes i maneres de treballar un poc desconegudes per a mi.
Salvador Boix, al jubilar-se fou substituït per
Graciela Boix, una boníssima companya; aleshores se separaren les dependències de secretaria
i administració degut al volum de treball que
entrava cada dia. També canvià la titularitat, es
feu càrrec el Pare Francesc Mulet. Jo anava agafant confiança i d’ací vingué la meua frase que
repetia als companys: “A golpe de ojo”, els quals
entenien perfectament com “a primera vista”.
Sempre dita amb la millor voluntat i bona fe; ho
entenien perfectament, era rematada amb “y
que no se vuelva a repetir”, alçant el dit índex de
forma benvolent a qui em demanava algun favor.
A més a més de compaginar les tasques d’administració, en els meus primers anys de treball
participava en el servei del menjador com a monitora, realitzant faenes de servir i recollir taules, ajudava a donar de menjar als xiquets més
menuts, als quals després els entretenia. Des de
l’any 2010 també em van confiar la responsabilitat i coordinació de la venda de llibres i uniformes; on vaig estar al front d’aquesta faena fins
que pràcticament m’he jubilat.
Sempre he estat constant en el meu treball, responsabilitzant-me de les meues funcions en tot
allò que feia i per tal que estiguera fet al moment
precís i oportú, sense importar-me les hores que
hi havia de dedicar.
Me’n vaig amb la satisfacció del deure complit i
me’n duc en el cor l’estima i afecte dels companys, pares, professors i alumnes.

Graciela Boix i José Antonio Delgado
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DE PART DE XELO
Hui és 13 d’abril de 2020, estem en confinament pel Covid 19, però fa 28 anys
va nàixer la meua filla Mar. És una data molt important en la meua vida, hui
és dilluns de Pasqua i en aquell any, 1992, va ser Dilluns Sant.

Xelo González

En eixos moments estava a l’hospital i va vindre a visitar-me M. Carmen
Fuixench, de part del P. Faus, per a proposar-me anar a treballar a l’Escola
Pia el pròxim curs 1992-93. Vaig acceptar immediatament, per conveniència;
ja tenia al meu fill Asier, de cinc anys i volia estar prop de la meua família,
fins a eixe moment havia estat anant d’un lloc a un altre. Confesse que, com
acabe de dir-ho, vaig fer-ho per conveniència i per la meua salut; estaria més
tranquil·la. Egoistament parlant per a mi va ser una gran satisfacció el poder
compaginar la meua vida familiar i laboral. Mai no me n’he penedit; va ser
una gran decisió.
En aquell moment era el primer curs del COU del recentment grup de BUP
que el P. Faus havia implantat en el col·legi. Vam començar un xicotet grup
de professors i professores, com ens anomenà després el P. Mulet, les dames
fundadores. Estàvem i estem molt units. Els records d’aquells anys són moltíssims, especialment, les classes, el dia a dia amb els alumnes i els dinars que
féiem tots junts quan acabava el curs.
Tinc molta alegria de veure que he tingut treballant amb mi alguns d’aquells
primers alumnes i inclús he pogut donar classe a fills i filles del meus antics
alumnes.

Quants viatges i aventures he fet i dels quals només tinc paraules d’agraïment tant als companys com als alumnes que han participat. D’este últim
viatge a Florència i Roma tindrem tots records inoblidables: que bé ens ho
vam passar, tot va anar meravellosament i vam poder tornar sense cap problema. ¡No portarem el virus!

No puc oblidar a la gent que he deixat pel camí, tant d’alumnes com de companys. Sempre recordaré al primer alumne que ens va deixar, José Vicente
Moragues Morant. Després hi ha hagut algun altre, molt trist. De companys,
el primer que recorde és Eusebi Ferrer, que era una gran persona i artista.
Tots els dies recordaré al P. Faus, com oblidar-lo! Ja s’han complit 10 anys des
que ens va deixar; a ell li dec e l’haver estat ací fent classe. Gràcies, Pare. No
deixe a Enrique Escolano, de qui vaig tindre el plaer de conèixer-lo, anys enrere, com al meu professor de matemàtiques en sisè de Batxillerat; estàvem
totes enamorades d’ell. Al nostre Ferran Pelegrí, gran músic i company, a Eugenia Herrero, magnifica artista. Tampoc oblide els Pares escolapis: Salvador
Gregori, José Paricio, Vicent Garcia i el germà Frederic, amb els que he compartit molts moments. I del PAS recorde al Sr. Salvador Boix i al Sr. Torres.

Si abans he dit que li agraeix al P. Faus que em llogara per a treballar, he
d’agrair-ho a moltes persones: al P. Enric, que va pensar en mi per a seguir
portant el Batxillerat quan ell va deixar el càrrec; sempre ha estat proper i he
tingut la seua ajuda sempre que m’ha fet falta. Gràcies, Enric. Vaig començar
a ser coordinadora amb l’equip de M. Carmen Fuixench i M. Ángeles Miralles,
grans amigues i companyes: valeu molt!! Cuideu-vos! Després vaig continuar
amb l’equip de Xavier Figueres, un gran professional i millor persona. He de
dir, cal que ho sapiau, que és molt sabut i amb la seua ironia característica,
sap traure el millor de totes les persones. Jo vaig caure en la seua xarxa; ell
ha anat demanant-me responsabilitats i treballs i ,segons les meues possibilitats, he anat fent-les. Gràcies, Xavi. El P. Mulet era en eixe moment el titular
i una persona molt especial: ¡quines bones paraules ha tingut sempre! Els
seus sermons ens arribaven a tots; sempre ha estat disposat a ajudar-nos.
El P. Teodoro, el rector, quin gran amic, sempre amb la porta oberta per escoltar-nos i aconsellar amb eixes bones paraules, tranquil·les i assossegades,
mai no enfadat, sempre apartant problemes. El P. Fuster, sempre amb un
somriure, un bon home. He tingut una gran ajuda per part de tots, especialment dels que quasi poden ser els meus fills, Llorenç i Borja, sense la seua
inestimable col·laboració jo no haguera pogut dur a terme el meu treball i la
seua amistat serà per a sempre. Com a filla tinc a Raquel, vaja tutories que
hem tingut!!. D’Alfredo i de totes les experiències que ens ha aportat, recordaré el fabulós camí de Santiago; vos el recomane!

Deixem les penes i anem a les moltíssimes alegries que m’han donat
aquests 28 anys:
Vam començar quan el claustre de professors era reduït, però amb l’arribada
del nou pla d’educació, la ESO, hi van anar arribant nous companys. Quantes
sessions compartides! Que cotilles hem sigut moltes vegades! Quantes hores hem passat tots junts! Quantes anècdotes que contar! Quants pastissets
ens hem menjat! Ela alumnes anaven passant i amb ells es creava un vincle
molt gran, no sols com a professora sinó com acompanyant i amiga. De totes
i tots guarde un bon record.

De tots i totes tinc bons records, heu de seguir en esta tasca tant important
que esteu fent i que mai no vos la reconeixeran com cal. Núria, Alicia, Nati,
M. Carmen, M. Ángeles, igual que jo dames fundadores, seguiu avant portant
el carisma escolapi a tot el que feu.
A tota la resta del claustre, quants bons moments hem compartit, quantes
rialles!
Als meus companys d’Infantil i Primària: heu sigut mestres dels meus fills i
uns grans amics. Sali, hauràs de buscar algú que t’ajude en la BBC. Sou uns
grans professionals i meravelloses persones.
Als Pares escolapis que sempre teniu la porta oberta per a convidar-nos i per
a participar en tot el que necessitem.
Per últim i no menys importants una dedicatòria molt especial a tot el PAS i
al personal de la cuina, gràcies per tot el que feu.
Ensenyar és aprendre i aprendre és ensenyar!

Fins sempre!
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Col·Labo racions

Del Nostre Arxiu
Al clasutre hi ha un nou “alumne”. Un nou arbre, el roure
valencià, ha vingut a substituir a les palmeres que ens han
acompanyat els darrers anys, de la mateixa manera que les
palmeres arribaren en el seu moment per modificar el que hi
havia al claustre. Repassem breument com ha estat el paisatge de benvinguda a l’escola.

recordar que la finestra pertanyia al teatret de l’escola i que
per l’arcada de darrere s’accedia a l’escenari i a la zona destinada a l’apuntador.

La imatge més antiga del mateix ens l’hem d’imaginar a partir
del plànol de l’antiga universitat del segle XVIII. Antoni Forcada, coadjutor jesuïta que participà en diferents obres de
l’orde a Espanya fins el 1745, marxà a Amèrica i es va emportar este plànol i alguns altres més per les construccions que
allí es farien. El plànol de la universitat gandiana aparegué al
col·legi de Santa Fe d’Argentina i es va publicar el 1959 pel
també jesuïta Furlong. El claustre apareix amb un cercle i
amb el número 7, indicat com a “descubierto”.

Les reformes i excavacions arqueològiques dels anys 90
transformaren radicalment el jardí existent. La llimera, els
nesprers i la frondosa vegetació que va deixar pas a una part
de gespa i d’una zona de cement per als jocs dels xiquets
d’infantil. L’accés al jardí era per una reixa tancada amb un
cadenat situada davant mateix de la porta d’entrada. Només
entrar en ell, a la dreta, se situava el pou, que va ser traslladat
al lloc actual. En la memòria dels que passaren per allí queda
la reixa amb els punxons per evitar, probablement, que ningú entrara pel altre lloc més que el correcte. Al bell mig del
claustre, el monument a Calassanç s’erigia per damunt de la
vegetació.

Tal vegada la primera fotografia siga d’un grup d’alumnes a
la dècada del 1910 davant de l’escala d’accés a la UNED. Cal

Ací en teniu un recull fotogràfic de la història del nostre
claustre.
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El diari El Mundo situa el
nostre centre en la posició

18 de la llista dels millors col·legis
Novament l’Escola Pia de Gandia apareix en la llista dels
50 millors col·legis privats i concertats de la Comunitat
Valenciana publicada pel diari El Mundo en base a 27 criteris. L’Escola Pia se situa en la posició 18 i és l’únic col·legi i institut de la ciutat de Gandia i comarca de la Safor
que apareix. El diari destaca l’aposta del col·legi per les
noves metodologies actives que han permés el reciclatge
continu del professorat. Els docents funcionen amb eines
de treball col·laboratiu de Google i des del curs 2017-2018
s’ha completat la implantació de la tauleta com a eina de
treball des de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat. A
més, s’està desenvolupant el projecte d’hort escolar en Infantil i Primària i de desenvolupament d’habilitats socials
en Secundària i Batxillerat.
D’altra banda, el centre disposa de dues aules d’integració per atendre les necessitats educatives especials dels
alumnes d’Infantil, Primària i Secundària. L’esport és una
altra de les apostes del col·legi, que disputa competicions
escolars.
Tot això és possible gràcies al gran treball del professorat,
PAS, alumnes i famílies que formen la comunitat educativa de l’Escola Pia. Per tot això, el que ens naix és dir-vos:
GRÀCIES.
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CAMÍ A SANTA
ANNA
“Parlar del temps no té res a vore amb
les converses sobre l’oratge”.
(Enric Ferrer. Quan el temps no és l’oratge que fa. Levante. 24 d’octubre 2020)
Fa poc, una persona em deia: “Qui anava a dir-nos que ens canviaria tant la
vida en un any!” Es referia a la situació tan excepcional del coronavirus i jo
li vaig haver de corregir: “No, no fa tant
de temps. Va ser març, sols han passat
mesos…i, efectivament, ens semblen
segles”.
Ho comente perquè estava pensant sobre quin personatge representatiu nostre escriure, i tot just aquesta vegada
no tocava parlar d’un, sinó d’un tot.
La meua família i jo, per exemple, pujàvem tots els diumenges a l’ermita de
Santa Anna. Sabíeu que fins el 1882 la
Verge que dota de nom a l’ermita va ser
la patrona de Gandia i no la Mare de
Déu dels Desemparats? I el canvi prové
-darreries del segle XIX- del desig de fer
la nostra ciutat “la xicoteta València”.
Santa Anna, protectora de les collites
davant les catàstrofes naturals, de les
mares gestants i durant el part (“la tradició segueix vigent i les dones embarassades demanen a la santa tindre un
bon part i per això se li dona un xicotet ciri que haurà d’encendre durant el
part i que aquest siga curt”) i… del cuc
de seda, aquesta última tradició, una
de les causes que provocaren amb la
caiguda del seu conreu, el canvi de la
imatge.
“En l’època de la cria dels cucs de seda,
Santa Anna era invocada per beneir els
seus ous, s’aspergia aigua beneïda sobre les capsetes on es guardava perquè
els dies següents començaven a eclosionar donant lloc a la campanya de la
cria del cuc”

Com esmenta Miguel Vercher Navarro
al seu llibre “L’ermita de Santa Anna”,
a més també va ser per la desaparició
de la cria del cuc de seda en aquesta
regió, una de les bases econòmiques,
que estava posada sota la protecció
de la santa (…) i que davant l’epidèmia
de còlera el 1884 es convertirà en centre d’aïllament dels malalts”. De fet, la
cessió de l’ermita als pares escolapis el
1807 fa constar expressament: “que es
puga utilitzar com a llatzeret (persones
malaltes amb la lepra), dada que perdura en la toponímia del barri perquè també se’l coneix com a barri de Natzaret”.
Vercher, seguint la investigació de Pellicer i Rocher a “Història de la Setmana
Santa de Gandia”, comenta que “El 1807
l’Ajuntament decideix l’ús i usdefruit de
l’ermita i les terres del voltant a la Fundació reial de l’Escola Pia de Gandia, el
qual tot i ser des de la restauració de
la democràcia de titularitat municipal,
continua, per petició del propi Ajuntament, amb la presencia i atenció per
l’Escola Pia com ve realitzant des del
segle XIX”.
Així, El 1915, per exemple, s’hi celebrava la primera Festa de l’Arbre promoguda per l’Escola Pia i on “l’ajuntament
va sufragar el 325 pins, així com el berenar dels alumnes que hi van participar,
i, sense cap gènere de dubte, alguns
d’aquests pins són els que encara es
poden admirar en la contornada.
Al Catàleg d'Arbres i Arbredes d'Interés
Local, que té com a objectius protegir,
conservar i millorar l'arbratge d'interés
local; defensant-lo, fomentant la seua
divulgació i coneixement, planificant,
ordenant i gestionant l'arbratge, i, controlant i sancionant les accions que
alteren la seua protecció apareix la Pineda de Santa Anna, on destaca un pi
pinyoner de 20 metres i 1,14 metres de
diàmetre de tronc que sobreïx del pinar
de l'ermita i que pot observar-se des del
mirador d'aquesta, un dels arbres més
antics del nostre municipi.
Les seues recuperades tradicions de els
dimecres i diumenges de Quaresma re-
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córrer el Calvari, o el meravellós Cant
de la Sibil·la, en la missa del gall, a la
Nit de Nadal. Magraner, al Programa de
mà Cançoner de Gandia, (Ajuntament
de Gandia, 1995) afirma que el Cant de
la Sibil·la està documentat en la Seu de
València en 1464 i 1533. El Concili de
Trento ho va prohibir per ser un tipus
de manifestacions extra litúrgiques, i
on una alumna de la nostra escola representarà a la Sibil·la.
I continuaria parlant de moltes més
coses de la meua estimada ermita.
Nosaltres, que cada diumenge, quan
començava el sol quasi al punt bell del
dia, amb uns núvols estantissos abans
que picar de les campanes indicaren
que donaria començament la seua homilia, pujàvem al ritme lent que ens
permetien els esglaons de la muntanya.
Silenciosament, les persones de diumenge ens assèiem uns vora de l’altre.
Un home vestia pantalons foscos i camisa negra. Ella semblava guardar mig
dol. La dona jove apuntava un estat de
bona esperança i esperava acabar per
venerar i donar gràcies a la maredeueta. Uns xiquets seien a finals dels bancs
esperant les famílies que no feren cap
retret.
El sol il·luminava amb suavitat l’interior.
El pare Ferrer Solivares com de costum, amb un somriure ens saludava i
ens donava la benvinguda davant dels
mots de meditació que el púlpit senzill
de l’ermita fornia. Tothom esperant les
seues paraules com el gran mestre que
és i la seua estima i pietat.
Així eren els diumenges no fa encara un
any. Tan a prop que ens podíem sentir i,
ara, tan lluny.
Rosa Mª Prada i Insa

Informació:

L’ermita de Santa Anna. Miguel
Vercher Navarro. CEIC Alfons el Vell,
Gandia. 2011. Web escolapiagandia i
Ajuntament de Gandia.
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Fratelli tutti.
Com Construir un món fratern

V

ivim en l’època de la informació, tan abundant, que a vegades fa difícil entendre el que estem vivint i dificulta poder avançar amb seguretat. Necessitem uns referents que, com
el plànol d’una ciutat, ens ajuden a trobar el camí, la bona direcció. En moments adversos, en moments d’emergència, volem
salvar tot allò que és essencial per a la nostra vida, per això hem
d’alegrar-nos que orientacions com les del papa Francesc en la
recent encíclica Fratelli tutti, ens ajuden a posar cada cosa al
seu lloc i no perdre’ns en detalls secundaris o superflus. L’encíclica és una síntesi que completa altres documents publicats
del papa i té l’especial característica d’estar dirigida a tots els
hòmens i dones, siga quina siga la seua religió o cultura. Ara
tan sols podem comentar breument alguns dels seus aspectes,
que ens poden animar a fer-ne la lectura completa, gràcies a la
facilitat que dóna el seu llenguatge viu i directe.

L’encíclica pretén ser una reflexió sobre l’amor fratern en la
seua dimensió universal, obert a tots i mostrar “algunes tendències del món actual que no afavoreixen el desenvolupament de la fraternitat universal” (núm. 9), i ho fa des d’una
visió lúcida de la realitat social, política, econòmica i religiosa
del nostre món, sempre des de la veritat i l’esperança de contribuir a transformar positivament la nostra societat actual.
L’aproximació als grans problemes que estem vivint ho fa, en
primer lloc, des de la identitat cristiana que veu en Jesucrist
el fonament de la dignitat humana. A partir de l’extens comentari sobre la paràbola del bon samarità (Lluc 10, 25-37)
(núms. 56-86), la fe anima a reconèixer a Crist en cada germà abandonat o exclòs, de tal manera que, com Déu estima
els seus fills amb un amor infinit, els confereix també una
dignitat infinita (núm. 84). L’altre fonament de la reflexió del
papa és la defensa de la inalienable dignitat de la persona
(núm.127). Des de la convergència de les dos visions, la cristiana i la humana, va entrant en l’explicació de l’amistat social
perquè “ningú no creix ni arriba a la plenitud aïllat dels altres”
(núm. 95). Caldrà trencar les fronteres, sobretot mentals, per
tal d’obrir-nos fraternalment als altres, que no és el mateix
que el que està fent la globalització, que ens fa veïns però no
germans. Els drets humans, en definitiva, no tenen fronteres.
Com fer-ho possible? Per l’amor social, que és una “força capaç de suscitar nous camins per a fer front als problemes
actuals del món i per a renovar profundament des del seu
interior les estructures, les organitzacions socials i els ordenaments jurídics” (núm. 183). Un amor social que té, entre
altres, els següents elements: el diàleg social, és a dir, la cons-

ciència de formar part d’una mateixa família, la humanitat.
Un diàleg que no es pot confondre amb un simple intercanvi
d’opinions, sinó que consisteix en respectar el punt de vista
de l’altre i construir un espai d’encontre sense renunciar a la
pròpia identitat (núm. 203), que s’ha de fonamentar en la veritat, sobretot d’aquella veritat que la raó descobreix com un
valor universal permanent (núm. 208). Una veritat que ha de
ser fidel a la memòria, però capaç d’oblidar i perdonar (núms.
246-250). En este context, les religions han d’estar al servici
de la fraternitat en el món, han de promoure el diàleg i arribar a compartir amb tots els valors i experiències morals i
espirituals des de la veritat i l’amor (núm. 271).
Una de les més importants concrecions de l’amor social és
la política, a la qual s’ha de retornar la seua autèntica missió
i dignitat. El paper de la política és transcendental perquè
l’economia no és la raó última de la política. Necessitem una
política “que pense amb una visió ampla”, capaç d’incorporar
tots els elements de la realitat social (núm. 177), “perquè un
individu pot ajudar a una persona necessitada, però quan
s’uneix a altres per a generar processos socials de fraternitat
i de justícia per a tots, entra en el camp de la més àmplia caritat, la caritat política” (núm. 180).
Tot això s’aprén a través de l’educació, de l’aprenentatge del
diàleg, el descobriment de la reciprocitat i de l’enriquiment
mutu. És una missió que exigeix un compromís de totes les
persones que tenen responsabilitats educatives i formatives,
sobretot la família, que és el primera educadora dels fills en
la transmissió dels valors humans i de la fe. Com també és
fonamental la missió dels educadors i formadors en l’escola o en altres àmbits, conscients de la seua responsabilitat
en la formació de les dimensions morals, espirituals i socials
de la persona. L’educació ha d’afavorir la qualitat de les relacions humanes en la formació d’hàbits solidaris, la capacitat
de pensar la vida humana més integralment i la profunditat
espiritual. Només així s’hi podran denunciar els abusos contra la dignitat de la persona humana (núms.114 i 167).
L’encíclica acaba amb una crida a favor de la pau, la justícia i
la fraternitat (núm. 285). La reflexió sobre els problemes del
nostre món han de donar pas a iniciatives pràctiques i solidàries, amb un esperit obert com el de Jesús, sempre atent a
la fragilitat humana i disposat a acollir a tots.
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La covid-19 i
el botelló
Humboldt: En la Naturalesa tot està connectat

està darrere de les generacions que busquen i han buscat en l’alcohol el que ens els dóna la vida. Shakespeare va escriure: “l’alcohol
augmenta el desig però debilita les facultats”. Aquesta podria ser
una de les conclusions. La impossibilitat de trobar un món feliç em
transporta a l'alcohol on trobaré el que em falta.
Educació en valors

En parlar de la ingesta, consum i elaboració de l’alcohol comptem
amb dos referents històrics i literaris. Un d'ells va ser la Llei Seca
promulgada pel Congrés dels Estats Units i que va durar entre
1920 i 1933. Mai abans es va beure tant i mai abans van morir tantes persones pel control i distribució de les begudes alcohòliques.
Les pàgines dels periòdics valencians es van omplir de paraules
noves: “bar-room, bastender, bootlegger, derringers, gàngsters,
gimlet, hijackers, hold-up, mixed-drinks”.

L’Associació Valenciana de lluita contra el càncer comunicava el 14
d’octubre que enguany a Espanya moriran prop de 40.000 persones per la Covid-19, i 100.000 ho serien pel càncer que provoca el
tabac i l’alcohol. Un xifra que hauria de fer-nos veure la tremenda
càrrega social que això suposa i l’enorme cost laboral que deixen
les malalties que ocasiona la ingesta incontrolada d’alcohol.

I el segon referent va ser “La Ruta Destroy” també coneguda com
a “Ruta del Bacalao” que va tindre l’àrea metropolitana de València
com a eix central, especialment la carretera CV-500 que enllaçava
la ciutat amb Cullera, paral·lela la mar. La transició política i el buit
existent sobre la legislació de les discoteques i l’oci nocturn va ser
percebut pels empresaris i amb les ànsies de canvi, els excel·lents
grups musicals valencians, el consum de drogues, els esteroides
anabolitzants, la cocaïna, l’heroïna i els còctels en els quals es mesclaven diverses begudes i el resultat final va ser la mort de molts
joves i la ruïna de moltes famílies.

Probablement caldrà treballar en el camp dels valors i de l’ètica per
a mitigar els efectes d’una malaltia que forma part de la nostra història. No obstant això, pensem que és la societat de consum la que
en última instància està darrere d’aquesta carrera sense seny que
ens condueix cap a la inconsciència i la paralització. I el més dur:
som vulnerable i per partida doble: alcohol i COVID-19, el còctel
perfecte per a parlar de llibertat de fer el que em done la gana, fins
i tot si amb això expose la meua vida i la dels meus.
La solució

Tant la Llei Seca com la “Ruta del Bacalao” van servir d'inspiració
literària, així com d'estudis sociològics sobre l’oci i el negoci que
suposa el control i distribució de drogues.
La Covid i el botelló

La solució no és prohibir l’alcohol. La solució està en l’educació, la
família, la persona com a protagonista de la història. Fa uns anys
es va proposar una assignatura anomenada Educació per a la Ciutadania, un primer pas tallat d’arrel pels dogmàtics en possessió
de la veritat des de la creació del món. Controlar i minimitzar els
estralls de l’alcohol ens competeix a tots. L’escola, les universitats,
els mitjans de comunicació, la classe empresarial, els sindicats, els
polítics, la classe mèdica, els educadors socials i cadascun dels lectors d’aquest text. Apel·lem doncs a la responsabilitat col·lectiva.
En aquests moments històrics per a la humanitat, enfrontada a
un enemic invisible, cal utilitzar la raó i l’esperança en la condició humana. La COVID-19 i els botellons són l’autopista que ens
condueix al dol. I això no ho podem admetre, volem viure amb el
cap alt. El futur és nostre i l’hem d’escriure nosaltres. El naturalista
i il·lustrat Alejandro Von Humboldt, 1769-1856, va escriure: “quan
danyem la naturalesa ella ens envia missatges”.

Les dues primeres dècades del segle XXI transcorrien amb les
bregues habituals entre els polítics, una economia valenciana que
esperava l’estiu i als turistes com a aigua de maig, la celebració
de grans esdeveniments esportius, dues edicions de la Copa de
l’Amèrica, la ruïnosa Fórmula 1, la corrupció enquistada en les institucions, i el poble entretingut amb el “pa et circenses”.
I va arribar la crisi i va caldre salvar a la banca. Va caure el Banc de
València, i la pràctica totalitat de les Caixes d’Estalvis i el vaixell
almirall: Bancaixa.
El canvi de signe polític en les institucions va suposar un baló
d’oxigen per a una societat que veia com el Titanic s'enfonsava. Els
botellons funcionaven a la perfecció. Els alumnes de les facultats,
instituts i persones majors fugien i fugen de la realitat cada set
dies. I va vindre el mes de març de 2020, i va començar el malson.
El fracàs o l’èxit, la quotidiana realitat, la falta d’expectatives, les
imatges d’un món estripat per les tragèdies individuals i col·lectives, la falta d’una integració, el desig de cridar l’atenció com siga,
el “postureo”, les xarxes socials, tot això

Recaredo Agulló Albuixech
Doctor en filologia, atleta, autor del diccionari Espanya de termes
esportius
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Crònica D'un Any Especial
«Si ens hem de contagiar d’alguna cosa, que
siga de fe, d’esperança i d’amor»
Tots els anys en aquesta secció de la revista Ruta posem el focus en alguns
dels fets més rellevants de l’any anterior. Però aquest any tots convindrem
que ha estat un any, i el que queda!, bastant peculiar. Per tant en la crònica
d'aquest any es reflexionarà sobre algunes de les actituds, fets i situacions
viscuts durant el temps des de la declaració de l'estat d'alarma fins avui.

sar les seues inseguretats i les seues pors, visqueren moments de distracció amb els seus amics i companys i el que considere més rellevant per a
ells: van tindre un horari que els va allunyar del caos que hauria suposat
haver de fer tasques d’acord al que ells volgueren. Per descomptat va suposar un esforç molt gran per la seua part i pels professors, però crec que
els beneficis són inqüestionables i la seua salut mental i fins i tot física ha
estat millor que si el col·legi hagués decidit prendre altres opcions.

En primer lloc, cal donar les gràcies a tots els que van ajudar al fet que la situació millorara, i són molts: des dels que van combatre en primera línia el
virus en hospitals, centres de salut, farmàcies, residències d’ancians... Moltes vegades arriscant la seua vida i la dels seus éssers estimats per ajudar
els que podien. També a les forces de l’ordre que van vetllar per la seguretat de tots i es van preocupar que alguns incívics no poguessen malmetre
el treball conjunt d’una societat com la de Gandia que es va comportar en
la seua majoria d’una manera totalment responsable. I finalment a tots els
que van haver de seguir treballant en el confinament perquè el necessari
no s’aturés: des de treballadors de camp o el mar, fàbriques, supermercats
i un llarg etcètera que amb el seu esforç van demostrar quins són realment
els treballs indispensables.

També m’agradaria ressenyar que donar classes a les cases ha estat possible perquè des de fa anys el col·legi està immers en una renovació metodològica i tècnica. Va ajudar moltíssim que tots els alumnes tingueren el
seu iPad, el compte de Google de l’escola, els llibres digitals en Clasroom o
Moodle on podien pujar les seues tasques i que els professors estigueren
habituats a aquesta nova tecnologia. Això va suposar que el col·legi pogués adaptar-se en un temps rècord a la nova situació i va suposar que tots
els alumnes des del primer dia després de falles es trobaren acompanyats
pels seus companys i professors.
Una vegada s’ha tornat a l’escola cal tindre en compte a aquells en què
moltes vegades menys es pensa i és el que el personal d'administració i
serveis ha estat al peu del canó en tot moment, preveient el necessari per
a la tornada a l’escola de la manera més segura possible i ajudant en tot el
necessari a professors i alumnes perquè aquesta nova situació que s’està
vivint siga el més serena i tranquil·la dins de les peculiaritats d’aquest nou
temps.

En segon lloc cal donar unes gràcies molt grans a tots els xiquetes, xiquets
i joves perquè van tindre un comportament excel·lent durant el confinament i la desescalada. Els alumnes del nostre col·legi van viure, com tots,
aquesta nova realitat amb una barreja de sentiments des de moltes vegades el patiment o l'estrés de no poder viure com estaven acostumats,
també moltes vegades el sentir esgotament per l’excés d’informació de la
pandèmia, la incertesa de no saber quan acabaria el confinament i molts
més sentiments que van haver de viure a casa i sense més companyia que
les seves famílies i les videoconferències.

Finalment, el que passarà quan estiguen llegint aquesta crònica no ho sé
i l’únic que espere és que totes les famílies del nostre col·legi estiguen el
millor possible i que com més prompte s’acabe aquest malson que portem
molt de temps vivint.

Em deixe a molts col·lectius però seria impossible enumerar a totes les
persones que van tindre un comportament destacable en aquesta pandèmia. Després de donar les gràcies, vull posar el focus en diverses particularitats del nostre centre en aquest temps. La primera, i la que més he
d’agrair, és l’intent de normalitat que es va plantejar als joves. Van poder
tindre totes les hores de classe des de casa, hi hagué moments per expres-

Espere que la crònica de l’any que ve siga molt diferent a la d’aquest any i
que l’únic que conte de la COVID-19 siga el final i l’inici d’una nova realitat
en la qual els bons valors que s’han viscut en aquest nou context siguen el
record que desitge plasmar en la crònica de l'any que ve.
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“FONTS,BROLLS, ULLALS i POUS
ARTESIANS A LA SAFOR”
1. INTRODUCCIÓ. El BALANÇ HIDROGEOLÒGIC.

zones de falles i diaclassis, i fort desenvolupament vertical,
sobretot entre Barx i Pinet, el conegut com “Pla de les Simes o avencs” i també dins dels camps de dolines i poliés
de la Drova, Barx, la Llacuna, plans de les Creus de Tavernes,
Mondúver, Buixcarró,... etc. Es un autèntic “ponor” o engolidor del polié de Barx, junt amb el de Suros, situat un poc
més al Nord.

L’Equació Actual del Balanç Hidrogeològic, d’una zona: P = E
+ I + EV P-Precipitacions (pluges, neu,...). -E: Aigües d’Escorrentia (salvatgesbarrancsrius). I-D’Infiltració o Subterrànies. -EV-Evapotranspiració (evaporació superficial de rius,
barrancs, sòls... i la procedent de l’activitat de plantes i animals (suor, respiració...). Si coneixem P (pluges ineu) i E (el
volum d’aigua de Fonts-barrancs i Rius), podrem deduir el
volum d’aigües I o subterrànies (I), d’una zona. (EV en %, segons els paràmetres climàtics). Hui en dia,de vegades, pot
ser complicat el traure-ho exacte.... imaginem el mèrit del P.
L. Calvo que ho calculava amb constància, ingeni i pocs mitjans, aproximant-se al valor real i que li permitia quantificar
les aigües subterrànies,...i marcar pous encertadament.

El P.L.Calvo afirmava que en l’avenc les aigües s’abismaven
com en un pou “airón” (= de gran fondària).

2. AVENCS, BROLLS, FONTS i CASCADES.
2.1. Avencs (simas). Per tractar-se d’un territori en què predominen les calcàries i dolomies, que són permeables i tindre
una pluviositat mitjana-alta, l’aigua (amb CO2) ha anat dissolent-les lentament obrint buits i canals per dins donant un karst
molt desenvolupat, tant en formes externes, com internes....)

2.2. Barx, avenc de Suros: Aquest es troba al NE del polié-depressió de Barx, enfront del desviament Cra.- a Font
Cirer i Foies. S’activen després de plutges de més de 200250 L/m2 en 1-2 dies. Al novembre del 87 a Gandia 740 L./1
dia i > 1.000/2,5 dies. Oliva superà aquestes xifres. La Donzella replega, a través dels barrancs on desaigüen les fonts
que es formen baix dels cingles del sud, com la de la Puig
Mola, Benita, etc. Per sota tenen les argiles roges impermeables del Triàsic Superior.

Són molt freqüents els avencs (o simes), preferentment en
zones de falles i diaclassis, i fort desenvolupament vertical,
sobretot entre Barx i Pinet, el conegut com “Pla de les Simes o avencs” i també dins dels camps de dolines i poliés
de la Drova, Barx, la Llacuna, plans de les Creus de Tavernes,
Mondúver, Buixcarró,... etc. Es un autèntic “ponor” o engolidor del polié de Barx, junt amb el de Suros, situat un poc
més al Nord.

2.3.El Plà dels Avencs o de les Simes. Es troba al terme
de Barx, seguint el Camí del Surar- Pinet-Llutxent, i ben senyalitzat, amb un gran nº d’avencs, la majoria d’origen tectònic, per falles. Van ser explorats a partir del 1980 pel Grup
Espeleològic Comando de València. Baixaren i investigaren
els 2 ponors—engolidor dels avencs del polié de Barx, descrivint-los en detall i dibuixant els perfils i filmant l’interior.

El P.L.Calvo afirmava que en l’avenc les aigües s’abismaven
com en un pou “airón” (= de gran fondària).
Són molt freqüents els avencs (o simes), preferentment en
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A banda l’any 1992 i següents investigaren amb el colorant
fluoresceïna, llançada a l’avenc de la Donzella i mesurant les
etapes i els temps que necessitava en arribar a les diferents
fonts i brolls de la Valldigna. El resultat va donar prou llum al
funcionament hidrològic de la zona.

I també poden arribar a donar sortidors i cascadetes
impressionants.

El P. L. Calvo ja ho va deduïr amb aproximació, fa més de 120
anys. Hui en dia es pensa que, com a mínim, s’aporten les
pluges de la superfície de la Sª Grossa fins al vall de Pinet. I en alguns casos fins a les Serres de Xàtiva...
2.4. Brolls, fonts i cascades. Els Brolls són deguts a circulació kárstica-subterrània per dins de la roca, que afloren
amb turbulència després de períodes de fortes pluges i habitualment de curta duració, uns pocs dies o arribar a 1-2 setmanes. El més conegut: Brolls del riu Vaca en Simat, a 800
m al S. de la Font Gran.
Per cert, contava amb ironia, el P.L. Calvo, d’un Enginyer que
per augmentar el cabal de la Font de Puig Mola, va planejar
excavar per baix de les Argiles.....i si ho haguera aconseguit
s’hagueren quedat com en la “gallina de los huevos de oro”.

A les fonts constants de la zona, al peu dels cingles de Falla
de La Drova i Barx, totes tenen en comú el nivell inferior de
les argiles roges i verdoses del Triàsic Superior, que eren les
preferides, encertadament, com a nivell de base impermeable segur, per el P.L.Calvo.
N’hi ha casos com la font-brolls de Bolomor i la de la Mongeta que permaneixen seques durant períodes prou llargs.
Altres, com la font de la Puig Mola, la de la Reprimala o les
Aigües de Pego, que no són de cabal constant: Augmenten
fortament fins a més de 5 vegades,... reventant la zona pels
costats de l’eixida natural-habitual de la font i arribant a originar brollets en els marges, inundacions en horts, tallant
camins etc, després de pluges excepcionals (com les de la
Safor en Novembre del 87 o altres dels 90 i dels anys 2000).

La Transmissivitat i els Ullals. La Transmissivitat és la
capacitat d’un aqüífer (o massa d’aigua) per cedir eixa aigua.
O bé el volum d’aigua que travessa una secció unitària de
l’aqüífer en una unitat de temps (com una velocitat de pas
d’un volum determinat d’aigua).
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Els Ullals es formen quan en l’aqüífer, l’aigua passa de
una roca de Transmissivitat alta o velocitat alta a una roca
de transmissivitat menor. Per exemple quan passa d’una roca
d’alta permeabilitat, com les calcàries i dolomies fisurades
amb fort pendent, com en les nostres muntanyes de l’Oest
de les marjals i les aigües passen a una roca de menor transmissivitat com les argiles-arenes amb torba de la marjal ...i es
frenen. I afloren cap a la superfície en formes rodones o arrodonides, d’ahí el seu nom semblant a l’Ull. La secció vertical
de l’Ullal sol ser cònica amb el vèrtex a la part inferior.

4. POUS D’AIGUA CABALLERA (o Artesians).

3. ULLS DE BOU.

2) Pou artesià de l’Esclapissada (Vilallonga. Desembre
2016). Es va començar a perforar a l’octubre de 2016 per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a regar d’emergència degut a la llarga sequera, quan el pantà de Beniarrés
ja no podia aportar aigua. Es tracta d’un pou de 300 m. de
fondària, acabat a primers del desembre del 2016, que a partir dels 270 m. brollà l’aigua amb molta força. Eren aigües cavalleres o pou artesià, degut a una gran pressió, superior a
l’atmosfèrica. El cabal, després de més de 25 dies, va amainar
molt poc, a més tampoc va augmentar després de les intenses pluges i el posterior gran cabal del Serpis. Es per això
que estàvem davant d’un fenomen excepcional: un aqüífer
captiu o aigua subterrània a pressió dins de roques permeables, localitzades entre dues roques impermeables i sense
aparent connexió ni amb aigües superficials, ni amb les roques i aigües subterrànies existents per damunt dels 270 m.
de fondària. I va seguir actiu fins hui en dia. A l’octubre del
2020, seguia actiu, donant aigua a la sèquia de de Reg, on
desemboca entubat.

Són un tipus particular de brolls explosius, d’eixida circular
(semblant a un ull de bou), de gran cabal d’aigua i curta duració en general, que es dóna en zones molt karstificades o al
seu costat, després de les pluges torrencials (per tant poden
passar anys sense eixir). Solen tindre un umbral mínim de cabal per a donar-se, encara que en alguns és desconegut per
ser mixte (ullal Ull de Bou-Alcodar-Bombers de Gandia). Si
som estrictes és un Ullal, no un ull de bou, supose que el nom
es donaria per la forma inicial de la surgència, fa molts anys.

Situat baix del Canyaret i la Penya Roja i hui en dia envoltat
de camps de tarongers

1) Barranc de Navesa (Ador). Per cert en Octubre del 2020
alimentava un cabal menut però constant al Barranc de Navesa que portava uns 5-7 cm. d’aigua contínua. Segons em
contaren, als anys 70, un empresari va proposar a tots els regants de la Partida de Navesa, que ell els instal·lava un motor
per augmentar el cabal d’eixida, amb la condició de cobrar-los
l’hora de reg barata (crec recordar que a uns 10 quinzets/h.
(2,50 pesetes, aprox. equivalents a uns 1,5 céntims d’€ ). L’empresari canvià d’idea al cap d’un temps i volia cobrar-se-la
com els demés motors de la zona (per exemple el de Sta. Isabel d’Ador)....i la Societat es va desfer, es llevà el motor i, com
de costum seguia eixint aigua, amb un cabal variable depenent del temps que fera des de les últimes pluges importants.
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Infantil

Formem equip amb un estil Calassanci

A

quest ha estat un curs ben diferent. Tan sols dos trimestres d'escola i un de confinament. Però de tot el que hem viscut,
hem de trobar les coses més positives.

El treball a casa amb les famílies ens ha demostrat que la tasca docent no és tan fàcil. Els mestres d'Educació Infantil
hem estat seguint les programacions adaptant-les a la nova situació sense deixar a banda les nostres rutines de pensament,
el treball per projectes, la globalització de totes les àrees...
Una de les coses que hem pensat els mestres en aquest període de temps és que assistir a una escola reglada com
la nostra és un privilegi per als alumnes, ja que tenen l'oportunitat de relacionar-se amb els seus companys a més de jugar i
realitzar tasques enriquidores amb una serie de metodologies actives. Tot açò fa que l'Escola Pia siga el millor lloc on poden
estar els nostres xiquets i xiquetes.
La nostra premissa com a escola és formar a persones empàtiques, resilients, preparades per a la vida amb una educació integral i treballant cada dia per desenvolupar totes les seues competències.
L’equip de mestres d'Infantil tenim molt clar que els alumnes són la nostra raó de ser i és per això que ens importa
molt que troben un clima d'alegria a la nostra escola, a les nostres aules. No sabem quant de temps exigirà per tornar a realitzar les celebracions de les festivitats més rellevants: Tio de la porra, sant Josep de Calassanç, Nadal, el dia de la Pau, les falles,
els teatres, les eixides escolars... El que tenim molt clar és que continuem la nostra tasca a les aules, com sempre i al vostre
costat, al costat de les famílies de l'Escola Pia de Gandia. Sempre estarem ajudant-vos i orientant-vos en aquesta meravellosa
tasca educativa.
Gràcies pel vostre recolzament!
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Les eixides escolars com a recurs didàctics
Eixides a la biblioteca, a correus, les eixides dels projectes de treball… aquestes activitats que realitzem fora de l’aula afavoreixen als nostres alumnes i faciliten que assoleixquen millor els continguts d’aula.

Celebrem les Festes!
Les vivències de les festes a l’escola són com els colors de l’Arc de Sant Martí, plenes de llums i colors, vida i il·lusió. Adherides
a la nostra cultura i tradició, ens recorden la nostra identitat com a ciutat. L'escola ofereix l'oportunitat de gaudir les festes
com un punt de trobada i de participació de tota la comunitat educativa.

El joc, la millor manera d’aprendre.
Els Mestres d’Educació Infantil coneixem la importància que té el joc en la vida dels nostres alumnes. Cal entendre el joc en
els infants com una activitat lúdica amb la que aprèn de forma natural. Aprendre jugant és una de les característiques que
defineix l’etapa d’infantil. El joc és un mitjà d’aprenentatge important que ajuda tant als xiquets com a les xiquetes a conèixerse a si mateixos i al món que els envolta.
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SOM ARTISTES!
En aquest ambient d’aprenentatge es pretén potenciar la imaginació i la creativitat. El que fem és fusionar el grafisme, l’originalitat i l’art aconseguint experiències molt motivants i autèntiques. D’aquesta manera educarem als alumnes en la pràctica
de l’art com un llenguatge d’expressió personal, a partir de treballs pràctics i vivencials.

Treball per projectes
Aquesta és la nostra metodologia, que es basa en oferir diferents vies que puguen ajudar els xiquets i les xiquetes a pensar
per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.Els nostres projectes de treball tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat. Aquesta metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i,
el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.
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2n CICLE
PER QUÈ NO QUEDAR-SE
AMB LA PART POSITIVA
DE LES COSES?

E

l coronavirus ha arribat a les nostres vides de forma inesperada;
tot i això hem sabut traure el millor de nosaltres davant d’aquesta
situació. Per començar, vam prioritzar el contacte diari amb les famílies i els alumnes, continuant així amb un seguiment individualitzat
de cada situació particular. Vam acompanyar la planificació setmanal amb un feedback diari, paraules i missatges de suport que feien
aquesta tasca molt més amena i motivadora sense oblidar la part
emocional i els valors que tant fomentem.
Per continuar i suavitzar l’impacte del confinament als alumnes, es
van afegir sessions de videoconferències amb diverses activitats on
donàvem ànims i comentàvem les anècdotes de la setmana. També
repassàvem competències bàsiques d’algunes assignatures instrumentals, propostes d’atenció i lògica, jocs de paraules, entrevistes amb escriptors i sessions amb els mestres especialistes.
D’altra banda, per a que pogueren comprendre tots els conceptes, vam
planificar la feina pensant en que ells construïren el seu propi aprenentatge des del nivell del coneixement individual i basant-se en la pròpia
experiència.
Per aquest motiu, els tutors ens coordinàvem vàries vegades al llarg
de la setmana per estructurar les sessions de manera que sempre aparegueren vídeos explicatius per part dels mestres, enllaços amb jocs i
activitats interactives relacionades amb la matèria, activitats de percepció, pel·lícules, experiments i treballs manipulatius amb organitzadors conceptuals i rutines de pensament que els ajudaren a assolir el
seu creixement i continuar avançant.
Per a la nostra satisfacció, les famílies es van posar mans a l’obra i van
respondre molt positivament fent que ens arribara la tasca realitzada
pels seus fills i recolzant així la unió escola-família que tant necessària
és avui en dia.
Com vam comprovar, els alumnes van saber aprofitar aquesta situació adaptant-se i divertint-se amb les activitats proposades en totes
i cadascuna de les assignatures; mostra d’açò van ser totes les fotos i
vídeos que ens arribaren.
Aquesta circumstància ha mostrat el nivell d’adaptació del nostre
alumnat aprofitant reptes i oportunitats i traient la part positiva de les
coses; ja que com bé és sabut: Quan dius: “no puc”, el cervell s’atura
però quan penses “com ho faig?”, el teu cervell comença a treballar.
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INNOVACIÓ METODOLÒGICA, ELS PROJECTES
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TEMPORADA ESPORTIVA
2019-20
L

Tots els equips han aconseguit medalla en les seues respectives competicions, a més d’un campionat de lliga de l’equip
infantil i un subcampionat per part de l’equip cadet. Però el
major èxit de tots és poder veure la careta de felicitat dels
nostres alumnes practicant l’esport que els agrada conjugat
amb la transmissió dels valors calassancis dels quals deixen
empremta per allà on van, això fa que ens sentim orgullosos
de tots i cadascun d’ells.

a temporada esportiva 2019-2020 ha estat també marcada per l’arribada de la pandèmia del COVID-19 a les nostres vides. Moltes de les activitats i competicions previstes
en les quals els nostres alumnes haurien d’haver participat,
no ho han pogut fer, doncs han sigut suspeses per motius
sanitaris, de seguretat i prevenció contra aquest virus i altres
les hem modificat, com la del Dia de l’Esport, on des de casa,
alumnes, pares i professors hem fet arribar a tot el món de
forma visible els esports i exercici físic que realitzem durant
la nostra vida quotidiana.

Per últim agrair la col·laboració dels entrenadors de futbol,
de patinatge i karate que sense la seua dedicació no haguera pogut ser possible aconseguir portar endavant aquestes
activitats. MOLTES GRÀCIES.

Tot i això, el nostre centre continua sent un referent esportiu a la ciutat de Gandia, on any darrere any, el nombre
d’alumnes que s’inscriuen a les diferents modalitats esportives que el col·legi ofereix va en augment i aquest motiu fa
que l’ESCOLA PIA tots els dissabtes estiga representada en
nombrosos col·legis i instal·lacions esportives de la ciutat.

També donar les gràcies als pares i a les mares el recolzament i la confiança que ens han donat durant tot l’any i la
dedicació que han posat en què els seus fills practicaren
esport.

A continuació fem un xicotet resum dels equips que hem
format aquesta temporada i el que s’ha aconseguit.

Us esperem amb més força que mai i ànim el proper curs,
per a poder seguir gaudint de l’esport a la nostra escola.

S’han format: 2 equips de multiesport prebenjamí, 2 equips
de multiesport benjamí, 1 equip de multiesport aleví, 1 equip
de futbet aleví, 1 equip futbet infantil i per últim 1 equip cadet de futbet. Cal valorar el grup d’iniciació a l’esport, que
són xiquets de 4-5 anys que no competeixen els dissabtes,
però totes les setmanes entrenen dues vegades i aprenen i
es diverteixen moltíssim.

Fins prompte.

Vicent Torres

54

Revista 2019 - 2020

Secundària

INNOVACIÓ METODOLÒGICA:PLÀSTICA
1r ESO
MACETES DIVERTIDES
Els alumnes de 1r d’ESO a l’assignatura de plàstica han aprofitat el
confinament per decorar un poc casa. Amb materials reciclats com
botelles de plàstic han fet cares per tal que servisquen de macetes.
Els resultats han estat molt divertits i originals.
Gràcies pel vostre interés!

2n ESO
DIORAMES
Els alumnes de 2n ESO han treballat en equip la profunditat mitjançant els diorames, aquestes escenes fan que els elements es
disposen de manera que allò més prop queda davant i de manera
que ens allunyem els elements han de fer-se més menuts.
Enhorabona!

3r ESO
FORMES I COLORS
Aquest any a 3r d’ ESO en plàstica hem treballat el color i les formes a través de tres autors espanyols com son Jose Manuel Merello, OKUDA i Joan Garcia Ripollés. Tres pintors totalment diferents
per el seu tracte amb les formes des de la geometria de OKUDA, a
la figuració de Merello i el surrealisme de Ripollés.
Els ha encantat i a nosaltres també!

4t ESO
ANIMALS POLIGONALS
El treball cooperatiu d’aquest any a 4t de la ESO han estat els animals poligonals.
Han estudiat els triangles, quadrilàters i els polígons i les seues
construccions, després ho han posat en pràctica dissenyant i realitzant animals on la principal característica eren les arestes i els
vèrtex. A partir de poliedres (cares poligonals) han eixit aquests resultats! Han demostrat que el treball en equip pot ser molt divertit
però sobretot molt important, cadascú ha posat la seua part per tal
que el projecte funcionara.
Enhorabona!

Escola Pia • Gandía
Gandia

Théâtre en français
“Le médecin malgré lui”
Cette année les étudiants de 3éme, 4éme d’ESO et 1er, 2 éme
Batxiller on est allé au théatre pour voir une adapatation d’un
de plus grand écrivants de la comédie française , Molière.
“Le medecin malgré lui” nous raconte l’histoire de Sgaranelle,
un allègre bûcheron qui fut au service d’un grand medecin
durant six ans où il apprit un peu du latin et quelques rudiments de medicine. Un jour il se dispute avec sa femme et finit par la taper quoiqu’il lui demande pardon. Mais sa femme
ne le pardonne pas et elle pense qu’à se venger.
L’occasion se présente quand elle rencontre Valère et Lucas
serviteurs de Géronte qui sont à la recherche d'un médecin
capable de soigner Lucilde, la fille de leur maître. La femme
leur parle de son mari, le reconnu docteur Sgaranelle, qui,
capable de faire revivre des morts, pourra sans aucun doute
la soigner.
Réussira-t-elle sa vengeance ? Donnera- t-elle une leçon à
son mari ? … Tout le monde a bien rigolé avec cette comédie
pleine de beaux draps.

Correspondència amb França
Enguany els alumnes de l’ESO i 1r de Batxiller van participar
en un projecte d’intercanvi de
cartes i e-mails amb el Collège Privé Notre-Dame du Rocher
de la ciutat de Chambéry.
L’objectiu era que els alumnes adquirirem la competència de
comunicació tant a nivell escrit
com oral impulsant l’ús de la llengua francesa.
Amb molta il·lusió van escriure les cartes i algunes alumnes
de 2n ESO van ser les encarregades d’anar a Correus per a
enviar-les, però... Per culpa de la COVID19 i amb el tancament
de les escoles, tant ací com a França, no hem pogut obtindre
la tant desitjada resposta.
Sí sabem que els alumnes d’allà van aconseguir llegir les nostres cartes... amb dos mesos de retard!!.
Esperem el curs vinent reprendre aquesta activitat
Els alumnes de 2n ESO
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hora de tutoria a l’aula ordinària de 3r ESO A,B,C (Teresa

PMAR19-20/COVID19
Aquest any, una vegada més, l’ Escola Pia ha dut endavant un Programa de millora de l’aprenentatge i rendiment, el PMAR, per als
alumnes de 3r d’ESO que respon a les necessitats dels nostres alumnes, a més d’assolir els objectius i competències de l’etapa educativa
corresponent.
El PMAR d’enguany ha estat constituït per un grup molt cohesionat
de dotze alumnes, sis xics i sis xiques finalment, que han rebut una
atenció personalitzada al llarg del curs escolar i han compartit tres
àmbits a l’aula de PMAR (sociolingüístic, tècnicocientífic i de llengües
estrangeres: Anglés) a més d’una hora de tutoria amb la tutora de
PMAR, Núria Ribera; la resta d’assignatures i optatives a més d’una

Gimeno, Cristina Abeledo, José Vercher) per tractar-se d’un programa
inclusiu; la qual cosa permet que els alumnes se senten perfectament
integrats al centre.
A pesar del Confinament i de les classes online durant la tercera avaluació, els nostres alumnes de PMAR han millorat el seu rendiment
acadèmic i la seua actitud a més de recuperar assignatures pendents
d’altres cursos; a excepció d’un cas d’absentisme i promoció automàtica, la resta d’alumnes cursaran el programa de PR4 l’any vinent malgrat el COVID19.
A l’espera que el proper curs 2020-21 els alumnes de PMAR gaudisquen del nou programa sol·licitat de PR4, de manera que el centre
puga respondre a les necessitats educatives de cada alumne donada
la nostra DIVERSITAT.

TREBALLANT PER
PROJECTES
Durant aquest any, els nostres/as alumnes/as han treballat per projectes en els diferents cursos.
No obstant això, voldria destacar la labor realitzada pels
alumnes/as de 1r ESO, que en finalitzar el primer trimestre del curs van crear uns contes clàssics personalitzats
posant tota la seva creativitat i imaginació.
Així mateix, han finalitzat el curs igualment, creant un
projecte de receptes del món, que a causa del confinament ha acabat sent una reunió o un conjunt de receptes
d'allò més variades exposades per ells de la millor manera al seu abast: gravant-se, amb veu, amb missatges,
amb presentacions de keynote…i els resultats han estat
magnífics. Una gran satisfacció per a tots.
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Museu Ciències Naturals

Museu Ciències Naturals

Ruta de l_Aigua de Potries

Ruta de l_Aigua de Potries

Museu de les Ciències

Museu de les Ciències

Museu de les Ciències

Museu de les Ciències
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L´ESCOLA PIA I LA PANDÈMIA
textos

1r eso

M

auro Galluccio: La majoria d’alumnes han donat classes
virtualment com jo. Després de les classes parlava amb
el meus amics. El més avorrit del confinament ha estat no
poder eixir al carrer a donar una volteta amb els meus amics.

la al professor o professora que tocava en cada assignatura.
També la meua germana Emma i jo començarem a provar-nos
tota la roba que hi havia per casa: la que ens venia ens la quedàvem i la que no la prepararem per a dur-les al contenidor
de Càritas.

Guillem Insa: Estos últims sis mesos han estat difícils ja que
hem estat tancats a casa sense poder eixir. Però hi ha que
vore les coses positives de tot açò: hem pogut estar en família, hem augmentat la creativitat i segur que hem inventat
algun joc per a jugar tots el membres de la família. El cole ha
estat diferent i hem fet un fi de curs inusual. Fer les classes
online ha estat una innovació.

Artur Vélez: Vaig aprendre a viure amb aquesta nova normalitat. Ara tenim que anar amb aquesta mascareta, posar-nos
gel sempre que eixim d’un lloc, etc. En resum, que açò va per
a llarg i tenim que viure la vida.
Sofia Garcia: Les classes online es feien en Zoom. Entràvem
amb un codi que ens enviava el professor o la professora. La
classe més difícil era educació física, perquè tancats a casa
era difícil fer exercici. Però el professor va idear que faríem
projectes i que els exercicis a casa s’enviarien per fotografia.

Hel·lena Garcia: Per les vesprades llegíem els llibres que ens
estàvem llegint o veiem la tele o jugàvem a jocs de taula amb
els nostres pares. Entre la família i els amics, per videoconferència, mai m’avorria. Crec que ha estat un confinament
meravellós i ningun dels meus familiars, amics o coneguts
s’han contagiat del virus.

Bàrbara Martínez: Gràcies a les mesures d’aquest cole, treballant amb l’Ipad tots els dies entre setmana, hem pogut estar
més allunyats dels jocs electrònics i hem fet coses com estudiar, treballar, parlar amb amics... Ha estat llarg i divertit. Hem
passat molt de temps amb la nostra família i ens ha ajudat a
apreciar-los més.

Lucia Ruiz: podríem dir que aquest any mai l’oblidarem. Crec
que aquest any mai l’oblidarem. Crec que aquest anys s’estudiarà en el futur, quan hi hagué una pandèmia global i vam
estar en casa més d’un mes. A més, aplaudíem a les 20 hores
per agrair la tasca dels metges.

Irati Hurtado: El primer dia després de tres mesos que vaig
eixir al carrer va ser important perquè feia molt de temps que
no baixava al carrer. Vaig anar al camp passejant i donant una
volteta, però sempre amb protecció, clar. Aquestos mesos
han estat un poquet complicats i diferents, però aquest 2020
no se m’oblidarà mai.

Javier Pintado: Fèiem de tot en casa per no avorrir-nos: cuinàvem, jugàvem, fèiem de tot. Aleshores tocava tornar al cole
per l’aplicació Meet. Intentàvem fer el més paregut a classe i,
en la meua opinió, van ser bones les classes per Meet. Després vam passar a la fase 1, en la que tampoc podíem fer molt,
només el més mínim. La fase 2 ja va tindre canvi perquè ja
podies anar al carrer, però la fase 3 va se la millor perquè ja et
podies relacionar, però amb totes les mesures de seguretat.

Paula Cabanilles: He celebrat la Setmana Santa amb la meua
família i direu com. El que vam fer va ser celebrar una processó de caputxins. Vam fer diferents moments de la vida
de Jesús. També vaig estar parlant amb companys de classe.

Saira Santana: Per a mi la pandèmia no ha estat com pensava.
En aquestos dos mesos que no he pogut eixir de casa, he pogut donar-li una oportunitat als llibres. Qui ho diria? Ara no
pare de llegir-los.

Lola Dominguez: Després vaig començar l’escola virtualment.
Vaig tornar a vore a companys i professors que feia temps
que no veia. Trobava a faltar els carrers, eixir amb els meus
amics, però no estava tan mal. En conclusió, la pandèmia em
va ajudar a reflexionar, conèixer coses sobre fotografia i tecnologia, a més d’aprendre a fer natilles i pastissos.

Aroa Piera: a més de fer les classes online per l’Ipad, cada
vegada fèiem una activitat. Teníem que fer-li foto i enviar-li-
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Una de les coses que més valore d'aquesta pandèmia, és el fet de saber apreciar qui és el que
està ahí i qui no val la pena, m'ha obert els ulls
i crec que a tothom, i m'ha fet canviar de pensament. Han hagut moments bons i roïns, però
eixos moments és ara quan els valore i m'adone
que eren necessaris per a poder seguir sense algunes persones que només em frenaven.
La meua personalitat ha canviat en diversos aspectes i em considere una persona més forta
gràcies a aquestos canvis. He passat per moments durs que m'han fet canviar la perspectiva
de com viure i com ser. He canviat a millor i ha
fet que valore molt més a la gent del meu voltant i tinc satisfacció d’estar amb ells.
Agraesc a la quarantena i a la meua família
l'haver-me ajudat a passar això millor i a adonar-me’n de moltes coses.
El 13 de març del 2020, dies abans de començar
les falles els contagis anaven cada vegada a més,
van decidir cancel·lar-les [...]. Em vaig enfadar
perquè ho veia una ximpleria [...]. Al principi de
la quarantena, d'una banda estava súper bé, dies
de descans a casa després del col·legi sense fer
res, encara que d'altra banda recordant que eren
festes, em trobava mal [...]. Després, el col·legi
va decidir fer les classes online, per a seguir el
curs amb tota la normalitat possible, va ser una
experiència nova i molt agradable, molt còmoda
per a mi. Tot eren avantatges. [...]
No tot era bonic […] Alguns dies els passava molt
mal [...], no saps que fer i t'avorreixes moltíssim,
dies que estàs t'enfades amb la vida i no vols parlar amb ningú i et toca estar a casa [...], et poses
sentimental, penses que fa mesos que no aquestes amb la teua família i que en moment aniries
a veure'ls i no pots […]. I ara després de tot, et
pregunte què haguera passat si no haguérem
estat tancats cadascun a la seua casa [...] També sense adonar-nos, els mesos de quarantena
millorarem moltíssim la contaminació i em vaig
ser molt feliç perquè vaig dir: estem millorant el
món, en general. En conclusió, aquesta quarantena ha estat bé per a fer-me entendre que el
que estava passant fora, era perillós i que calia
anar amb compte, a adonar-me dels qui eren els
amics més importants per a mi i els de veritat, a
adonar-me que no puc estar molt temps sense
veure a la meua família i que els necessite moltíssim, que són molt importants per a mi.
Vivim a una societat en la qual moltes vegades
està present l'egoisme, en la qual quasi sempre
solem anteposar-nos a les persones que ens envolten amb la condició d’aconseguir el nostre
bé. Però en aquests mesos, crec que alguna cosa
ha canviat en tots nosaltres. El contacte físic ha

passat a ser secundari. Es van acabar les fortes
abraçades o els besos. Ara cal mantindre distàncies, usar la màscara... les persones més vulnerables són les que més han i estan patint, per
tot el risc que corren, però vivint aquesta terrible situació sol ens queda veure el costat positiu:
crec que era súper important ser conscient de
la situació que estàvem vivint per a rectificar el
nostre comportament i prendre'ns aquest virus
més de seriosament [...]. Aquests mesos a casa
m'han servit per a adonar-me de qui em vol de
veritat, sense importar-li la distància o les coses
que li impedisquen veure'm, o fins i tot a l'inversa, perquè també m'he adonat de les persones
que més feliç em fan dia a dia i que més m'importen o necessite al meu costat perquè tot siga
més fàcil i divertit.
Recorde estar fent els deures i escoltar al meu
pare parlar sobre un virus que s’expandia pel
món. Quan em vaig informar de l’amenaça, vaig
pensar que no duraria massa temps i que seria
fàcil de superar. Pensava que els humans podem
amb tot. Quan va començar la quarantena no li
vaig donar molta importància. Quan passaren
vint dies la meua mare va tornar del supermercat sense cap bossa de la compra i va dir que no
quedava menjar. Vaig passar la resta de la quarantena amb una dieta insuficient en el desdejuni i l’esmorzar, i nomes les classes online em
feien sentir un poc de normalitat i tranquil·litat,
encara que el meu entorn i la meua falta de motivació m’impedien prestar l’atenció necessària.
Quan poguérem eixir al carrer, ho vaig fer de la
manera més acurada possible: sense tocar la
porta, desinfectant les claus, etc. Quan acaba
les classes li donava una oportunitat a aquelles
coses que mai havia fet per por o peresa. Es pot
dir que vaig créixer com a persona. Quan hem
tornat a l’escola, he valorat realment els meus
professors i amics, encara que el meu caràcter
s’havia fet més introvertit.
Els joves hem d'aguantar pels nostres majors,
retindre tot el que estem perdent per no perdre
a més persones, i aguantar com moltes persones han fet al llarg del temps, perquè igual que
nosaltres perdem, també van perdre els que van
viure guerres, conflictes mundials… Finalment,sobre el meu confinament, diré que va ser dur,
però no pel que vaig viure tancada a casa, sinó
per tot el que em vaig perdre aqueixos 3 mesos
en quarantena, i a més, també afegiré que continuaré aguantant el que faça falta perquè així la
meua gent (i jo mateixa) tornem a ser felices tots
junts, quan tot acabe.
Com em vaig sentir jo durant aquell moment en
el qual els carrers es van començar a buidar? Bé.
És una pregunta fàcil de contestar per a mi. Estava bé, en un pis, amb una família sana i que
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em vol, amb internet i menjar de sobra, amb
més de deu i més de vint llibres per si em volia
distraure. Amb un telèfon i un iPad per a comunicar-me amb els meus amics o per a escoltar
música. Amb quaderns per a escriure i pintar
si volia. Amb Netflix per als dies d'avorriment.
Sí, crec que estava prou bé. No tenia la llibertat
d’abans però si tenia els mitjans per a poder estar còmoda.
En canvi, no tothom pot dir el mateix. El pitjor
era veure en les notícies com cada dia gent moria per aquest virus que s'ha ficat a les nostres
cases sense demanar permís. I veure com la gent
continuava eixint al carrer sense importar-li res
d'això. Ací és quan jo pensava. De veritat els importa tan poc el que hi haja gent morint? Com
l'ésser humà pot arribar a tal punt d'egoisme?
No existia ni existeix cap explicació raonable a
això. El pitjor d'aquest confinament, a Espanya i
fora d'Espanya ha sigut la situació de les dones
tancades a les seues cases amb els seus agressors. Dues dones assassinades, dones que tenen
nom i cognom. Karina Andrés és una d'elles, tenia 35 anys quan va ser assassinada per la seua
parella davant dels seus dos fills, menors. També
ha sigut veure com mentre nosaltres estem tan
còmodes a les nostres cases, hi havia gent als carrers sense una llar a la que anar i sense aliment
que prendre.
En definitiva aquest confinament ha sigut bastant roí. Però no per a la majoria de nosaltres,
que sense saber-ho som uns afortunats de tindre el que tenim.
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GRADUACIÓ 4t ESO
U

n any especial requeria una graduació diferent. El 23 de juliol els alumnes de 4t ESO celebraren la seua Graduació al Claustre de l’Escola Pia.
Malgrat no tindre viatge a Jaca ni retir, classes a distància, crisi sanitària, etc.,
l’Equip Directiu, a petició dels alumnes i famílies, va organitzar aquest acte.

La graduació es va dividir en dues parts: una celebració de la paraula presidida
pel P. Enric Ferrer i un acte acadèmic. Andrea Almiñana, Ariadna Vercher i Gala
Ivars, com a representants de l’alumnat, feren tres emotius discursos i, posteriorment, la professora Carolina García va improvisar un breu parlament en el qual
destacava el seu esforç i el suport per part de tota la comunitat educativa.
Com no podia ser d’altra forma, es feu el lliurament dels Premis Extraordinaris a
aquells alumnes que havien obtingut la qualificació de Matrícula d’Honor: Ale-
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jandra Vélez Castelló, Carmen López Romero i Andrea Almiñana García.
També es van destacar aquells alumnes que durant els anys de Secundària han
destacat per la seua generositat, acompanyament, saber estar i humanitat.
Aquests alumnes amb Menció Honorífica han estat: Andrés Hibernón Velázquez Fornés, Blanca Chirivella Bertó, Marc Pérez Roig, Martina, Perales Bañuls
i David Salvador Robles.
Per a finalitzar, es projectà el vídeo memòria d’aquest any dels alumnes de 4t
d’ESO.
Els desitgem els majors dels èxits a tots els alumnes tant als que es queden a fer
Batxillerat com als que vagen a fer altres estudis.
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L

’anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida
quotidiana per això durant aquest curs alumnes de 1r i 2n
de l’ESO han fet diversos projectes per facilitar progressivament l’adquisició de l’idioma.
Compartir esta sèrie d'activitats ens permet fer visible el
gran treball que els alumnes han dut a terme durant aquest
curs escolar en l’assignatura d’anglés
Booktubers.
La millor part del projecte ha residit en el seu producte final ja que els alumnes s'han convertit en vertaders youtubers de la crítica literària. Individualment o en parelles, s'han
gravat mostrant el llibre físic i explicant elements bàsics de
la lectura, però, sobretot, han hagut d'argumentar en primera persona el per què els ha agradat i a qui i per què li ho
recomanarien.

TAG: 20 things about me
Amb aquesta activitat han parlat dels seus gustos , manies i
molt més i a més ha permés comprovar que la autoobservació és una eina que pot contribuir a millorar el procés de la
seua formació
AUXILIAR LINGÜÍSTIC
Durant el mes de febrer vam poder gaudir d'una professora
nativa procedent de Londres que va entrar a les nostres aules de Primària, Secundària i Batxillerat per a poder practicar i millorar les diferents destreses en la llengua anglesa. Es
va centrar en activitats diverses relacionades especialment
amb l'expressió i la comprensió oral, secundant al seu torn
les estructures gramaticals programades i treballades durant
aquest període de temps.
PROVES DE CAMBRIDGE

Role-playing: At the restaurant.
El role playing facilita la comprensió de continguts teòrics.
Estimula i motiva a partir de l'experiència. Obliga a pensar
i a resoldre situacions creativament. Proposa “el joc” com
un desafiament personal on cada integrant constitueix una
peça significativa i constitutiva del resultat, obligant-lo a reconèixer les seues pròpies habilitats i deficiències.
Irregular Verbs Rap
En aquest projecte els alumnes han gravat un vídeo per a
repassar els verbs irregulars anglès de manera amena i
divertida
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Enguany, després de realitzar el simulacre per a preparar als
alumnes a les proves de Cambridge, van haver de ser cancel·lades a causa del confinament. Queda pendent de nova
data per al pròxim curs.
PROVES A2
Un any més hem realitzat les proves A2 de francès i anglès que ens envia Conselleria per donar als nostres alumnes l’oportunitat d’obtenir el títol bàsic d’aquestes llengües
i animar-los a seguir millorant i adquirint les destresses necessàries per a desenvolupar-se i introduir-se qualsevol dia
al mon laboral que tant de valor dona al coneixement de les
llengües.
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Natura,
univesitats i
convivència
L’etapa de Batxillerat implica un desenvolupament molt
intens de coneixements que els alumnes han d’aprendre un
temps molt curt, dos anys, i, no per això, es poden deixar de
costat les activitats i eixides culturals. Aquestes activitats
sempre busquen complementar la seua formació i acostar-los al futur món universitari, a la natura, a crear cohesió
de grup, etc.
D’aquesta manera, els alumnes començaren el curs amb
una convivència inicial i una primera eixida en la qual els
alumnes de 1r de Batxillerat anaren a l’Oceanogràfic i els de
2n de Batxillerat al paratge natural Parpalló-Borrell. Altra
activitat va ser la visita als refugis de la Peixateria i del Prado
de la ciutat de Gandia amb l’objectiu de fer-los conèixer les
circumstàncies de la Guerra Civil i crear-los empatia amb
tots aquells que hui pateixen la guerra.
Altra vessant d’aquestes activitats va ser la relacionada amb
el món universitari. Durant l’etapa de Batxillerat, els alumnes visiten en 1r la Universitat Politècnica de Gandia i en 2n
la Politècnica de València, la General de València i la Florida
de Catarroja. A més, reberen la visita de la Universitat Catòlica de València.
Totes aquestes activitats fomenten la convivència i redueixen les incerteses davant els futurs estudis universitaris.
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Viatge a roma
A

finals del mes de febrer, tres professors i 51 alumnes
de 2n de Batxillerat s’embarcaren en una aventura per
Itàlia. Estàvem a l’inici de la pandèmia i abans de prendre
aquesta decisió, l’Equip Directiu es va posar en contacte amb
les autoritats sanitàries i Consolat d’Itàlia per tal d’assegurar-nos de la seguretat del viatge. Tot i fet, a les set del matí
del 24 de febrer eixia el grup cap a Roma.

Posteriorment, restava la visita a la ciutat de Roma els següents dos dies. Visitaren els Museus Vaticans amb les
explicacions del guia i pogueren bocabadar-se amb la sumptuositat de la Capella Sixtina, la Basílica de Sant Pere, la Pietat i la Gruta del Vaticà amb les tombes dels anteriors Papes.
Una visita imprescindible, igualment, és a la Casa General
dels Escolapis on es conserva l’habitació de Calassanç i les
seues relíquies. L’escolapi Francesc Mulet els va rebre i els va
acompanyar durant tota la visita saludant als antics alumnes
i als beneïts professors i professores que els acompanyaven:
Borja Pinzón, Xelo González i Teresa Gimeno.

Al voltant de les set de la vesprada, arribaven davant de de
la monumental i famosa Torre de Pisa que, a desgrat de la
foscor de la nit, resultava igual de bonica. I, ràpidament, acudiren a Florència per tal de passejar per la ciutat i allotjar-se
a l’hotel.

Passejar per Roma significa topar-se amb monuments i,
d’aquesta manera, visitaren la Plaça Navona, el Panteó
d’Agripa, la Fontana de Trevi, el fòrum romà amb el Coliseu,
etc.

Els següents dos dies es dedicaren a la preciosa ciutat de
Florència. Els alumnes van visitar la catedral, el complex del
duomo amb el baptisteri, la Plaça de Miquel Àngel amb les
seues precioses vistes de ciutat i la rèplica en bronza del
David. També dedicaren un dia a visitar els museus més
importants de Florència: l’Acadèmica i la Galeria dels Uffizi. Les càmeres de fotos dels alumnes no s’aturaven en cap
moment i, fins i tot, alguns d’ells s’atrevien a escenificar les
obres d’art que els contemplaven.

Finalment, el 29 de febrer arribaven tots i totes a Gandia amb
la satisfacció d’haver viscut una experiència inoblidable.
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GRADUACIÓ 2n DE BATXILLERAT
Aquest curs els alumnes de 2n de Batxillerat han tingut un
curs molt especial. Classes a distància, viatge a Roma inoblidable, Proves d’Accés a la Universitat al mateix centre, crisi
sanitària, etc. Però, tot això no podia ser impediment perquè
aquests alumnes tingueren el comiat que es mereixien. Per
tot això, el 21 de juliol se celebrà la Graduació dels alumnes
de 2n de Batxillerat d’una forma diferent però igual d’especial
i emotiva: es canvià l’Església pel Claustre, sense els familiars i únicament amb la presència dels alumnes i del claustre
de professors i amb totes les mesures de distància social i
sanitària.
La graduació tingué dues parts: una celebració de la paraula
presidida pel P. Enric Ferrer i un acte acadèmic. Maria Aparisi
i Gonzalo Peretó com a representants de l’alumnat feren un
emotiu discurs i, posteriorment, la professora Xelo González
feu un breu parlament en el qual donava les gràcies per haver
pogut donar classes tants anys a l’Escola Pia i, especialment,
aquest curs en el qual ha pogut disfrutar d’una generació
molt especial.
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Es lliuraren els Premis Extraordinaris a aquells alumnes que
havien obtingut la qualificació de Matrícula d’Honor: Alicia
Gómez, Martí, Gonzalo Peretó Villaescusa, Fernando Navarro Parets i Ariadna Pons Serquera.
També es van destacar aquells alumnes que durant els dos
anys de Batxillerat mostraren de manera important la seua
generositat, acompanyament, saber estar i humanitat, motiu
pel qual reberen una Menció Honorífica: Marc Llopis Fuster,
Pablo Daniel Barabaschi Hryniuk, Carla Iglesias Orchillés,
Danail Valentinov Velikov, Claudia Bertó Torres, Gema Canet
Martí.
L’acte va concloure amb un vídeo preparat pels alumnes en
el que li desitjaven a Xelo el millor, ara que es jubila i amb
la projecció del tradicional vídeo memòria d’aquest any dels
alumnes de 2n de Batxillerat. Els desitgem els majors dels
èxits i els recordem que són escolapis i que tenen la seua
casa a l’Escola Pia de Gandia.
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Proves d’Accés a la
Universitat a l’Escola Pia
Un any especial, per a uns alumnes molt grans. A causa de la COVID-19, les PAU s’han realitzat per primera vegada al nostre
centre amb totes les mesures de seguretat establides per la Conselleria d’Educació. 62 alumnes començaren amb l’examen
d’Història d’Espanya i Valencià. Obtingueren una nota mitjana en la Fase General de 7,056, dada que millora les dels últims
anys. Aquesta nota és superior a la mitjana del Sistema Universitari Valencià que és d’un 6,658 i a la de la nostra universitat
(la Politècnica de València) que presenta una nota de 6,584. Felicitacions als nostres alumnes i professorat que, malgrat la
situació sanitària del COVID-19 i el confinament, han sabut adaptar-se i traure el millor de cadascú.

MAGISTRALS 2020 UPV.
LOLES RIBERA HA ESTAT UNA
DE LES 50 SELECCIONADES COM
A PROFESSORA MAGISTRAL

L

a UPV reconeix, per tercer any consecutiu, l'excepcional treball realitzat per 50 professors d'ESO, Batxillerat i cicles formatius de la Comunitat Valenciana.
Enguany, Loles Ribera, professora d’Economia de Batxillerat i d’Iniciativa Empresarial en PR4, ha estat seleccionada com a professora magistral.
La selecció del professorat es realitza a partir d'enquestes que es fan entre l’alumnat de primer curs de
la Universitat Politècnica de València, la qual cosa
emociona especialment les persones homenatjades.
Magistrals és una iniciativa de la Universitat Politècnica de València que pretén reconéixer la labor de tota
una professió: la del personal docent d'ESO, batxillerat i cicles formatius. En aquesta edició, la tercera, han
sigut reconeguts 29 professors i 21 professores.
L’Escola Pia de Gandia s’alegra en gran manera que
Loles Ribera haja estat escollida com a Professora
Magistral 2020.
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Pastoral I Acció Social
Des de l'Equip de Pastoral ens trobem
davant d'un desafiament que com en
moltes altres situacions que ultrapassa
els coneixements del món que teníem.
És a dir, l'Equip de Pastoral, el col·legi, La
Comunitat Religiosa i en general tota la
societat viu aquest nou temps d'incertesa amb una barreja de desconeixement i d'altra banda perplexitat: el que
semblaven mesos, poden ser anys, el
que semblava que podia acabar abans
d'estiu ara resulta que és molt més
complex del que ens havien explicat o
el que es podia pensar des de la nostra
antiga mentalitat. I aquesta nova situació impedeix els campaments, extraescolars, convivències, trobades, baixar a
l'Església dos grups, acudir a l'Oratori
... És a dir, deixa a la pastoral de l'escola sense els seus moments i llocs més
significatius.
Per tant la pregunta és: què podem fer
en aquesta nova realitat des del col·legi?

En primer lloc, adaptar-nos a les circumstàncies i si no es pot anar a l'Església o a la Capella per ajuntar-nos amb
el Escolapi per tenir un moment de reflexió o de pregària ja es buscarà un
horari perquè es faça aquest moment
de pregària-reflexió en classe i tractant
de complir en tot moment amb les mesures de seguretat que es contemplen
per al centre.
En segon lloc, des de fa molts anys al
col·legi tenim el grup de Moviment
Calassanç que es porta realitzant de
manera contínua des de fa 15 anys. Ha
costat que siga vist com una realitat
més de l'escola en la qual els alumnes
que desitgen acudeixen i els que no ho
respecten amb una gran normalitat.
Per tant un altre objectiu en aquesta situació és no perdre els grups, que
els xiquets es sentisquen acompanyats
d'alguna manera pel catequista i els
seus companys en aquests dies d'incer-
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tesa i sobretot que encara que siguen
menys que tinguen alguna paraula de
Jesús per afrontar aquesta nova realitat
tan dura.
En tercer lloc hem d'aconseguir que la
pastoral de l'Escola Pia siga un lloc on
els alumnes se senten escoltats i puguen expressar les seues pors, inseguretats, problemes,... Així doncs, més
que realitzar dinàmiques els catequistes haurien de preveure temps i espais per a que els alumnes es puguen
comunicar.
Hi ha molts més reptes però el que
és evident és que la Pastoral no ha de
arraconar-se amb l'excusa de les activitats que no es poden realitzar sinó que
ha de continuar amb una missió clara:
Posar als xiquets en el centre de la tasca educativa i pastoral.

Pastoral
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Formació: FIC i Landriani

Participació: Famílies i grups d’adults

Com cada any hem mantingut l’oferta de formació cristiana
per a catequistes joves (FIC) així com la que compartim tots
els anys per als educadors del centre (Landriani). Al mes de
novembre vora vint professors i escolapis ens vam reunir en
la seua comunitat religiosa, des de divendres de vesprada
fins dissabte a migdia. No podríem acompanyar bé als alumnes si no tenim cura dels nostres propis processos. Tot va
ajudant al creixement personal i cristià posant els fonaments
per a tenir una vida plena i feliç.

Les famílies que havien participat d’experiències d’estiu i de
Pasqua organitzades des de la Província Betània no van poder ser convocades a continuar amb aquesta oferta de l’Escola Pia. Ja és un bon grapat de famílies les que han tingut
moments molt enriquidors, que totes van agrair molt i que
voldríem donar continuïtat amb grups estables als que, en
el futur, podríem acompanyar-nos i créixer junts com a persones i cristians, dins del carisma escolapi que compartim.
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Etapa Betlem
El grup de famílies de l’etapa Betlem han continuat amb les reunions d’aquesta etapa que comença en 1r d’Infantil i arriba fins
2n de Primària. Fins i tot durant el confinament van poder tindre alguna sessió online per tal de donar-se suport i poder viure
millor eixe temps.
Aquesta etapa suposa una iniciació a la vivència de la fe en família, acompanyats per educadors d’Infantil en una reunió
mensual. Sessions d’expressió corporal, musical i plàstica permeten apropar-nos a la proposta del model de vida cristià que
ofereix l’evangeli.

MOVIMENT CALASSANÇ (Primària, Secundària, Famílies, Professors)
Com cada any, el Moviment Calassanç ha estat carregat d’experiències, celebracions i moments compartits que ens han permès créixer com persones i com cristians. Hem descobert, ajudats per la vivència en grup, com Déu es fa present en nosaltres:
en les relacions amb els demés, en les nostres decisions personals... en el nostre dia a dia.
Evidentment, a partir del mes de març les circumstàncies van impedir continuar amb el ritme habitual. No vam poder celebrar
la Pasqua com altres anys i tampoc no hem pogut gaudir de les experiències d’estiu, que sempre són moments molt intensos
de creixement i d’encontre personal i grupal.
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Malgrat tot això, més de 120 alumnes de Primària i quasi 100 de Secundària han continuat amb el procés que suposa Moviment Calassanç, creixent com a persones i com a cristians. Fins a febrer, cada setmana vam tenir les reunions grupals i sí vam
tindre l’oportunitat d’unir-nos a convivències intercol·legials, just abans del confinament. Tots els grups des de 5é de Primària
fins a 3r d’ESO, amb la resta de col·legis de la zona Est de Betània, van gaudir del seu respectiu cap de setmana, en la casa de
convivències Verbum Dei en Siete Aguas.
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M

algrat tot això, més de 120 alumnes de Primària i quasi 100 de Secundària han continuat amb el procés que suposa Moviment Calassanç, creixent com a persones i com a cristians. Fins a febrer, cada setmana vam tenir les reunions grupals
i sí vam tindre l’oportunitat d’unir-nos a convivències intercol·legials, just abans del confinament. Tots els grups des de 5é de
Primària fins a 3r d’ESO, amb la resta de col·legis de la zona Est de Betània, van gaudir del seu respectiu cap de setmana, en
la casa de convivències Verbum Dei en Siete Aguas.
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Primera Comunió

L

’Eucaristia celebrada el dia de les Primeres Comunions és la primera vegada en què els xiquets i xiquetes prenen el cos i
sang de Crist.

Són conscients del compromís que tenen per continuar la seua Fe Cristiana al llarg de les seues vides.
És important participar en l’acte de la confessió dels nostres pecats per rebre el perdó de Déu. En l’escola ho tenim molt present per donar aquesta oportunitat als nostres xiquets i fer l’acompanyament oportú per a la integració de les seues vides
en el camí que ens té preparat Jesús.
La Comunitat Educativa ha estat present en la formació cristiana dels seus alumnes i va facilitar la celebració d’aquest sagrament els dies 4 i 11 d’octubre.
Un any diferent donades les circumstàncies de la pandèmia però no ha pogut ser impossible la celebració d’aquests dies tan
importants i emotius.
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Confirmacions
El divendres 30 d’octubre onze joves del Moviment Calassanç de 1r de Batxillerat van rebre el sagrament de la Confirmació. Aquest any es va celebrar d’una manera diferent
i adaptada al temps que vivim. Amb mascaretes, distanciament i amb neteja de mans a l’entrada es va realitzar amb
tota la seguretat possible.
La celebració va ser presidida pel Vicari Francisco Revert,
acompanyat per la Comunitat Cristiana de l’Escola Pia de
Gandia.
Abans de començar els joves es reuniren amb el vicari, a qui
li havien enviat prèviament una carta on explicaven els motius pels quals volien rebre el sagrament.
Durant la cerimònia els van animar a continuar en l’Església
i a ser fidels a tot el que han viscut en el seu camí de seguiment a Jesús. Finalment cal donar les gràcies a totes les persones que van fer possible aquesta celebració: catequistes,
alumnes, guitarres i cor. I també a les famílies i amics que
amb la seua atenció i respecte van permetre viure una celebració molt entranyable.
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DEPARTAMENT D’ ACCIÓ SOCIAL
Per altra banda, al centre tenim un bon grup de joves que
formen el voluntariat, que de forma desinteressada han invertit el seu temps lliure en ajudar totes les vesprades dels
dimecres als més menuts del col·legi a reforçar l’escriptura,
la lectura i participar en els projectes i activitats que s’havien dissenyat per a treballar les metodologies actives. A
més, tenim als alumnes de 1r d’ESO, que han fet de padrins
de lectura dels alumnes de 5 anys, on a l’hora del pati dedicaven el seu temps d’esmorzar a contar-los contes i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge lector. Per a tots ha
sigut una experiència inoblidable i els ha emplenat moltíssim. Moltes gràcies pel vostre compromís i esperit calassanci del que heu fet gala.

El nostre col·legi és un referent tant a la ciutat de Gandia
com als seus voltants pel seu nivell acadèmic, l’educació en
valors que transmet als seus alumnes, la seua història i com
no, per fomentar l’acció social entre la comunitat educativa
escolàpia.
Des del nostre departament pretenem millorar la vida de les
persones que més ho necessiten i anar avançant cap a una
societat més justa on tots puguem gaudir de les mateixes
oportunitats.
Per a poder aconseguir aquestos objectius d’anar transformant la societat poc a poc, hem dut a terme durant el curs
diverses accions com: campanyes (Domund, Globalmón…),
projectes d’aprenentatge i serveis (un taponet, un cigronet,
donació de sang), jornada esportiva solidària, rifa de Nadal,
concert benèfic i esmorzar solidari, on gràcies a la participació, col·laboració i aportació vital tant dels alumnes com les
seues famílies (sense vosaltres no haguera sigut possible),
hem pogut traure un somriure a aquelles persones que han
agraït moltíssim la nostra ajuda en moments complicats.

Des del departament d’Acció Social continuarem treballant
el proper curs colze a colze amb tota la comunitat escolàpia per a seguir complint amb la missió i el carisma de
Calassanç.
Vicent Torres
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III JORNADA
ESPORTIVA
SOLIDÀRIA
L’Eucaristia celebrada el dia de les Primeres Comunions és la
primera vegada en què els xiquets i xiquetes prenen el cos
i sang de Crist.
Són conscients del compromís que tenen per continuar la
seua Fe Cristiana al llarg de les seues vides.
És important participar en l’acte de la confessió dels nostres
pecats per rebre el perdó de Déu. En l’escola ho tenim molt
present per donar aquesta oportunitat als nostres xiquets i
fer l’acompanyament oportú per a la integració de les seues
vides en el camí que ens té preparat Jesús.
La Comunitat Educativa ha estat present en la formació cristiana dels seus alumnes i va facilitar la celebració d’aquest
sagrament els dies 4 i 11 d’octubre.
Un any diferent donades les circumstàncies de la pandèmia
però no ha pogut ser impossible la celebració d’aquests dies
tan importants i emotius.
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L'Acció Social en la Germandat de la Santíssima Creu
l'Acció Social? L'Acció Social té
Quèperésobjectiu
prestar les necessitats es-

sencials que, per diferents motius, un grup
de població no pot satisfer.
Les germandats, des dels seus orígens,
tenen com a fi el rendir culte a les seues
imatges i l'assistència als necessitats. Per
això l'Acció Social de la Setmana Santa ha
d'estar molt present en les confraries, sent
un dels aspectes bàsics de tota associació
cristiana que ha de promoure i practicar la
Caritat, com a exemple de vida cristiana.
L'Acció Social i caritativa que l'Associació
de la Santíssima Creu realitza al llarg de
l'any es dirigeix especialment a col·lectius
que treballen amb necessitats a nivell local, encara que una de les entitats amb
la qual es col·labora més assíduament, i
amb la qual té una especial vinculació, és
el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís.
Tant és així, que els germans franciscans
acompanyen a la germandat en les seues
processons de Setmana Santa.
Al llarg de l'any es puja periòdicament per
a col·laborar amb productes de neteja i higiene personal, útils de cuina, roba de llit,
sucs, llet, brioixeria, pasta i conserves o
donatius econòmics; promovent campanyes solidàries entre els confrares. Aquestes
campanyes solidàries es comparteixen en
les xarxes socials i en la web de la Santíssima Creu, fet que ha motivat que persones
alienes a nosaltres es posen en contacte
amb l'Associació per a col·laborar.

Dues vegades a l'any es promou la recollida de roba de cavaller en bon ús per als
malalts allí acollits, i des de l'any 2016 es
consensua un projecte anual d'acció social
dirigit al Centre d'Acollida; destinant una
partida econòmica per a tal efecte i poder
sufragar les seues necessitats. Així doncs,
s'ha col·laborat amb la compra de cadires
de rodes ergonòmiques adaptades per al
bany, l'adequació de banys del centre amb
agafadors d'acer inoxidable, ajuda econòmica per a pagar els rebuts d'aigua i llum
i altres necessitats demandades pels Germans Franciscans o la col·laboració d'aliments no peribles i aportació econòmica
per a fer front a les necessitats bàsiques
derivades de la Covid-19 l'any 2020.
En el 2019 es va iniciar la jornada de
“l’Amor Fratern”, promovent una campanya solidària de recollida de donatius
durant la Quaresma per a entregar-los el
Dilluns Sant en el Centre d'Acollida, involucrant a tots els confrares en dates pròximes a la Setmana Santa.
A més de les anteriors accions, el dia de
Pasqua de Pentecosta, la germandat convida als residents del Centre a panou i
orxata perquè d'eixa manera puguen celebrar la Pasqua i unir-se a l'alegria de Crist
Ressuscitat.
La Santíssima Creu també col·labora amb
el Preventori Infantil La Nostra Senyora
de l'Empar, ajudant, en la mesura que siga
possible, en les necessitats bàsiques d'ali-
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mentació i aportació de roba per als xiquets, a més de recollir joguets no bèl·lics
quan s'acosta el Nadal.
Una altra de les activitats allí mateix és
la Jornada de Confraternitat amb la confraria de la Santa Faç, que se celebra des
de l'any 2017, que al mateix temps que es
creen llaços d'unió entre totes dues germandats, es realitza l'Acció Social per a
l'educació dels xiquets que allí resideixen,
ja que tot el recaptat en la venda de tiquets per al menjar, es destina íntegrament per al Preventori.
El mes de juny, es realitza una Eucaristia
d'Acció de Gràcies i posterior menjar de
fi d'exercici, on els tiquets es venen a un
preu simbòlic i la germandat contínua realitzant una aportació per a Acció Social.
Finalment, i sota la campanya “Nadal Solidari”, l’Associació s'adhereix a la campanya del Quilo promoguda per Càritas, en
la qual es recullen aliments no peribles i
sucs.

A més d'aquestes accions caritatives
pròpies, ens sumem a l'Acció Social de
la Junta Major de Germandats, amb tres
grans actes anuals els fons recollits dels
quals van destinats a l'Acció Social de la
Setmana Santa: el Dia del Confrare, el teatre Solidari i el sopar de purificació de les
Creus de Maig.
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RESILIÈNCIA
L

a vida no ve amb un manual, igual que l'ésser humà no
porta instruccions, i a falta d’un guió, ens veiem en la tessitura d'anar aprenent i evolucionant amb cada entrebanc o
encert. L'experiència així adquirida, conforma un magatzem
de recursos als quals hauríem d'acudir quan l'esdevenir de
la vida així ho requerisca. Però no sempre la història dóna
respostes a tot, ni tampoc l'ésser humà sap sempre fer una
lectura intel·ligent de la mateixa per a no repetir comportaments i errors.

mundials o individuals, que puguen amenaçar tant la nostra
estabilitat emocional, personal, social o econòmica, no hem ni
podem tindre una altra actitud que no siga la voluntat de sobreposar-nos i transformar les experiències adverses en aprenentatges i oportunitats de creixement. És el que anomenem
Resiliència, la capacitat humana per a enfrontar-se a l'adversitat
afrontant el moment de dolor o incertesa, però amb voluntat i
actitud de superació i transformació, extraient de l'experiència
recursos nous i potencials creatius que afavorisquen el nostre
creixement personal.

Hui, especialment, ens toca enfrontar-nos a una realitat que
ens posa novament de manifest la vulnerabilitat de l'home enfront de determinats perills. Podríem entrar, en aquest punt, en
diatribes sobre hipòtesis diverses sobre les causes o motius que
ens han portat a aquesta situació, uns parlen de cicles vitals, de
processos de selecció natural, d'un error humà davant la manipulació genètica d'un virus, i altres fins i tot de conspiracions per
interessos econòmics i polítics. En aquest últim cas, no hauríem
d'oblidar les paraules del filòsof Thomas Hobbes: “L'home és un
llop per a l'home”, fent referència als horrors dels quals és capaç
la humanitat amb si mateixa.

No sempre les nostres metes estan al final d'una línia recta,
ni tampoc tots els nostres somnis es materialitzen en despertar-nos, hem d'aprendre i emprendre, en un exercici constant
que potencie i desenvolupe la millor versió de nosaltres mateixos, que la nostra intel·ligència emocional siga la clau que ens
òbriga les portes fa la felicitat, no entesa única i exclusivament
en termes absoluts, sinó com aquella que ens aporta l'equilibri
per a saber viure el moment.Ser resilients ens ajudarà a adaptar-nos i a evolucionar en aquest complicat joc que és la vida,
adquirint la fortalesa suficient i els recursos necessaris per a enfrontar-nos amb positivitat als obstacles, aconseguint amb això
transformar qualsevol barrera, pedra o mur, que se'ns presente,
en un esglaó que ens impulse a fer sempre un salt qualitatiu
cap avant.

No és fàcil donar pautes ni solucions quan l'esdevenir ens presenta un paisatge tan difícil com l'actual, davant una amenaça
que està posant en escac pilars tan fonamentals en la nostra
vida com són la salut i l'economia, generant respostes en l'ésser
humà que en la seua diversitat extrauen el millor i el pitjor de la
nostra condició humana, i fruit, en qualsevol cas, de la inseguretat i vulnerabilitat a la qual ens estem veient exposats.

Si als problemes els considerem reptes, i als canvis oportunitats, podrem ser millors arquitectes del nostre destí.
Gema Iznardo Rodríguez

De qualsevol manera, davant les adversitats presents o futures,

Membre de la Junta Directiva de la Germandat de Sant Pere Apòstol
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quest 2020 serà recordat durant molt de temps com l'any de la pandèmia pel Covid-19 i el
que això va provocar. Reclusions, anul·lació de festes com les Falles o la Setmana Santa (entre
moltes altres), no poder eixir de casa, ni veure als amics… Durant molts dies, el canvi de sistemes
de treball i estudi i molts canvis més que segur que arriben, perquè aquesta maleïda bestiola no
té ganes d'anar-se.
I jo em pregunte: “Tot el que s'ha suspés s'ha perdut?” Perquè moltes coses sí, però hi ha unes
altres que s'han adaptat, i entre elles està la Setmana Santa.
-Però que dius si no hi ha hagut processons!!!!!!
Bé, però és que la Setmana Santa no sols són processons i repartiment de caramels i desfilades
i imatges.
La Setmana Santa a Gandia està viva tot l'any, realitzant actes, bé culturals bé de culte o religiosos. Durant l'exercici 2019-20, les germandats de Setmana Santa han pogut realitzar jornades de
convivència, tant en el Dia del Confrare com amb els més necessitats (Franciscans o Preventori),
han celebrat el Nadal, han organitzat concerts de Nadales, han organitzat el 38é concurs de fotografia i el de Pessebres i aparadors nadalencs…
I han viscut la Setmana Santa (ja en període de confinament) des dels seus domicilis, participant
del Tridu Pasqual a través de la televisió local, bolcant-se en les xarxes socials, organitzant el
primer Rosari Digital de Gandia, penjant les banderoles de les diferents germandats als balcons
de les cases, celebrant la Pasqua i les Creus de Maig de manera virtual i fent una gran creu amb
totes les flors que tots els confrares van enviar a la Junta Major perquè es poguera confeccionar….
I s'ha ajudat als més necessitats. En aquest exercici, la Setmana Santa ha ajudat més que mai a
les organitzacions d'ajuda als desfavorits, perquè cap vegada com ara l'havien necessitat tant. I
s'ha fet entre tots, com a germans, com a CRISTIANS.
Com us deia al principi, la Setmana Santa no és traure les imatges i repartir caramels. La Setmana
Santa es viu des del cor i quan no es pot expressar eixa vivència en públic, es busca la manera
de traure-la de nosaltres com siga, amb molts altres actes i col·laboracions. I ací seguim aquest
exercici també, amb els actes del Dia del Confrare Solidari o el Primer Concurs de Targetes
Nadalenques.
Participeu de la Setmana Santa, sigueu vosaltres també Setmana Santa!
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(Per la formigueta)

Bip-bip-bip...bip-bip-bip...bip-bip-bip...07:15h...16 de març de
2021. S'ha fet de dia i no sembla que haja eixit el sol. En la
cuina ma mare prepara el café per a desdejunar i m'arriba
l'agradable aroma fins a la finestra del saló per on guaite el
carrer. Pel que puc contemplar, hui és d'un aroma amarg. És
un dia trist, no hi ha gent pel carrer, ni soroll de trànsit, ni
furgonetes que roden pels comerços, ni música, ni traca, ni
despertà. Que trist es veu tot! Allà, al creuer dels carrers,
es veia l'any passat el nostre monument, la nostra il·lusió,
la nostra falla. Enguany tot ha canviat. Anem al treball com
si res haguera passat en aquestes dates any rere any durant
tota la nostra vida. Cercaviles, bandes de música, falleres i
fallers omplien els carrers d'alegria. La nit anterior haguérem
treballat de valent perquè el nostre monument despertara
al carrer com cal, sense cap errada, a l'espera del jurat que
ens atorgaria premi o no i que sabríem a la nit, després del
Bateig de la xiqueta o xiquet apadrinat per la fallera major
i l'alcalde. Tornaríem al casal plens d'eufòria amb els banderins obtinguts....

a Sant Josep.....ni cremà de la falla, on tornen a nàixer les
il·lusions per un nou any que comença dintre les cendres,
qual Ave Fènix.
Què ha passat? Què hem fet per a què açò estiga passant?
Sent dins de mi una calor que m'ofega i un nuc a la gola no
em deixa quasi respirar. Les llàgrimes arriben als meus ulls
fruit d'una angoixa inevitable. Quin dolor més gran!
Ma mare em crida des de la cuina per prendre el café, però
jo no puc separar-me de la finestra ni deixar de plorar. Em
torna a cridar. Continue plorant. Em torna a cridar. Em torna
a cridar: "Afanyat, que t'has quedat dormida!!! Estan esperant-te els teus amics al carrer per anar a la despertà... Afanyat!!!" Com? Què? Qui?....Aaaaah, la despertà! M'he quedat
dormida! Havia estat somniant! Era un malson terrible! La
meua alegria esclata en un crit joiós...
En arribar a la cuina i sentir l'aroma del café, ja em sembla
tot més amable, més acord al meu sentiment. Quina alegria!
Visca la festa fallera! Açò ens fa pensar que qualsevol dia,
sense la cura deguda per la nostra festa, es pot fer de nit...

Però enguany tot és diferent. Ni tindrem eixa festa, ni l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, ni processó en honor
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L'ESCOLA EN TEMPS DE PANDÈMIA
Hem començat un curs ple d'incerteses. No sabem el que
pot passar, però si el que hem passat els últims mesos. El
nostre col·legi ha estat a l'altura de les circumstàncies i,
gràcies als professors i directiva, els nostres fills han pogut
seguir, de manera virtual però amb els mateixos horaris escolars, les classes. Molt més creatives, els mestres han hagut
de traure tota la imaginació per a no avorrir als alumnes explicant temes a través d'una pantalla. S'han reinventat, i de
què manera! Tots els pares i mares hem vist com els nostres
fills anaven corrent pels corredors buscant coses per a les
gimcanes, etc. Tot perquè ells aprengueren d'una forma divertida i així, intentar oblidar el sacrifici de no eixir al carrer
a veure als seus amics, família, etc.

vida amb els seus néts, igual que nosaltres, els pares, parlem
del que van passar els nostres pares o avis.
No sabem si ens confinaran una altra vegada o no, però el
més important és que tots estiguem conscienciats, aprenguem dels xiquets que tan bé intenten portar-ho, si no ens
cuidem nosaltres aquesta xacra no pararà mai.
Des de la nostra associació intentarem ajudar en la mesura
que siga possible al col·legi, en definitiva, “tirar-los una mà” en
el que puguem i sent coneixedors de les nostres limitacions.
En definitiva, l’ACPA està per a ajudar als pares primer i al
col·legi, i en aquests temps que corren, tan dolents, molt més.

Aquest curs serà diferent, molt diferent al que estem acostumats, i els nostres fills recordaran aquesta part de la seua

JUNTA DIRECTIVA ACPA
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PRESÈNCIA
LOCAL ESCOLÀPIA
C

om ja sabem, l’Escola Pia funciona des de fa uns
anys amb el model de Presències, tant a nivell d’Orde com a nivell provincial i també local. La
Presència és el conjunt de persones i realitats comunitàries i de missió que configuren la realitat escolàpia. Depèn de tots, partint del nou subjecte escolapi
que formen religiosos i laics, treballant junts amb
el mateix carisma, en missió, vida i espiritualitat
compartides.
Tenim la Pasqua com un exemple de funcionament
on hem pogut vore una Comunitat Cristiana Escolàpia que ha compartit un temps molt important per
a tots. Encara hem de créixer molt en aquest sentiment de coresponsabilitat, però sí és evident que
tots hem de participar per enfortir, assegurar i revitalitzar la Presència Local Escolàpia de Gandia.
També hem de cuidar la Presència Betània, caminar
juntament amb la Província per construir entre tots
una Escola Pia que realment siga capaç de transformar la societat, de buscar un món millor.
Ministerialitat laïcal: de Pastoral i de Atenció als
pobres per a la Transformació Social
Es tracta d’una vocació laïcal personal, orientada a
oferir-se de manera ministerial, servint als altres, posar-se a disposició dels germans en una labor per la
que la persona es compromet al llarg d’uns anys (no
com els ministres ordenats, sacerdots, que ho fan
per tota la vida). Actualment en Betània ja han rebut
la seua encomanda ministerial cinc persones i n’hi ha
quatre més que estan procés de rebre-la.
Ací en Gandia, Pepe Pla està en aquesta situació, esperant el moment oportú. Entre desembre i gener
vam acompanyar a les cinc persones que reberen
l’encomanada ministerial en Madrid i Salamanca.
Van ser celebracions importants per la construcció
de l’escola Pia que està en les nostres mans, tots
som responsables de seguir creixent.
Betània: Equips provincials. Ordenació de Didimus. Despedida del P. Marcelino
També suposa créixer en compartir Escola Pia. Marcelino és un religiós escolapi que ha compartit experiències importants d’estiu amb xics i xiques de
Gandia, com de la resta de la Província. Inclús va participar amb famílies d’ací en l’últim Camí de Santia-

go i tots vam comprovar el seu carisma: un escolapi
sempre atent als més menuts, però també als majors. En desembre va rebre obediència per a tornar a
Indonesia i ja està treballant allí com a responsable
de la formació inicial dels religiosos, en Atambua.
Abans, en octubre del curs passat, l’escolapi indonesi Didimus Supardi va rebre l’ordenació sacerdotal en Atambua. Fins allà va estar present la nostra
Escola Pia de Gandia, representada pel professor
que visqué un any amb Didimus i que va viatjar per
assistir a l’esdeveniment, aprofitant la setmana de
festes de Gandia. Una vegada més, construint entre
tots per tot el món, encara que siga dins de la nostra
Província.
Una iniciativa més en la que també participem des
de nostra escola: l’equip d’acompanyants de la Província, que cada any mantenen la formació i preparació per tal d’oferir el millor als nostres joves. Cal
recordar l’aportació que diverses persones del nostre claustre fan a Equips Provincials, no sols en la
marxa normal de funcionament de Pastoral, Moviment Calassanç, o com a catequistes... sinó també
en Identitat Carismàtica, Pedagogia o gestió de la
Qualitat educativa.
Com ja sabem, l’Escola Pia funciona des de fa uns
anys amb el model de Presències, tant a nivell d’Orde com a nivell provincial i també local. La Presència
és el conjunt de persones i realitats comunitàries i
de missió que configuren la realitat escolàpia. Depèn
de tots, partint del nou subjecte escolapi que formen religiosos i laics, treballant junts amb el mateix
carisma, en missió, vida i espiritualitat compartides.
Tenim la Pasqua com un exemple de funcionament
on hem pogut vore una Comunitat Cristiana Escolàpia que ha compartit un temps molt important per
a tots. Encara hem de créixer molt en aquest sentiment de coresponsabilitat, però sí és evident que
tots hem de participar per enfortir, assegurar i revitalitzar la Presència Local Escolàpia de Gandia.
També hem de cuidar la Presència Betània, caminar
juntament amb la Província per construir entre tots
una Escola Pia que realment siga capaç de transformar la societat, de buscar un món millor.
Ministerialitat laïcal: de Pastoral i de Atenció als pobres per a la Transformació Social
Es tracta d’una vocació laïcal personal, orientada a
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oferir-se de manera ministerial, servint als altres, posar-se a disposició dels germans en una labor per la
que la persona es compromet al llarg d’uns anys (no
com els ministres ordenats, sacerdots, que ho fan
per tota la vida). Actualment en Betània ja han rebut
la seua encomanda ministerial cinc persones i n’hi ha
quatre més que estan procés de rebre-la.
Ací en Gandia, Pepe Pla està en aquesta situació, esperant el moment oportú. Entre desembre i gener
vam acompanyar a les cinc persones que reberen
l’encomanada ministerial en Madrid i Salamanca.
Van ser celebracions importants per la construcció
de l’escola Pia que està en les nostres mans, tots
som responsables de seguir creixent.
Betània: Equips provincials. Ordenació de Didimus.
Despedida del P. Marcelino
També suposa créixer en compartir Escola Pia. Marcelino és un religiós escolapi que ha compartit experiències importants d’estiu amb xics i xiques de
Gandia, com de la resta de la Província. Inclús va participar amb famílies d’ací en l’últim Camí de Santiago i tots vam comprovar el seu carisma: un escolapi
sempre atent als més menuts, però també als majors. En desembre va rebre obediència per a tornar a
Indonesia i ja està treballant allí com a responsable
de la formació inicial dels religiosos, en Atambua.
Abans, en octubre del curs passat, l’escolapi indonesi Didimus Supardi va rebre l’ordenació sacerdotal en Atambua. Fins allà va estar present la nostra
Escola Pia de Gandia, representada pel professor
que visqué un any amb Didimus i que va viatjar per
assistir a l’esdeveniment, aprofitant la setmana de
festes de Gandia. Una vegada més, construint entre
tots per tot el món, encara que siga dins de la nostra
Província.
Una iniciativa més en la que també participem des
de nostra escola: l’equip d’acompanyants de la Província, que cada any mantenen la formació i preparació per tal d’oferir el millor als nostres joves. Cal
recordar l’aportació que diverses persones del nostre claustre fan a Equips Provincials, no sols en la
marxa normal de funcionament de Pastoral, Moviment Calassanç, o com a catequistes... sinó també
en Identitat Carismàtica, Pedagogia o gestió de la
Qualitat educativa.
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Auca de la biblioteca

Tu, que eres un xic decidit
o una xica espavilada,
que lliges molts escrits,
ací tens una auca dibuixada.

Saps que és una biblioteca?
És dels llibres un palau
on has d’estar quiet o queta.
És un dolç racó de pau,

que ens alimenta el pensament,
que ens acull i que ens proposa,
a tota classe de gent,
que llegim alguna cosa.

El Tirant, Tintin, l’Alícia,
Harry Potter, March o Llull.
I diràs: “Quina delícia!”,
Mentre vas girant el full.

Deixa’t dur per noves vies
de descans i reflexió
i voràs al cap d’uns dies
que fins et trobes millor.

Així ho feia Estellés,
així ho feia Ferrer Pastor,
així ho feren i ho van fer,
així ho fa tothom qui vol.

Per a trobar-te com a casa
les normes has de complir;
ben segur mai un burret,
no podrà ser el teu veí.

Com l’amic noble i discret
cada llibre té una vida,
cada llibre té un secret,
que ens espera i ens convida.

La portada ens proposa,
seductora, fent l’ullet,
posar en clar la cosa
en lletres de l’alfabet.

Quan hi entres, la gana
de llegir se t’accelera
i quan passes i passes plana
ja voldries ser al darrera.

Cal tractar el llibre amb afecte,
com qui tracta amb un germà;
que mantinga un bon aspecte
perquè es puga degustar.

Perquè tot estiga en dansa
hi ha un senyor o una senyoreta,
molt amable, que no es cansa
de fer dels llibres neteja.

De la nau de la lectura
ell és qui porta el timó
i pel bé de tots procura
un servici del bo i millor.

Hi ha revistes i el diari,
discos, vídeos i Cdés
que signant un formulari
te’ls deixen sense diners.

Com si fora en un banquet
no s’acaba mai la menja,
fins i tot ara internet
tenim a la biblioteca.

A la biblioteca vine,
pren un llibre, un lloc i seu:
obri bé els ulls i camina
per un món que no té preu.

Text: J. i E. Ferrer · Il·lustracions: V. Gubianas
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MENCIONS HONORÍFIQUES
I PREMIS EXTRAORDINARIS

L

’Equip Educatiu tots els anys atorga Mencions Honorífiques per a aquells alumnes que han destacant per la
seua trajectòria personal i humana durant l’etapa de Primària.
Aquests alumnes han estat: Júlia Lorente Pérez, Rafa Sapena Giménez, Paula Cabanilles Frasquet, Andrea Escrivá Villar,
Bárbara Martínez Díaz
A Secundària han destacat per la seua generositat, acompanyament, saber estar i humanitat Andrés Hibernón Velázquez
Fornés, Blanca Chirivella Bertó, Marc Pérez Roig, Martina Perales Bañuls i David Salvador Robles. Per últim, a Batxillerat
han rebut la Menció Honorífica: Marc Llopis Fuster, Pablo
Daniel Barabaschi Hryniuk, Carla Iglesias Orchillés, Danail
Valentinov Velikov, Claudia Bertó Torres, Gema Canet Martí.
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D’altra banda, hi ha un grup d’alumnes de 6é de Primària, 4t
d’ESO i 2n de Batxillerat que pel seu rendiment acadèmic al
llarg del curs han obtingut la distinció de Premi Extraordinari
de Primària i Secundària i Matrícula d’Honor en Batxillerat.
Premi Extraordinari de Primària: Irene Almiñana Azara, Álvaro Peyró Alborch, Kristiyana Krasenova Asenova.
Premi Extraordinari de Secundària: Alejandra Vélez Castelló,
Carmen López Romero i Andrea Almiñana García.
Matrícula d’Honor de Batxillerat: Alícia Goméz Martí, Fernando Navarro Parets, Gonzalo Peretó Villaescusa i Ariadna
Pons Serquera.
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PREMIS SAMBORI 2020
Els Premis Sambori s’organitzen any rere any per tal de fomentar l’escriptura en valencià per part dels alumnes, des d’Infantil
a 2n de Batxillerat. Aquest curs han estat guardonades les següents alumnes: Alejandra Vélez Castelló, Julia Mendieta Torres
i Sofia González Peiró. Cal destacar que Alejandra Vélez també ha estat guardonada en la fase provincial dels premis.

Betlem Infantil

Concurs dibuix Germandat Santa Creu
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Escanejeu el codi QR i descarregueu-vos
còmics i dibuixos de la vida de sant josep de Calassanç.
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L’ANTIGA ERMITA DE SANT
SEBASTIÀ TORNA A LA VIDA
C

om sabeu, dins del claustre del nostre centre tenim un
quadrat de taulell roig tot envoltant-lo. Les excavaciones
arqueològiques arran la reforma dels anys noranta descobriren algunes sorpreses per als menys experts en la història de
Gandia. Una d’elles va ser l’aparició dels fonaments i la planta
de l’ermita de Sant Sebastià.
L’ermita del segle XIV es localizava fora de les muralles de
Gandia i estava dedicada a Sant Sebastià, protector contra
la pesta. Amb l’arribada dels jesuïtes a Gandia mitjançant
Francesc de Borja, l’ermita es va convertir en la capella del
nou col·legi a canvi de conservar allí la Confraria de la Sang.
En aquest col·legi per cristianitzar moriscos, i que prompte
acceptà alumnes cristians i del que es conserva un plànol a
l’Argentina, una de les estances més destacades era el desaparegut Oratori de Sant Francesc de Borja, situat junt a la
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capçalera de la capella. En 1597 l’ermita s’amplià amb una
nova capella major i una sagristia però no va ser suficient,
motiu pel qual el 19 d’agost de 1605 es va col·locar la primera pedra de la nova església. Eixe any se cimentà l’obra i
s’avançà en la construcció de la nau gràcies als 2.000 ducats
aportats pel rei Felip III. En 1617 s’aturaren les obres per les
dificultats econòmiques fins 1629 en què es va cobrir la nau
principal amb una volta de canó i llunetes. Amb la nova església, la l’ermita va caure en desús i amb el temps desaparegué per adequar l’edifici als nous usos i necessitats.
Gràcies al Museu Arqueològic de Gandia, que està fent-nos
un recull de la història de Gandia, i de Vicent Almar, que està
recreant eixos espais històrics desapareguts, ens podem recrear amb la visió de l’ermita, que rebia les vianants quan
arribaven a Gandia des de València.
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Amb l'Escola hem topat
I unes notes de teologia de l'Educació
José Luis Corzo Sch. P. Col·lecció EDUCAR. PPC 2020

E

l nou llibre del nostre germà escolapi José Luis Corzo ix a
la llum en finalitzar el confinament pel COVID-19. Els llargs
mesos de tancament han sigut un espai privilegiat per a mirar la realitat amb distància, des de la tranquil·litat que dóna
tindre temps per a la reflexió.
Els temes que aborda són ben coneguts per als que seguim
les seues reflexions i tenim simpatia per la pedagogia de Lorenzo Milani, de Pablo Freire i de Sant Josep de Calassanç,
compromesos per l'educació dels últims de la societat.
Per a entendre el pensament de Corzo cal conéixer una mica
la seua experiència personal que narra en primera persona en
l'últim capítol del llibre. Amb una trobada providencial, la seua
vida fa un tomb: “Em van demanar anar algunes vesprades
a una doposcuola enmig de les barraques i una universitària
romana em va sentir renyar els xiquets revoltosos i amenaçar-los amb no deixar-los tornar als repassos si no venien
a estudiar i no molestar als altres: Tu expulses precisament
als que nosaltres més volem ajudar. No tornes. Llig-te aquest
llibre, -em va dir- Era la Carta a una mestra dels alumnes de
Barbiana (…) Aquella lectura em va impressionar tant que tot
semblava nou, fins a la meua vocació d'escolapi” (p. 82).
Els escrits de d. Lorenzo Milani desperten en José Luis la vocació cristiana i escolàpia d'educar amb passió als més necessitats, seguint els passos de Calassanç. Era moment d'aplicar
el Concili Vaticà II, que en la declaració sobre l'educació ens
va deixar clar que les escoles catòliques deuen ofereixen el
seu servei educatiu en primer lloc a “aquells que estan desproveïts dels béns de fortuna, als quals es veuen privats de

l'ajuda i de l'afecte de la família, o que estan lluny del do de la
fe” (GE nº 9). Molts religiosos, alguns d'ells amb molta audàcia i grans obstacles, van buscar camins nous per a actualitzar el carisma fundacional. Corzo va ser un d'ells.
La legitimitat de bona part de “l’Escola Catòlica” es va posar
en crisi perquè s'havia posicionat al servei de les classes privilegiades, per proselitista i poc significativa. Alguna cosa no
funcionava i prova d'això és que la mateixa Congregació per
a l'Educació Catòlica declara en 1977: “Atés que l'educació és
un mitjà eficaç de promoció social i econòmica per a l'individu, si l'Escola Catòlica la impartira exclusiva o preferentment
a elements d'una classe social ja privilegiada, contribuiria a
enrobustir-la en una posició d'avantatge sobre l'altra, fomentant així un ordre social injust” (*EC 1977 núm. 58).
L'Escola necessita “una urgent autocrítica”. Moltes d'elles fan
olor de diners, són proselitistes i no estan amb els pobres.
Amb aquesta Escola hem topat, la que domestica bé als xiquets i joves per a integrar-los a una estructura social buida,
desigual i injusta. Aqueixa Escola ja està agonitzant.
L'Escola Catòlica a Espanya ha fet grans esforços. El règim de
concerts educatius ha fet possible l'accés dels pobres a les escoles catòliques, fins i tot es van fundar noves escoles en barris molt necessitats. En general, funcionen raonablement bé
perquè tenen gran demanda social i estan preocupades per la
inclusió, l'evangelització i l'educació integral. No obstant això,
segueixen sense resoldre's els grans desafiaments que hi ha.
Després de descriure alguns fets que manifesten cert esgota-
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ment de l'escola, l'autor recull en les primeres pàgines quina
és la seua intenció en escriure aquest llibre: “Tots aquests fets
em van fer cultivar quasi en solitari la teologia de l'educació
que alguns endevinaran en aquestes pàgines. Serveixen per a
entendre la relació entre l'educatiu i la fe en l'evangeli”.
En el capítol central defensa l'escola com una institució molt
valuosa que instrueix als pobres perquè puguen viure millor,
com deia Calassanç en el memorial al cardenal Tonti: ministeri
que consisteix en la bona educació dels xics en tant que d'ella
depén tota la resta del bon o malament viure de l'home futur.
Hi ha tres capítols auxiliars del capítol central. En el primer
“Ningú educa a ningú” desenvolupa el concepte d'educació
unit al d'instrucció, sense oposició entre ells. Recorda la perspectiva que té Pablo Freire de l'educació: “Ningú educa a ningú, ens eduquem junts, mediatitzats pel món” i el valor que
Sr. Lorenzo Milani dóna a la paraula com a eina educativa que
ajuda els alumnes a ser més lliures i responsables.
En el segon capítol descriu com és la joventut de hui i els
grans canvis que la societat viu en l'actualitat. “Hi ha tres
grans sismes culturals que han de tindre's molt en compte: el
primer, que el món actual s'ha quedat sense Déu. Segon, que
les paraules ja no responen a la realitat, de tantes, tan buides i efímeres com n'hi ha. I tres, que no hi ha topall moral o
científic perquè tot siga possible” (p. 77). No obstant això, hi
ha sismes avantatjosos com els moviments pacifistes, ecologistes i feministes que lluiten per un món millor.
En el tercer capítol desenvolupa la pedagogia de dos grans
mestres: Lorenzo Milani i Pablo Freire. Cabirol recull les grans
coincidències que hi ha entre ells i se centra en el valor que
tots dos donen a “la paraula” com a eina per a prendre consciència de la pròpia dignitat i situar-se en el món. Recull belles
anècdotes de tots dos autors que il·lustren la seua pedagogia.
Seguidament hi ha dos capítols agrupats sota l'epígraf “Teologia de l'educació” on l'autor ens ofereix algunes llums pedagògiques des de l'evangeli i presenta alguns documents
actuals que tenen rellevància educativa: l'encíclica Laudato
Si, Educar a l'humanisme solidari, una perspectiva crítica sobre el Sínode sobre els joves que es va oblidar de l'Escola i

l'Exhortació apostòlica Christus vivit. Per a acabar, dues conviccions: la primera és que cal desenvolupar un model educatiu més concorde a la naturalesa humana que relacions –a
través de símbols- amb l'un altre, els altres i l'Altre. i la segona
és que “l'educació i la fe cristiana es nodreixen del mateix
substrat terrenal, la vida i la cultura dels pobles”.
Tanca el llibre amb un capítol que he llegit amb molt de gust
perquè narra la història d'una obra educativa que José Luis
Corzo va iniciar a Salamanca a inicis dels anys setanta amb
un grup d'escolapis: la Casa-Escola Santiago 1. Anys després,
la Granja Escola Lorenzo Milani i l'escola de formació professional. Actualment, el projecte pertany a l'Escola Pia Betània
i abasta cases d'acolliment per a menors en situació de risc
social i una formació professional amb els tres graus.
Com a escolapi, estic molt orgullós de tindre de germà a José
Luis Corzo. Només he conversat amb ell en diverses ocasions, ens escrivim per a compartir reflexions i ens llegim
mútuament. Diguem que tenim passions comunes, encara
que som de generacions diferents.
En la confessió que fa en l'últim capítol conta que la vida i
el suggeriment dels superiors el van portar a deixar la CasaEscola que va fundar. Després es va centrar en la docència
universitària des d'on ens ha il·luminat amb les seues suggeridores reflexions que ens criden a ser fidels a l'evangeli i a la
intuïció de Calassanç d'educar als més pobres.
Després de llegir el llibre, alguns escolapis diran: “Un llibre interessant, té raó en el que diu… però resulta impossible portar-lo a la pràctica”. Potser aquests germans no recorden que
pertanyem a un Orde religiós que va nàixer de l'afortunat
atreviment i la paciència de sant Josep de Calassanç que va
defensar fins a l'últim dia de la seua vida el dret dels pobres a
l'educació de qualitat.
El que uneix la passió per l'evangeli al costat de la passió per
l'educació descobrirà que l'obra que va iniciar José Luis Corzo
a Salamanca i les reflexions educatives que ens fa té un gran
sabor a Calassanç.

Amb el títol “La meua ciutat, el meu món”, el
P. Enric Ferrer ens ofereix totes les setmanes a
l’edició de La Safor del diari LEVANTE EMV la
seua visió de la realitat que l’envolta. Articles
amb pinzellades històriques, reflexions i visions
d’un món que canvia i que podeu trobar a la
nostra web, escanejant el següent codi QR.

97

P. Javier Alonso Sch. P.

Escola Pia • Gandia

Estimades famílies
El curs passat 2019-20 va ser un poc atípic per a tots i el professorat de l'Escola de Música i Dansa Calassanç de l’Escola Pia
de Gandia, va haver d'adaptar-se a la nova situació que estem vivint amb la pandèmia.
En l'àmbit educatiu, la mesura que es va adoptar davant aquesta crisi va ser la suspensió de les classes presencials, la qual cosa
ha donat origen a l'aprenentatge a distància, tant per als alumnes com professors, mitjançant la utilització de la plataforma
on-line anomenada ZOOM o MEET.
Ha sigut un gran esforç per a tots, professors i alumnes, però allò important davant aquesta situació és l'atenció a la salut i al
benestar integral de les i els estudiants.
Com a conseqüència d’aquesta crisi, l'Escola de Música i Dansa no va poder realitzar l'audició presencial de final de curs que
es fa cada any. Així doncs, els professors de música i dansa, vam proposar fer un vídeo i fotos, en el qual van participar tots
els alumnes pertanyents a l'escola.
Esment especial i agraïment als pares i familiars, que amb el seu inestimable i desinteressada ajuda van fer possible aquest
vídeo i final de curs tan especial.
Junts ho hem aconseguit i continuarem fent-ho durant aquest nou curs 2020-21 .

GRÀCIES
Escola de Música i Dansa Calassanç
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