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Benvinguts a un nou curs!
El curs passat va ser molt dur i difícil per a tots nosaltres.
La pandèmia ha canviat la nostra forma de vida, les màscares han esborrat els nostres somriures i la distància social
ens obliga a separar-nos els uns dels altres per a protegir-nos. Però, d'altra banda, ha sigut un curs on heu demostrat la vostra fortalesa i valentia, donant a tota la societat
un exemple de superació davant les dificultats. Alumnes,
famílies, professors i tot el personal dels nostres centres,
han sigut capaços de sobreposar-se davant tanta dificultat
i han fet possible poder continuar amb aquesta tasca tan
bella com la d'acompanyar i educar a xiquets i joves.

nes, que donen el millor de si per a estar més prop de tu,
per a mostrar-te que ens importes, que eres algú especial.
Volem estar més prop de tu, perquè volem continuar
apostant per l'educació com la manera més valuosa de
construir un millor demà. Volem estar prop de tu per a
mostrar-te el nostre compromís de continuar donant el millor de nosaltres per a ajudar-te a créixer, per a ajudar-te a
descobrir que pots complir els teus somnis. L'Escola Pia vol
estar prop de tu, perquè eres la nostra raó de ser. Et convide a començar aquest curs amb l'alegria i l'esperança que
no estem sols, que Déu vol estar prop de tu, perquè vol
mostrar-nos el camí de la felicitat i la plenitud.

Aquest curs 2021-22 està ple d'esperança i, encara que la
pandèmia no ha acabat, continuem treballant per a fer dels
nostres col·legis, no sols un lloc segur, sinó també, una segona llar on pugues gaudir, compartir, aprendre… On puguem conviure, créixer i madurar, i on les distàncies es fan
més xicotetes per l'afecte i la dedicació de moltes perso-

Iván Ruiz Cortizo
Pare Provincial
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A LA COMUNITAT EDUCATIVA
L’Escola Pia de Gandia vol estar al teu costat

Xavier Figueres

E

implantar el projecte EscolaiPad. Malgrat ser considerat pels
auditors externs com un punt fort del nostre centre el disposar de materials propis i recursos didàctics elaborats pels
propis mestres, cal després d’aquests anys de desenvolupament realitzar una actualització. A més, aquest procés inclou
la introducció cada vegada major de metodologies actives en
tots els nivells per tal d’anar desenvolupant el Marc Pedagògic de Referència elaborat per l’Equip de Pedagogia Betània.

l curs 2020-21 s’ha caracteritzat per la capacitat de superar-nos dia a dia malgrat la crisi sanitària i, afortunadament, hem pogut desenvolupar tots els projectes que ens
havíem proposat. Sabem que l’educació té una gran potencialitat i, per això, amb els seus fills tractem de transformar
la societat creant homes i dones lliures, crítics i oberts a la
transcendència. Des d’una visió humanista i cristiana de l’ésser humà, proposem un projecte educatiu basat en l’anunci
de l’Evangeli des d’un coneixement i assumpció de tots els
sabers que ens aporta la cultura i la ciència.

Complementàriament a tot això, l’Equip TIC format per quatre persones de diferents etapes i amb un membre del PAS
ha desenvolupat tot un paper d’acompanyament digital dels
nous alumnes, famílies i, fins i tot, dels nostres alumnes quan
tenen qualsevol problema o incidència. Igualment, tot el centre ha modificat l’organització dels documents informàtics
passant-se d’una estructura basada en un servidor central al
qual sols es tenia accés des de dins del centre, a una estructura centrada en les unitats compartides de Gsuite.

Començàvem el curs amb la preparació i disposició del Pla
de Contingència per tal de prevenir i actuar davant el COVID 19. Així, s’establiren horaris diferenciats per a cada etapa i, fins i tot, cursos en Infantil; tres entrades diferenciades
en cada edifici amb gel hidroalcohòlic en cadascuna; aules
disposades en fileres d’un alumne amb una separació d’1,5
metres, etc. Hem patit confinaments i tancaments d’aules,
casos positius, la vacunació, però, finalment, hem acabat el
curs amb molta esperança i il·lusió.

D’altra banda, els alumnes cada vegada són més protagonistes
del procés educatiu i, així, aquest curs s’ha implantat la reunió
trimestral dels delegats de curs amb el seu Cap d’Estudis des de
5é de Primària a 2n de Batxillerat. Aquestes reunions han possibilitat escoltar les propostes dels alumnes i acompanyar-los en
el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal.

Ha estat un curs marcat per la pandèmia i pel canvi de llei
educativa; una altra més. La LOMLOE suposa un canvi molt
important i el seu desenvolupament i aplicació anirà guiantnos en el futur; malgrat les possibles dificultats, cal adoptar
una actitud positiva i buscar en tot moment allò que siga
beneficiós per als nostres alumnes.

Respecte les famílies, ha estat un curs molt diferent ja que
les disposicions sanitàries implicaven la no entrada de les famílies al centre. Això ha impedit la participació dels pares
en les activitats d’Infantil, viure les festes de l’aprenentatge,

A partir de les diferents propostes dels pares i dels alumnes,
hem iniciat un Pla de revisió dels materials elaborats per a
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d’Infantil i de Primària ha rebut la formació en el nou plantejament de l’Oració Contínua proposat per l’escolapi Javier
Brines i que s’implantarà el curs 2021-22.

realitzar tutories presencials, etc. A desgrat d’això, gràcies a
les tutories virtuals mitjançant meet s’han pogut mantindre
les relacions acadèmiques i persones amb les famílies i, fins i
tot, considerem que aquestes tutories han vingut per a quedar-se ja que permeten una major adaptació als horaris de les
famílies i una interacció més ràpida.

Per últim, en referència al menjador cal destacar que s’ha realitzat un esforç important a fi de mantindre el servei ja que
calia establir grups fixos d’alumnes al menjador i, per tant,
l’establiment de tres torns. A pesar d’aquestes dificultats, el
servei de menjador ha estat millor valorat i cal destacar que
la nova cuinera, sra. Maribel, s’ha adaptat amb total normalitat al centre i l’ampliació del nombre de monitores ha permés
tindre una major cura dels alumnes.

Un aspecte molt important al nostre centre és l’atenció a la diversitat i aquest curs s’ha revisat per completa Pla d’Atenció a
la Diversitat i Inclusió Educativa. Fruit d’aquesta renovació, s’ha
començat en Secundària la intervenció per part de la professional de Pedagogia Terapèutica i del mestre de reforç dins de l’aula
podent així mantindre l’alumne amb NESE integrat amb els seus
companys i donar suport a altres alumnes amb dificultats. La valoració ha estat molt positiva d’aquesta experiència i es pretén
aquest nou curs implantar-la en la resta d’etapes.

I l’Escola de Música i Dansa Calassanç ha continuat amb la realització de classes presencials dels ensenyaments de Dansa,
Fasolet, Llenguatge Musical i instrument. Ha estat una pena
no poder realitzar les tradicionals audicions en les quals pares i
mares gaudien de les diferents actuacions dels seus fills. Esperem que aquest nou curs permeta la tornada de les audicions.

Altre canvi important ha estat l’aprovació del Projecte Lingüístic de Centre de Secundària i Batxillerat amb la inclusió
d’un àrea en anglés des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat: 1r
d’ESO (Informàtica), 2n i 3r d’ESO (Plàstica) i 4t d’ESO i 1r
Batxillerat (Educació Física). Relacionat amb les destreses lingüístiques, s’ha consolidat el projecte Erasmus + a l’espera
que quan millore la situació sanitària es puguen realitzar les
mobilitats per Europa; s’ha iniciat el Batxillerat Dual amb tres
alumnes i s’han mantingut la realització dels exàmens de certificació de la Universitat de Cambridge.

Acabe aquest escrit amb un agraïment a la Directora d’Infantil i Primària, Piedad Peiró, qui finalitza el seu servei a l’Escola
Pia en aquesta funció. Cal destacar la seua capacitat de treball, d’estima a l’Escola Pia i, sobretot, d’unir i cohesionar el
Claustre d’Infantil i de Primària. Gràcies.
Al teu costat és el lema proposat per al curs 2021-22 i que expressa la nostra voluntat d’acompanyar els nostres alumnes, a
pesar de les circumstàncies de vegades adverses. 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!

En Pastoral, els grups de Moviment Calassanç han pogut
mantindre el seu contacte amb reunions mensuals i s’han celebrat les Primeres Comunions ajornades del curs passat en
octubre i les d’aquest curs en maig. A més a més, el claustre
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LA DIRECCIÓ ELS PARLA
AL TEU COSTAT
Borja Pinzón

É

tenint en compte les indicacions que des de les instàncies
Sanitàries ens fan arribar

s el lema proposat enguany pel Moviment Calassanç i
l’Orde de l’Escola Pia per al curs 2021-2022 i que busca
expressar l'anhel de Jesús i la necessitat de ser/estar prop
d'Ell. El logotip explicita la proximitat amb un gest fratern:
l'abraçada, que evidencia l'alegria de la trobada (somriure) i
la seua humanitat (a través del dibuix del rostre) en una composició clara i senzilla. L'isotip pretén definir de manera clara
l'experiència de sentir-se acompanyat i la vivència, sempre
joiosa encara en l'adversitat, de l'amor de Déu.

L’Escola Pia de Gandia vol fer valdre este lema:
Aquest any tornem a fer eixides extraescolars i viatges de
final d’etapa que era un reclam molt desitjat pels nostres
alumnes.. Els alumnes de 6é aniran a gaudir a La Loma i a les
Olimpíades que tornaran a realitzar-se a Madrid. Els nostres
alumnes de 4t d’ESO faran activitats de multiaventura, com
baixar el riu Gállego, en el viatge a Jaca. I els nostres alumnes que acaben el camí en la nostra escola, els alumnes de
2n de Batxillerat visitaran els llocs més emblemàtics d’Italia i
coneixeran la Casa General de l’Ordre dels Escolapis a Roma
on saludaran al nostre inestimable Pare Mulet

Al teu costat és clarament una frase que en aquests moments es fa necessària, crec que les famílies, alumnes, professors i PAS ens hem tornat degut a la Pandèmia com a
despegats, insensibles; tot el contrari que ens caracteritza
als mediterranis i més concretament als valencians ( ens
agrada la festa, el comboi, el tacte amb els nostres amics,
coneguts, familiars...). Les coses van arribant poc a poc. Al
teu costat és un invitació a retrobar-nos, compartir les il·lusions, a abraçar-nos, recuperar lo oblidat i estar junt amb els
nostres benvolguts. Vos anime a començar a gaudir d’una
nova normalitat però sempre actuant amb responsabilitat i

Aquest any des de l’Equip de Presència ens hem proposat
reprendre la creació d’un grup de persones vinculades amb
l’Escola Pia (pares/mares, professors, PAS...) per reflexionar,
gaudir de moments d’oració i compartir aquestos, baix la mirada de Sant Josep de Calassanç amb una temporalització
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és una reunió mundial en la qual participen noranta superiors
que representen a les comunitats que els Escolapis tenen en
el món. L’Escola Pia de Gandia estarà en Mèxic representada
per Alfredo Marcos, professor del nostre centre.

d’una vegada al mes en un principi i que en este camí ens
acompanyarà Javier Olaso sch.
Aquest any comencem un novedós projecte d’Aprenentatge
i Servei que s’anomena A L’ESCOLA PIA NO ES TIRA RES. El
projecte és un enfocament educatiu que integra l'aprenentatge experiencial i el desenvolupament de la responsabilitat
cívica . Té com objectius:
•

Consum responsable

•

Aliments de proximitat

•

Cura del medi ambient

•

Justícia Social

La formació proposada per al professorat aquest any estarà
centrada en obtindre ferramentes i estratègies per atendre
a la diversitat dins de l’aula. Dins del que és Disseny Universal de l'Aprenentatge. També dins del nostre quefer d’estar
als nostres alumnes, contínuament ens formem en qualsevol
ferramenta actual per a donar resposta als desafiaments actuals de l’educació.
En aquest sentit volia donar a conèixer i convidar-vos a visitar
la pàgina web https://www.pedagogiabetania.org/, on podeu
coneixer tots els projectes i activitats que es realitzen en tots
els centres de la Província Betania.

Aquest any es realitza el 48é Capítol General de l'Orde que
donarà inici el dia 20 de gener i acabarà el 10 de febrer de
2022, i se celebrarà, com està previst, en Cuautitlán Izcalli,
Estat de Mèxic. El Capítol General de l'Orde de l'Escola Pia

Per finalitzar reitere la necessitat d’estar Al Costat del
nostres alumnes
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QUALITAT EDUCATIVA

Adela Ribera

E

ls resultats analitzats han sigut extrets a partir d’una
enquesta de satisfacció que s'envia 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 486 enquestes,
30 més que el curs passat, i representen més del 50% de
la mostra total; cal destacar que s'ha mantingut un nivell
elevat de respostes comparat amb cursos anteriors. 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 522 respostes, 40 més que el curs passat pel fet que
s'ha previst la realització de les de 2n Batxillerat abans de
la finalització de les classes. 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.

de les famílies i alumnes, ja que en tots els indicadors de
satisfacció ha existit un augment important. D'altra banda, els indicadors objectius relacionats amb la promoció
de 6é de Primària i obtenció de la titulació en Secundària
i Batxillerat s'han vist afectats. Així en 6é de Primària ha
disminuït el percentatge d'alumnes que promocionen a
Secundària a un 95% encara que no es considera preocupant ja que el curs anterior tots els alumnes van haver
de promocionar. Igualment, en Secundària va disminuir el
percentatge d'alumnes que obtenien el GES al juny, encara que es va mantindre el 100% per als alumnes de PR4.
Finalment, quant al Batxillerat cal destacar que el 100%
dels alumnes presentats a les PAU les van superar i que
únicament un 3% de l'alumnat no va aconseguir el títol de
Batxillerat.
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 180.735 accessos a 208.512 aquest
curs; l'any passat indicàvem que aquest augment era degut al confinament, però amb els resultats d'aquest curs
es confirma que els pares cada vegada més utilitzen la plataforma Educamos per a rebre informació i comunicar-se
amb els tutors i professors.

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 (apareixen en verd aquells indicadors
que han millorat el resultat amb respecte el curs passat;
en roig els que han empitjorat de manera significativa). Els
indicadors principals són:
PC01. Acció Docent.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb el mètode d'ensenyament

86%

-

Satisfacció amb la relació i atenció del professorat

93%

74%

Satisfacció amb la informació dels progressos i dificultats

86%

67%

Satisfacció forma d’avaluar

---

77%

% Promoció Alumnes 6é de primària

---

95%

% Obtenció títol GES al juny

---

71%

% Obtenció títol GES alumnes PR4

---

100%

% Obtenció títol GES (ordinària + extraordinària)

---

90%

% Obtenció Títol Batxiller al juny

---

86%

% Alumnes que aproven les PAU

---

100%

% Obtenció Títol Batxiller (ordinària + extraordinària)

---

97%

També els professors han continuat augmentat els seus
accessos, de 55.681 a 60.118 aquest curs. Finalment, de
manera molt positiva els alumnes han augmentat considerablement el seu consultat ja que han passat de 92.058
accessos a 122.732 enguany.
L'acció tutorial suposa una altra tasca important en el centre i cal destacar que les valoracions s'han incrementat
respecte els últims. Així doncs, la relació i el seguiment
del tutor/a ha incrementat respecte el curs anterior tant
pel que fa a alumnes com a pares i, de la mateixa forma,
respecte les orientacions personals i manera d'estudiar.

L'acció docent a causa de la situació sanitària s'ha vist
afectada i així com el curs passat es va haver d'implantar
ràpidament un ensenyament online, al llarg d'aquest curs
es va planificar una atenció presencial per a tots els alumnes complementada amb un sistema de classe online per
a tots aquells alumnes confinats. El resultat d'aquestes
accions ha sigut valorat de forma molt positiva per part
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Un altre element important a considerar per la Direcció
és la satisfacció de les famílies amb el centre. Novament,
l'indicador de recomanació del col·legi per part dels pares
a altres famílies ha pujat, passat d'un 84 a un 87% amb
tot el que això suposa de confiança de les famílies amb la
nostra acció educativa. Igualment, la informació i continguts de la pàgina web continuen sent altament valorats
amb un 86%.
PC07. Relacions públiques.

PC04. Acció Tutorial.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb la relació i el seguiment del tutor

89%

85%

% Assistència a les reunions grupals

77%

---

---

68%

80%

75%

---

64%

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

PARES

ALUMNES

Satisfacció informació i continguts de la pàgina web

86%

---

Recomanaries el col·legi a altres famílies

87%

---

Quant al menjador, aquest curs s'ha hagut d'establir llocs
fixos per als comensals, taules bombolla on només hi havia alumnes de la mateixa classe i, per això, la necessitat
d'establir tres torns en un espai de temps reduït (2,5 hores). Malgrat això, la satisfacció de les famílies s'ha incrementat arribant a un 78% mentre que les dels alumnes ha
disminuït a un 54% encara que cal matisar aquesta valoració ja que únicament responen els alumnes de 5é i 6é
de Primària que són aquells que porten molts anys quedant-se al menjador i estan esperant arribar a Secundària
per a poder anar-se a casa.

Malgrat haver-se iniciat una renovació del PAT de Secundària i Batxillerat i la programació de moltes activitats
oferides per l'Ajuntament de Gandia, la satisfacció amb
els temes tractats en la tutoria ha tornat a disminuir una
mica. D'altra banda, 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 nombre desitjat. A més, totes les reunions s'han realitzat de manera telemàtica i, particularment, en l'última
s'ha produït una disminució considerable en l'assistència.

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

PARES

ALUMNES

78%

54%

---

30%

Sempre la valoració de les instal·lacions pedagògiques i
esportives per part dels alumnes suposa una dificultat ja

PC05. Acció Pastoral.
PARES

ALUMNES

Satisfacció amb la formació cristiana en horari escolar

81%

67%

Satisfacció amb la formació cristiana en horari
extraescolar

82%

81%

Satisfacció amb la formació en valors

85%

71%

---

88%

PARES

ALUMNES

80%

76%

Realització de l'oració del matí a primera hora

PC09. Acció Social.
Satisfacció amb les campanyes d’Acció Social

Tots els indicadors relacionats amb l'acció pastoral i social
han tingut una millor valoració que el curs anterior. Cal
destacar el canvi de tendència en la satisfacció respecte
la formació cristiana en horari escolar i, particularment,
en els alumnes que han passat d'un 61 a un 67%. També és
significatiu l'augment en la realització de l'oració del matí
segons les respostes dels alumnes. Igualment, en l'acció
social la satisfacció amb les seues campanyes s'ha incrementat tant en pares com en alumnes.

que són molt crítics. Cal destacar que l'edifici de Secundària i Infantil és un BIC en el qual qualsevol intervenció
requereix l'aprovació de Patrimoni i l'edifici de Primària
acaba de complir 50 anys. Tots els anys es fan tasques de
manteniment i millora de les instal·lacions i, així, la satisfacció respecte les instal·lacions pedagògiques s'ha mantingut igual, la de les esportives s'ha vist incrementada
fins a un 65%.
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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.
PS01. Organització Educativa.
CURS 20-21

BAIXES

3 ANYS
4 ANYS

En Infantil 3 anys s'han rebut 54 sol·licituds (3 més que el curs
passat) i en 1r Batxillerat 87 sol·licituds (4 més que el curs
passat) per a 70 places. Respecte el nombre de baixes sol·licitades s'ha mantingut en els números del curs anterior; la
major part de baixes s'han produït durant el mes de juny-juliol per canvi de domicili la majoria i unes altres per a cursar
estudis no oferits en el centre.

SOL·LICITUDS
54

1

5 ANYS
1 PRIMÀRIA

4
4

2 PRIMÀRIA
3 PRIMÀRIA

5

4 PRIMÀRIA

Certifica que el Sistema de la Calidad de:

18

5 PRIMÀRIA

REIAL COL LEGI ESCOLA PIA

ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA

6 PRIMÀRIA
1 ESO
2 ESO
3 ESO

19
8

En sus instalaciones de:
Plaça Escola Pia, 7 - 46701 Gandía (VALENCIA)

Es conforme con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO
9001:2015, para el alcance que se detalla a continuación:

16

4 ESO
1 BATXILLER

4

87

2 BATXILLER

1

1

PROCESOS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA REGLADA EN LOS NIVELES
DE EDUCACIÓN INFANTIL (2º CICLO), EDUCACIÓN PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, ASÍ
COMO LA ACCIÓN PASTORAL Y LA ACCIÓN SOCIAL.
Certificación número: 642/17
Fecha de la certificación original: 12/07/2018
Fecha de emisión: 12/07/2021
Fecha de caducidad: 11/07/2024

Jorge Fábrega Golpe
Director de Certificación de Calidad

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión por parte de
EDUQATIA. Su validez está sujeta a los seguimientos periódicos realizados con periodicidad anual, así
como a la validez del certificado a nombre de ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA.
EDUQATIA, S.A. - Av. Manoteras, 38 D303 – 28050 Madrid (MADRID)
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AUDITORIES DE QUALITAT

D

es de fa molts anys, el nostre centre té implantant un sistema de gestió per processos basat en la norma de qualitat ISO 9001:2015. Això implica que tots els anys es realitze
una auditoria interna i cada tres anys una externa. Aquest
curs 2020-2021, el nostre centre ha realitzat tant l’auditoria
interna com l’externa.
El 17 de febrer es realitzà l’auditoria interna a càrrec de les auditores Aitana Máñez i María Muñoz, Coordinadora de Qualitat i
Directora General del col·legi Calassanç de València. Una primera
part de l’auditoria es centrà en una revisió detallada dels processos claus en les etapes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
A més, s’auditaren els processos d’orientació en Secundària i Batxillerat, Pastoral, Secretaria i Administració.

ha estat realitzada pel sr. Jorge Fábrega de l’empresa EDUQATIA.
Actualment, cada tres anys són auditats els 20 col·legis de l’Escola
Pia Betània però cada any el resultat de les auditories externes
afecta a tots els centres ja que les no conformitats detectades,
s’han de revisar en tots els centres.

Posteriorment, els dies 3 i 4 de maig de 2021 es realitzà l’auditoria
externa per a renovar el certificat ISO 9001:2015. Aquesta auditoria s’emmarca dins del sistema multisite de l’Escola Pia Betània i

El primer dia es va revisar tota la documentació relacionada amb
la planificació estratègica (grups d’interés, necessitats i expectatives, Pla de Millora, Pla Estratègic) amb el Director General (Borja
Pinzón), Coordinadora de Qualitat (Adela Ribera) i Representant
del Titular (Xavier Figueres).
Posteriorment, s’efectuà l’auditoria amb el personal docent: Alfredo Marcos (tutor 1r ESO A), Carolina García (professora de
castellà 3r ESO), Joan Llorca (tutor Infantil 5 anys A), Andrea Cabrera (mestra de castellà 4t Primària), M. José Martí (mestra de
matemàtiques 6é Primària), Elisa Cuquerella (tutora 3r Primària),
Nati Guillot (Departament de Llengües ESO-BTX) i Graciela Pedro (tutora 2n Batxillerat Lletres).
Una vegada finalitzat l’àmbit docent, es revisaren els diferents
departaments més importants del centre: Convivència (Piedad
Peiró i Jose Vercher), Orientació (Mabel Allegue-Tamara Zafón),
Acció Social (Vicent Torres), Pastoral (Gonzalo Chirivella), Secretaria (Graciela Boix), Administració (Loles Ribera i Jose Antonio
Delgado) i Manteniment (Josep Maria Ferrairó).
Considerem que l’auditoria Externa fou tot un èxit i destaquem
l’evidència que disposem d’una plantilla de persones tècnicament
ben formades, amb un destacat maneig dels mitjans informàtics
(Educamos, Classroom, Drive, Moodle) i que han assumit el sistema de qualitat com una part integrant del seu treball.
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Aula pt infantil-Primària

L

'atenció de PT (Pedagogia Terapèutica) en les etapes d'Infantil
i Primària està enfocada a atendre aquelles necessitats individuals i personalitzades de cada alumne que així ho requerisca.

•
•
•
•

És molt important adequar-se al ritme de maduració de cada
alumne fomentant les seues habilitats i destreses per a aconseguir així un millor desenvolupament global.
Es treballa de manera inclusiva a l'aula de referència o bé, si és convenient, en una aula específica de manera individual o en grup molt
reduït. D'aquesta manera, hi ha una atenció i supervisió constant
fomentant una màxima participació. Els materials i recursos són
molt visuals i manipulatius depenent de cada necessitat.

Aquesta atenció s'emporta de manera conjunta amb el professorat
que atén l'alumne juntament amb la supervisió de l'orientadora, la qual
ens dóna pautes a tot el professorat a més d'orientacions a les famílies.

Els aspectes que es treballen són els següents, entre altres:
•
•
•

Estimulació de l'expressió oral i comunicació.
Millora de la lectura i escriptura en alumnes que puguen mostrar alguna
dificultat en aquest sentit.
Elaboració i adaptació del material didàctic individualitzat a cada alumne.
Elaboració de programacions adaptades a l'alumne que el requerisca en
l'assignatura o assignatures on aquest mostre algun tipus de dificultat. En
aquest sentit, es parteix del nivell on l'alumne es troba. Aquestes adaptacions permeten que l'alumne no perda autoestima en veure que va aconseguint assoliments i que va evolucionant al seu ritme.

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

Desenvolupament d'estratègies d'atenció i concentració.
Estimulació de la planificació, de l'organització del temps i fomentar el repàs.
Adquisició d'habilitats pròpies de cada alumne.

Mila Mas
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Des del departament d'Orientació apostem per la inclusió
educativa, i que tots i totes aprenem uns d'altres. Ja que la
diversitat de persones que formem la comunitat educativa
s'ha de veure com un benefici enriquidor per a tots els que la
formem, ens fa més empàtics, comprensius, tolerants i afavoreix la cohesió social.
Optem per una educació inclusiva, per aprendre a conviure
en societat respectant les persones amb diferents caracte-

Alba Pla Martínez

Aula pt secundària

L

'aula de Pedagogia Terapèutica en l'ESO, es planteja com
una ajuda i oportunitat més per a poder atendre la diversitat dels nostres alumnes. En la nostra aula es treballen els
mateixos continguts adaptats a cada nivell, de cada alumne
per individualitzat. Una de les sessions la treballem a l'aula
PT per poder ajudar de forma més especialitzada en les dificultats específiques que precisa cada un dels alumnes. En les
altres sessions intentem que els alumnes romanguin a l'aula ordinària, dintre del possible, i la mestra de PT és qui intervé dintre d'aquesta per fomentar més i millor la inclusió educativa.
rístiques a les nostres. Aprenent a més de continguts acadèmics, uns valors per a la nostra vida social.

Les activitats són molt diverses, depenent de les característiques i necessitats de l'alumnat. Utilitzem recursos molt
visuals i jocs interactius o de taula, ja que el grup és molt
reduït. També tractem de motivar als alumnes amb recompenses relacionades amb els seus interessos.
Ens sentim afortunats de tindre aquesta diversitat al nostre
centre i poder atendre a tots i cadascú dels nostres alumnes
com ho necessita des de l'aula PT en educació secundària. I
per això des d'aquesta aula es treballa de forma coordinada
amb els diferents professors/es especialistes com amb les famílies, per poder afavorir el creixement i desenvolupament
integral d'aquest alumnat.
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ELS NENS DAVANT EL DIVORCI

E

por de preocupar el pare o la mare. Continuen pensant que tot pot
tornar a ser com abans, però conforme comproven que no és així,
solen sentir-se traïts, tristos i rabiosos.

l divorci sempre produeix un impacte emocional als nens. De fet,
els resultats d'una publicació de la revista “Child Development”
indica que el conflicte entre pares divorciats o separats augmenta les
possibilitats que els nens manifesten problemes de salut física i mental,
per por de sentir-se abandonats.

I a l'etapa adolescent, ens situem en una de les etapes més complicades
perquè el nen entenga i accepte un divorci perquè aquest control i
gestió emocional coincideix amb la recerca de la seva pròpia identitat,
ja que, en comptes de sentir molta seguretat que és el que necessiten
en aquesta etapa, veuen que el seu món s'ensorra, per això posen a
prova els seus pares per confirmar que hi ha límits i que es mantindran
al seu costat.Davant del sentiment generat que els provoca inseguretat
i soledat, buscaran consol en grups d'iguals dels que tindran una
dependència excessiva.

Per això, és molt important que aquests pares ajuden els seus fills i que
tinguen clar que, per sobre dels seus interessos i sentiments, els nens
són la prioritat. No s'ha de gastar els fills com un arma per atacar l’ex
parella, ja que tots dos en conjunt sempre formaran una família, encara
que amb una estructura diferent.

Etapes del desenvolupament i divorci

I com a pares, què podem fer?

Segons l'etapa en què es troben, els nens viuen el divorci d'una manera
o altra.

Per intentar portar de la millor manera possible aquesta situació, els
pares tenen un paper fonamental, per la qual cosa és recomanable
seguir unes pautes:
1. Explicar la decisió de manera conjunta, explicant-li al nen que, encara
que no estigueu junts i hi haurà canvis, el voldreu i cuidareu de la
mateixa manera.
2. Eliminar l'esperança de reconciliació, és a dir, no es pot fomentar al
nen que és possible que, si la situació els funciona bé, és possible que
us torneu a voler com a parella.
3. Eliminar els sentiments de culpa, explicant-li que res del que passi
entre vosaltres és per culpa d'ell.
4. Afavorir la comunicació i relació, demostrant que, encara que els
pares no puguen estar junts, tot el que competeix a la seua cura,
educació, salut… és important per a tots dos i seguireu prenent les
decisions en conjunt.
5. No parlar malament l'un de l'altre, ja que, per al nen, junts o separats,
el seu pare és el seu pare i la seva mare és la seva mare, per la qual cosa
necessita, abans de res, el respecte de l'un a l'altre.
6. No sostreure informació de l'altre, ja que això els provocaria delatar
o ser deslleial amb l'altre progenitor, provocant sentiment de culpa i
traïció en el nen.
7. Consensuar i mantenir unes normes bàsiques que es porten tant a
una casa com a l’altra, ja que això afavoreix que el nen tinga una
estabilitat i no crega que un és més permissiu que l’altre, provocant
desestabilitat en la seva rutina.
8. Mantenir informat l'altre progenitor de tot allò que tinga a veure
amb els estudis, la salut, les activitats extraescolars…
9. No intentar comprar el nen, ja que això pot ser molt contraproduent.
Al final, el menor aprendrà l'estratègia i l'utilitzarà com a xantatge.
10. Demostreu-li que per a vosaltres el més important és el vostre fill i,
per tant, fareu que el vostre fill puga sentir-se orgullós i puga presumir
que, encara que els seus pares no estiguen a la mateixa casa, us
respecteu, el cuideu i el voleu.

De 0 a 2 anys, els nens perceben de seguida qualsevol canvi
experimentat al seu entorn. Són capaços de sentir l'absència d'un dels
progenitors. No saber si tornarà o no els crea angoixa i el més freqüent
és que ho manifesten amb plors intensos i irritabilitat, alteracions de
son i/o alimentació.
De 2 a 3 anys, és possible que el nen, que es troba immers en una etapa
on guanyar molta autonomia personal –caminar, control d'esfínters…–,
mostre dificultats durant el procés de divorci: problemes psicomotors,
manca de control d'esfínters, alteracions de son, retard a la parla, etc.
En aquests casos no cal enfadar-se amb ell ni renyar-lo, sinó ajudar-lo
que puga aconseguint les metes a poc a poc i aprenga a controlar-se
sol.
Són conscients de les seves emocions, però no saben com gestionarles, de manera que hi haurà augment de rebequeries. El més normal és
que fantasiegen que els seus pares tornaran a estar junts davant la
incapacitat d'entendre el que està passant.
De 3 a 5 anys no deixaran de fer preguntes i és una etapa on regna
l'egocentrisme, pensant que tot el que passa al seu voltant té relació
amb allò que pensen: «el pare i la mare s'han separat perquè m'he
portat malament». També és una etapa de moltes pors, sobretot a
quedar-se soles o que els pares deixen de voler-los.
A aquesta edat es desenvolupa el complex d'Èdip on es veu que es
mostren possessius amb la mare i rivalitzen amb el pare.
De 6 a 12 anys es redueix la seva activitat perquè se centren abans que
res en l'àmbit escolar. És una època d'aprenentatge intens i
emocionalment comencen a empatitzar. Tenen més capacitat per
entendre el que és un divorci, encara que no solen expressar-ho per

Alicia Pascual Estruch
Orientadora infantil y primària
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Què faig? Com motivar-lo i
recuperar-lo?
El meu fill està desmotivat, no té interés pel que succeeix en l'entorn escolar. Què faig?
No vol fer deures, es passa la vesprada allargant el moment de posar-se ‘ja va’, ‘ara de seguida’, ‘espera un poc més’…
Va totes les vesprades a una acadèmia on s'esforça i empra moltes
hores i dedicació, però després aquell esforç no es veu reflectit en
els resultats del col·legi. Què més faig?
En moltíssimes ocasions hem viscut una situació similar a les exposades en l'encapçalament, bé siga en els nostres propis alumnes, els
nostres fills o en xics i xiques del nostre entorn. Si bé no és gens
estrany, ja que és més freqüent del que sembla, és una situació difícil
de suportar perquè desconeixem què podem fer per a eixir d'aquest
bucle de desmotivació. Volem el millor per a ells i volem que els vaja
bé, però què fer quan són ells els no volen o no poden avançar?

• Evitar fer projeccions sobre els nostres fills. Estudiarà l'ESO, després farà el batxiller de ciències i farà infermeria com la seua mare.
Això pot eixir bé a vegades, però també pot convertir-se en una font
de frustració. Al tractar-se d’una expectativa imposada pot ser que
es genere en ells la sensació d'incapacitat i per consegüent acaben
abandonant el camí perquè ‘no és el que volen’. Ells han de triar què
volen ser. Quan l'elecció naix d'ells, la motivació naix sola.

Tant en alumnes que hagen perdut l'interés i no volen aprofitar
l'aprenentatge escolar, com en aquells que per alguna raó (personal,
familiar, emocional…) han perdut la motivació i no poden trobar-la
sols de nou, la primera indicació sempre serà la mateixa: atendre la
seua emocionalitat. Si l'emocional no està bé, l'acadèmic tampoc eixirà bé. És fonamental aparcar per un moment totes les expectatives acadèmiques i d'èxit que tinguem sobre ell/ella i intentar veure
més enllà. Ens podem fer les següents preguntes: Des de quan ha
començat a desmotivar-se? Què va passar en aquell moment? Com
està amb les seues amistats? Hi ha hagut algun esdeveniment familiar que haja pogut provocar estrés en ell/ella? Qualsevol cosa que
haja pogut marcar un abans i un després haurà de ser analitzada
amb molta cura i detall perquè pot haver marcat a l'alumne i provocat un daltabaix emocional que li impedeix rendir en tota la resta.

• Valorar l'esforç i tot el que li envolta, no solament el resultat obtingut. Ajudar-nos del potencial de les paraules per a aconseguir que
ell mateix es crega capaç: pots fer-ho, eres intel·ligent, sé que ho
aconseguiràs, ho faràs molt bé, en res acabes i començaràs el teu viatge (per a últims cursos/etapes). A més, treballar en la visió de l'error com un nou punt de partida en lloc de com un fracàs o fallada.
• Escoltar, comprendre i deixar-los espai perquè puguen expressar
la seua opinió respecte als seus deures i estudis. En moltes ocasions
mostraran resistència perquè no veuen la utilitat al que fan en el
col·legi o institut. Validem les seues emocions en aquest marc també. No es tracta de donar-los la raó sinó d'escoltar els seus motius
i amb empatia (sense crispació) ajudar-los a entendre per què són
importants les matemàtiques o socials, per exemple. Amb amor
i afecte, acompanyar cap a la comprensió del que no ens agrada,
però hem de fer.

A més d'això, convé tindre en compte
• Ajustar les expectatives degudament. Una exigència massa alta
en l'alumne pot generar sensació de frustració i incapacitat. Posar
metes ajustades i consensuades amb ells permetrà que recuperen
a poc a poc la seua confiança en ells mateixos i recobren la sensació
de control i autoeficiència. Hem d'intentar evitar dramatitzar si al
principi s'oposa o mostra resistència. Massa insistència sol produir
l'efecte contrari al desitjat. És preferible no entrar en aquell bucle,
però sí que advertir-li de les conseqüències naturals dels seus actes
(i ser conseqüents en el seu compliment).

• Generar un clima de confiança per a tot. No importa el que ens
conten, encara que considerem que és inadequat o temerari. No
jutjar-los i enfocar-nos a deixar-los sempre clar que serem ací per a
ajudar-los en el que necessiten. A més, fer-los veure quines alternatives tenia aquesta situació, des de l'afecte i la calma. Si ells veuen en
nosaltres aquesta reacció, se sentiran emocionalment continguts i
segurs, per la qual cosa és més probable que d'ara en avant ens conten coses i que, en alliberar eixa càrrega de contenció emocional puguen estar més oberts a enfocar-se en l'acadèmic i en altres coses.

• Validar els seus sentiments i emocions. L'adolescència és una etapa molt marcada per l'emocionalitat, es troben en plena cerca de si
mateixos i en trànsit cap a la vida adulta. Això a vegades pot ser tan
aclaparador que impedeix que els xics i xiques se centren en el que
per a nosaltres els adults veiem important: els estudis. Però és que
per a ells ara mateix no hi ha res més important i estimulant que és
la cerca del seu propi ‘jo’. Hem d'acompanyar aquest trànsit de manera empàtica, escoltar-los, validar el que senten sent ‘la branqueta
que guia l'arbre jove’ sense perdre de vista el xiquet que era i l'adult
que serà. Podem utilitzar el joc per a connectar amb ells i passar
temps de qualitat (jocs de taula com els Scape Room, Catan o altres que requerisquen comunicació i que vos permeta connectar
de manera distesa). També podem utilitzar altres recursos com anar
a algun lloc d'excursió, al cinema o depenent dels gustos familiars.

No es tracta d'acabar amb la desmotivació ni amb els xics i xiques
desmotivats. Darrere d'un alumne o persona desmotivada hi ha
una emoció no resolta que li impedeix centrar la seua motivació.
Ací està la clau de l'acció. Necessiten una guia per a poder resoldre
el que per ells mateixos no poden perquè potser no tenen les eines
necessàries. El paper de la família en aquest procés és fonamental
per ser el principal punt de suport de l'adolescent. Però al costat de
la família també està l'escola i la unió fa la força.
Isabel Allegue
Orientadora ESO-Batxillerat
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TOUR VIRTUAL
Durant el curs 2020-2021, es va preparar una visita virtual
per tota l’Escola Pia de Gandia. Aquesta iniciativa sorgeix
atesa la impossibilitat de l’entrada de tots aquells interessats
en portar el seus fills al nostre centre i, a més, pot interessar
a qualsevol persona que ens vulga conèixer. Així, amb aquest
tour virtual poden gaudir d’una veritable aventura a través
del qual poden conèixer els racons secrets més amagats de
l’Escola Pia. 360º de conceptes escolapis per a conèixer l’Escola Pia de Gandia.

https://www.escolapiagandia.org/noticia/
VIDEO-PRESENTACIO-TOUR-VIRTUAL-2021/16945
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FCC (Infantil, Secundària i Batxillerat)
EDUCAT (Primària)
MENJADOR AUSOLAN-RCS

NETEJA

Alfredo Ibáñez /Josep Maria Ferrairó
Mauro Galluccio

PORTERS

secretaria.gandia@escolapiosbetania.es

Graciela Boix / Aurora Arocas

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

Alicia Pascual (Infantil-Primària)

orientador.gandia@escolapiosbetania.es

Isabel Allegue (ESO-Batxillerat)

ORIENTADORA ESCOLAR

gerente.gandia@escolapiosbetania.es

Mª Dolores Ribera

GERENT

Sandra Peret
Luisa Pla
Esther Perelló
Jorge Ortín
Rosa Maria Mompó
Adela Moncho
Rosalia Ferrairó
Anabel Part
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Rosa Femenía
Lidia Colomer/Joan Llorca
Vicente Torres
Elisa Cuquerellla
Piedad Peiró
Mª José Martí
Fernando Martí
Arantxa Ferri
Roberto Blasco

Carlos Tormo
Vicente Vilar
Mª Carmen Alonso
Alejandra Sebastià
Milagros Mas
Concha Gómez

Ana de Juncal
Reme Melo
Arantxa Català
Ester Martí
Agueda Doménech

ESPECIALISTES INFANTIL - PRIMÀRIA

3 ANYS A
3 ANYS B
4 ANYS A
4 ANYS B
5 ANYS A
5 ANYS B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5é A
5é B
6é A
6é B

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 Ana de Juncal 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
Adela Ribera
Paloma Nadal
Carolina Garcia
Cristina Abeledo
Núria Ribera
Nati Guillot
Gema Romero
Llorenç Mellado
Mª Carmen Fuixench
Gonzalo Chirivella
Víctor Colomer
David Melo
Graciela Pedro

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

Isabel Pavia
Pep Pla
Juan Luis Pérez
Karina Mestre
Alba Pla
Loles Ribera
Teresa Gimeno
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 PMAR
4t A ESO
4t B ESO
4t C 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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L’estació meteorològica de l’Escola Pia i
Gaietà Garcia
Si mireu des de dins del claustre o vos situeu a l’entrada del carrer Major i alceu la mirada cap a la teulada, divisareu l’estació
meteorològica del nostre centre. Les dades en temps real i les
històriques les podeu consultar a la web i rebre-les al vostre
mòbil. Esta estació, validada per AVAMET, és l’herència d’una
altra existent a finals del segle XIX i que encetà la passió per la
meteorologia d’un gandià i antic alumne: Gaietà Garcia.
Pareix que tot començà el 1885 quan El Litoral informava que
l’escolapi Carlos Garcia havia adquirit un telescopi solar i instruments meteorològics per a l’observatori que estava creant
al col·legi. Poc després l’Ajuntament d’Almeria demanava a les
dades recollides els darrers anys i en 1911 es creava una xarxa
d’observació climatològica a càrrec de col·laboradors que no
va parar de créixer.
És així com arribem a la figura de Gaietà Garcia Castelló
(1877-1959). Fill d’un propietari agrari de Benirredrà, va estudiar a l’Escola Pia on, molt probablement, entrà en contacte
amb l’estació meteorològica recentment creada. De fet, des
de 1892, és a dir, amb 15 anys, va iniciar de manera informal la
recopilació de les dades meteorològiques de Gandia. Allí també coneixeria el Gabinet de Física creat el 1877 on els escolapis Leandro Calvo i Isidoro Barber dipositaren els fòssils que
trobaven.

Gaietà, abraçà altres facetes. Era farmacèutic, estudià la geologia i solia acompanyar l’escolapi Leandro Calvo en les seues
excursions o a Luis Pericot a les excavacions del Parpalló, inicià
el projecte del clavegueram de Gandia entre 1923 i 1926 mentre va ser regidor, dirigí un laboratori municipal per a l’anàlisi
de les aigües, impulsà la construcció del nou cementeri i les
perforacions de nous pous per abastir d’aigua la ciutat. A més,
va destacar en la tasca social dins del Patronat de la Caixa
d’Estalvis de Gandia, de la Junta de la Leproseria de Fontilles i
de l’Obra Beneficosocial de Benassal per als malalts de ronyó.

Així, entre 1915 i 1944, ja com a responsable de l’Estació Pluviomètrica de Gandia, va recollir informació diària dels diferents fenòmens i notes on ressaltava la influència de l’oratge
en la salut, en l’agricultura i en la societat. Gaietà comprovà
que els anys 1919, 1924, 1929 i 1932 van ser els més plujosos.
Relacionava les sequeres amb cicles de deu o dotze anys i
coincidents amb els períodes de taques solars, convertint-se
el 1928 en el més sec. També hi apareixien la neu i les pedregades, quasi dos i tres vegades a l’any respectivament i les
riuades: setembre de 1899, desembre de 1917 i novembre de
1918. La temperatura mínima va ser de 4 graus negatius al febrer del 1935 i la màxima de 43 graus a l’agost del 1923. També
enregistrà una tromba marina en desembre del 1937 davant
de Miramar. El 9 de gener de 1938 va observar una aurora boreal que va provocar temor entre la gent, com a Barcelona, on
els veïns pensaven que es tractava d’un dels bombardejos als
quals era sotmesa la ciutat per l’aviació franquista.

La tasca de Gaietà va ser reconeguda quan els farmacèutics
valencians li organitzaren un homenatge als salons de Foment
i amb la publicació el 1961 de l’arxiu climatològic, reeditat pel
CEIC Alfons el Vell el 2006 a càrrec de Néstor Novell. A més,
un carrer de Gandia i l’estació climatològica de Llombai porten
del seu nom.

Dades Anuals Acumulades a Gandia (Escola Pia)
Temperatura (°C)
Mínima

Data
Mínima

Humitat rel. (%)
Màxima

Mitjana

Màxima

Mitjana

Mínima

Mitjana

Màxima

Pressió rel. (hPa)

Amplitud
tèrmica

Mínima

Mitjana

Màxima

Mínima

Mitjana

Màxima

Precipitació
Mitjana

Ràfega
màxima

Total
(mm)

Dades anuals acumulades

2019

2,4

15,5

27,3

19,3

11,1

23,5

39,1

36,7

30

60

92

995

1.017

1.033

4,1

83,7

710,8

2020

4,5

15,8

25,7

19,4

11,4

23,4

39,4

34,9

26

59

85

998

1.018

1.033

3,9

80,5

702,6

41,8

40,2

3

58

87

1.001

1.017

1.037

3,8

82,1

709,6

Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible, 15 de novembre de 2021

2021

1,6

16,6

26,8

19,7

8,2

23,6
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Els alumnes i la
meteorologia
La meua estació meteorològica
Hola. Sóc Ferran Esteve i Rocher, alumne de 2n d’ESO.
Per vore com vaig acabar adquirint un aparell com aquest ens
tenim que remuntar a l’any 2015.
En aquella època ja em cridaven l’atenció les tronades, temporals i altres fenòmens. Per això mon pare va decidir comprar-me una estació meteorològica en la quan sempre que hi
havia temporals hi anàvem a vore la pluja acumulada, el vent,
la humitat i d’altres variables, fins que aquesta deixà de funcionar el 2020.
Uns meses després, vaig fixar-me en l’estació meteorològica
de l’escola. Com la busca és a internet, apareixien totes les
dades sobre la meteorologia en aquesta zona.
Vaig investigar sobre AVAMET i els meus requisits mínims per
a què l’estació forma a la web eren menys exigents del que
pensava i, per tant, comencí a comparar estacions i una volta em vaig decidir, la vaig comprar i la vaig configurar. Després em vaig abonar com a soci a AVAMET i poc després vaig
enviar la sol·licitud d’ingrés al MXO, la meteoxarxa online a
temps real.
Una volta AVAMET accepta la sol·licitud d’ingrés, els vaig proporcionar totes les dades necessàries per la programació final
i un 12 de maig de 2021, l’estació entrà al web recollint dades
fiables i sense errades. Aquestes dades han aparegut fins i tot
a l’oratge de la televisió pública Àpunt.
Espere que l’estació de l’Escola Pia com la meua segueixen
donant dades de qualitat a l’associació.

Estacions meteorològiques de l’Escola Pia i Ferran Esteve.
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ANY RERE ANY LES NOSTRES
INSTAL·LACIONS ES RENOVEN

L

’Escola Pia de Gandia constitueix la institució educativa més
antiga de la ciutat de Gandia i, malgrat això, les seues instal·lacions mostren un aspecte modern i cuidat. Tot això és possible
gràcies a la col·laboració de totes les famílies i, des d’ací, volem
agrair-los-ho de tot cor. Tot plegat redunda en benefici dels seus
fills i filles que passen gran part del temps amb nosaltres.
Durant el curs 2020-2021, s’han realitzat totes les tasques habituals de manteniment, ja siga el preventiu com el necessari per
a mantindre les instal·lacions. Ara bé, enguany s’ha fet un esforç
importantíssim per tal d’aconseguir adaptar plenament els dos
edificis a la llei d’accessibilitat publicada en 2019 i disposar d’una
renovada aula d’informàtica amb nous equips.

Quant a l’edifici de Primària, que en nombre de 2020 complia 50
anys de la inauguració, s’han realitzat treballs de manteniment
com a ara eliminant càrrega de l’estructura així com dels taulells que pel temps anaven desprenent-se. Igualment, s’han reparat les filtracions d’aigua que havien aparegut a les escales de
la tercera planta. A més, es va refer tot el mur recaient al carrer
Sant Francesc de Borja que presentava múltiples desperfectes
i, per tal de facilitar l’evacuació i l’accés d’un camió de bombers
en cas d’emergència, es fa ampliar i canviar la porta. Per últim,
les terrasses es van pintar i canviar la tanca de ferro que estava
rovellada i embrutava les parets per una altra d’alumini blanc.
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Tanmateix, el treball més important ha estat l’adequació d’ambdós edificis a la llei d’accessibilitat. Així, en l’edifici de Primària
s’ha aconseguit establir un itinerari accessible des de l’entrada
pel carrer Sant Rafael fins al pati i totes les aules; a tal efecte, s’ha
obert una porta per a comunicar el pati amb l’entrada i les aules.
D’altra banda, s’han disposat banys adaptats per a minusvàlids
en la planta baixa, primera, segona i tercera planta de l’edifici de
Primària i de l’antiga Universitat; en total, s’han modificat i condicionat 8 banys en total. Igualment, en l’antiga Universitat s’ha
instal·lat una rampa d’obra en l’entrada d’Infantil de l’avinguda
Marqués de Campo i s’han instal·lat rampes fixes per a poder
accedir a les aules del primer i segon pis que tenien un esglaó
a l’entrada. Per últim, quant a l’accessibilitat, s’han adequat les
baranes exteriors que donen al claustre ja que en reformar-se
el terra de la passarel·la circumdant havien quedat molt baixes.
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Per últim, com tots els anys s’han dut a terme els treballs de pintura de les zones amb desperfectes així com el manteniment de
les peces de marbre del claustre d’Infantil ja que implicava perill
de caiguda. I l’aula d’Informàtica situada al carrer Sant Josep de
Calassanç s’ha renovat completament amb la instal·lació de 35
nous equips informàtics.
Evidentment 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.

Escola Pia • Gandia
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FILLA DEL COLOR, MURAL
DE CHEKOS A L’ESCOLA
PIA DE GANDIA
D

el 7 a l’11 de juny, gràcies al Departament de Cultura i
Polítiques amb la Ciutadania dins del programa Serpis
Urban Art Project, l’artista Chekos ha realitzat el seu últim
mural: Filla del color. Chekos és un artista gràfic, muralista
i artista de carrer nascut en 1977 a Lecce, sud d’Itàlia. És un
artista que destaca per pintar en espais oberts i té murals a
Itàlia, Polònia, Alemanya, França, Luxemburg, Espanya, Xina,
Indonèsia, Macedònia, Albània, etc.
Segons l’autor, aquesta obra reflecteix una xiqueta sostenint el
món en una mà, molts cercles de colors i una bola ratllada que
significa els nous mons i un futur que va colorejant-se. Aquesta
obra vol expressar una història feta per xiquets i xiquetes que
tot el dia riuen, juguen, estudien, creixen i es preparen per a un
futur ple de noves experiències.

Per a nosaltres, ens sembla un encert, més encara en temps de
crisi, obrir una finestra de llum i color, a través de la mirada d’una
xiqueta. Tècnicament ens pareix també un encert la configuració ascendent i potent de la figura gràcies al tractament de les
franges de blanc i negre, que arriben fins al barret, en contrast
amb el desplegament dels colors. Hi haurà opinions diverses,
però el missatge és clar i optimista.
Novament, gràcies a l’Ajuntament de Gandia i a la seua tècnica
Amanda Cerdà per haver pensat en l’Escola Pia de Gandia per a
disposar d’un mural d’aquesta qualitat.
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Calassanç a Gandia

R

ecuperem del nostre arxiu una publicació pràcticament
desconeguda sobre un esdeveniment que tal vegada, els
nostres majors recorden.
En ple context històric del nacionalcatolicisme i de les seues
manifestacions religioses de caràcter multitudinari, el 1949
Gandia va ser lloc de pas de les celebracions del III Centenari
de la mort de Sant Josep de Calassanç. Des de Castelló i via
marítima, la nostra ciutat rebé les relíquies del fundador de
l’Escola Pia en el seu itinerari per les altres seus escolàpies.
Del 12 al 15 de gener se celebraren unes festes organitzades
per la comunitat dels escolapis, els alumnes i els antics alumnes, en les que participaren també les religioses escolàpies i
l’Ajuntament de Gandia. El record d’aquells dies ens ha arribat gràcies al llibret commemoratiu que es publicà i en el
que es veu una ciutat implicada amb els esdeveniments. Les
relíquies arribaren al Grau i des d’allí es traslladaren fins al
col·legi. Després, misses, processons, dinars benèfics i focs
d’artifici. També un registre fotogràfic dels actes, dels alumnes presents al centre en aquell any, del presbiteri de l’església sense retaule i dos curiositats. La primera, un record
d’aquells dies: la imatge de Calassanç realitzada per R. Rubio,
costejada pels alumnes i que actualment està a l’església. La
segona, una fotografia històrica al claustre amb els següents
gandians: de peu i d’esquerre a dreta, Joaquin Bellver, José
Mª Gil, Fabián Todolí, Rafael Perelló, Vicente Pellicer, José
Bru, Jesús Fuster, Andrés Almiñana, José Merí i F. Llinares.
Asseguts l’escolapi Francisco Crespo i Joaquin Ballester.
Tota una joia històrica que compartim amb vosaltres.
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Estructures de guerra a l’Escola Pia
30 | MIÉRCOLES, 19 DE MAYO DE 2021

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

La Safor
Gandia. Unes obres realitzades a l’edifici de l’Escola Pia de Gandia, antiga universitat jesuítica, porten a pensar que també allí es van
aprofitar túnels per a protegir a la població durant la guerra civil. L’autor de l’article explica amb detall els túnels i recapitula en la història
de l’immoble i en el seu procés de restauració que es va iniciar fa dècades.

Estructures de guerra a l’Escola Pia?
u Una investigació arran d’unes troballes du a pensar que també a l’antiga universitat de Gandia es van fer refugis
per protegir-se dels bombardejos. Un estudi de José Català ja advertia de l’existència d’aquests elements subterranis
1

3

José Torres
GANDIA

ARQUEOLOGIA
n «Això no és soroll, això és música». Allò que per a molts era una
molèstia, el P. Vicent Faus ho definia com una melodia rítmica
descompassada i amb tonalitats
diferents segons el so de cada picola quan picava la paret del
claustre per deixar al descobert,
poc a poc, la paret més original del
que ell nomenava «vell casalot».
Eren les primeres obres de la reforma de l’Escola Pia de Gandia
que s’iniciaren als anys 90, i els
destinataris d’aquelles paraules
eren els alumnes del primer COU
del restaurat Batxillerat. Com escriuria més tard a la revista Ruta,
publicada pels escolapis, «la Fundació Leandro Calvo ho ha fet
possible i de la vella closca inicial
ix un edifici jove, farcit d’història
i prenyat de futur». Però, tal vegada, cap dels que es dedicaren a llevar la closca es podien imaginar
què es descobriria baix d’ella.
El «vell casalot» era com una
ceba: a mesura que els arqueòlegs
llevaven capes aprofundien en la
seua història. Ocult a la vista per
les aportacions de terra rica en
material orgànic per al jardí que
hi havia, l’excavació del pati es desenvolupà en les dos últimes
campanyes, quan es coneixien
més dades de l’edifici, la planimetria i la cimentació. Els arqueòlegs
sabien que les diferents transformacions i obres realitzades tant
pels jesuïtes com pels escolapis
ocasionaren la desaparició d’antigues estructures i el seu colmatament amb diferents materials.
També tenien constància que al
segle XVII es construí una cisterna el centre del claustre, lloc on
convergien quatre camins que
naixien de cadascuna de les ales
de l’edifici i que es relacionaven
amb una canal apareguda a una
de les primeres exploracions del
terreny.
El P. Faus, en una de tantes visites a l’obra, els informà que
quan plovia s’acumulava aigua a
l’extrem nord-est del claustre,
prop de l’actual escala d’accés a la
UNED, lloc on hi aparegueren

2

u LES IMATGES. Espais de l’Escola Pia de Gandia que porten a pensar en l’existència de refugis antiaeris durante
la guerra civil. 1 Accés al túnel en el moment del seu descobriment. F ARXIU JOSÉ TORRES 2 Interior del túnel. F
ARXIU ESCOLA PIA/VICENT BONET 3 Decoració vegetal del corredor. Arxiu Escola Pia. F ARXIU ESCOLA PIA/VICENT BONET

«Aproximadament
a la meitat d’un
dels murs, i amb
unes mides d’1,50
metres d’alçària i
un metre d’amplària,
aparegué una obertura
per on s’accedeix a una
estructura excavada
en argila datada
en el mateix moment
i que interpretaren
com a un aljub»

unes sèquies i altres estructures
hídriques que obligaren a ampliar
l’excavació.
El resultat va ser el descobriment d’un corredor d’1,20 metres
d’amplària format per dos murs
datats als segles XIII-XIV amb
accés tant pel nord com pel sud
per mitjà d’unes escales i, a quatre metres de profunditat, un paviment decorat amb pedres polides del riu de tamany menut i
mitjà. La disposició del mateix
conforma una decoració vegetal
repetida a trams quadrats d’un tamany d’1,30 metres. En l’actualitat, tot açò queda a la vista baix un
corredor de vidre que cobreix el
claustre.
Aproximadament a la meitat
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d’un dels murs, i amb unes mides
d’1,50 metres d’alçària i un metre
d’amplària, aparegué una obertura per on s’accedeix a una estructura excavada en argila datada en
el mateix moment i que interpretaren com a un aljub. A l’expedient de l’obra es determinà que
l’excavació del mateix es deixaria
per a un altre moment posterior,
que a la fi no s’excavà, però es
deixà constància d’una breu descripció: en direcció cap a l’avinguda d’Alacant, un primer tram de
4’70 metres amb una volta de taulell i una alçària d’1,70 metres per
un metre d’ample, amb quatre escalons molt deteriorats que suposaven continuarien per tota l’estructura. Després, un segon tram

de 8 metres sense la volta de taulells però amb un sòcol de morter
recobrint un tub ceràmic i a les
parets tres nínxols, tot açò destinat probablement per a llum artificial. Al final d’aquest tram, es gira
bruscament i els angles del túnel
es reforcen amb rajoles.
Per altra banda, el Portal de la
Memòria Democràtica de Gandia
ha publicat recentment un treball
del Centre Excursionista de Gandia realitzat el 1991. La Secció
d’Espeleologia tenia com a missió
explorar les històries que es contaven sobre túnels subterranis per
baix la ciutat i, en realitat, trobaren una gran quantitat de refugis
antiaeris i túnels per protegir-se
dels bombardejos de la Guerra Civil. En el treball es recull el testimoni de José Català Perelló, confirmat per altres, que afirmava
que «per davall de l’entrada a les
Escoles Pies i per sota la vorera
cap a la carretera d’Alacant, s’estenia un conjunt de cambres subterrànies unides entre elles que
s’empraven com a refugi». Recordem que Jesús Gomar relatà a les
seues memòries tots els bombardejos patits a Gandia i el Grau i
que Antonio Calzado i Bernat
Martí han investigat sobre la Guerra Civil a Gandia, de la construcció de refugis, de la presó existent
a l’Escola Pia i de com els presoners es dedicaren a construir refugis per la ciutat, tot i que no han
trobat constància de què els mateixos presoners treballaren en un
d’ells al col·legi.
No obstant això, analitzant el
document del Centre Excursionista i les fotografies que hi apareixen, la tipologia de la construcció del túnel de l’Escola Pia és
semblant a les que apareixen al
document. Tal vegada podria haver-se aprofitat l’aljub o la cisterna existent al claustre per obrir un
refugi antiaeri construït durant la
Guerra Civil, com succeeix al Palau Ducal, on es construí un túnel
per accedir a la cisterna del pati.
La història continua viva, amb
dubtes i suposicions, i ara mateix
caldria realitzar una anàlisi més
profunda i excavar adientment el
túnel de l’Escola Pia per saber-ne
exactament si hi ha relació amb
alguna estructura de la guerra en
un edifici que continua sent un
edifici jove farcit d’història.
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El P. FRANCESC FUSTER, LA
VIDA PLENA D’UN ESCOLAPI

L

a trajectòria vital del P. Francesc Fuster i Àngel (La Font
d’En Carròs, 1936 – València, 2021) va coincidir amb una
època de grans canvis culturals, socials, polítics i religiosos. Alumne dels col·legis escolapis de Gandia i València,
va ingressar en l’Escola Pia en 1952 i, a continuació, la seua
formació sacerdotal, que va seguir, en general, les pautes
tradicionals dels anys cinquanta del segle XX. Des de ben
prompte, va manifestar una gran fidelitat a la llengua del seu
poble, acrescuda per la relació amb el seu paisà el lexicòleg
Francesc Ferrer i Pastor, el seu company d’estudis Vicent Faus
i la bona amistat amb importants intel·lectuals exalumnes de
València, com Bernat Capó i Joan Francesc Mira, entre altres.
Ordenat de sacerdot en 1960, va ser enviat a Nicaragua. Al
col·legi de Managua va realitzar durant huit anys el seu ministeri escolapi de Pietat i Lletres. Ben prompte va destacar
en la dedicació pastoral als joves. Els seus estudis universitaris de Ciències de l’Educació el van posar en contacte amb
la joventut nicaragüenca que ja s’alçava contra la dictadura
familiar dels Somoza, una experiència que li va obrir noves
perspectives en el compromís social. Va viure la celebració
del Concili Vaticà II (1962-1965) des de la realitat americana,
tan diferent de l’europea, que va significar un profund canvi
en el catolicisme americà.

En retornar a Espanya l’any 1968, va ser enviat al col·legi d’Albacete. Eren els anys complexos de l’aplicació de les orientacions conciliars en el context de l’etapa final de la dictadura
franquista. La seua dedicació a la formació cristiana dels
alumnes va ser molt intensa, completada amb celebracions
molt participatives i convivències. En ser destinat al col·le-
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l’escolapi Felipe Scío (1738-1796), que encara continua difonent-se sobretot a Amèrica.
Des del seu càrrec directiu del col·legi, va promoure, d’acord
amb la seua especialitat pedagògica, el departament d’Orientació psicotècnica i d’acompanyament dels alumnes, sense
oblidar l’excel·lent relació amb els pares. Com sempre, va
continuar treballant en la formació cristiana dels alumnes,
amb la resta de l’equip de pastoral, tot buscant també una
actualització d’orientacions i continguts en la forma de transmetre la fe a les noves generacions.
L’any 1995 va ser enviat a Costa Rica. Començava així, ja en plena
maduresa, una nova etapa americana que arribaria fins al 2011.
En el Colegio Calasanz, ubicat en un municipi adjacent a San
José, la capital del país, va exercir de director, sense deixar de
recolzar la missió pastoral i l’orientació pedagògica i psicològica
dels alumnes. Amb una tenacitat admirable va aconseguir l’homologació dels estudis de Batxillerat i el corresponent títol amb
el ministeri d’Educació espanyol. La seua serenitat característica
i el seu saber estar van contribuir a augmentar l’excel·lent recepció del projecte educatiu calassanci en la societat tica.

gi de l’Escola Pia de València, en 1972, va encetar una llarga
etapa de maduresa, després de les experiències americanes i
manxegues. El seu amor a la llengua i cultura valencianes va
poder expressar-se tant en la litúrgia com en el treball escolar, mentre la seua dedicació era ben coneguda a València, en
coincidència amb el procés cultural i polític que portaria a la
consecució de l’autonomia i l’aprovació de l’estatut.
En ocasió de la commemoració dels 250 anys de la fundació
de l’Escola Pia a València (1738-1988), el P. Fuster va impulsar
un reconeixement públic de l’aportació religiosa i educativa
que la ja antiga institució calassància havia significat per a
València. Com un ressò de l’efemèride, va contribuir a una
restauració parcial de l’edifici i a la instal·lació d’una Biblioteca d’Investigadors, oberta al públic, que recull un gran fons
bibliogràfic format per incunables i publicacions dels segles
XVI al XX, amb volums tan importants com la primera edició,
feta a València, de la traducció castellana de la Bíblia, obra de
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on va ser operat amb èxit. Una vegada més la seua disponibilitat el portà a ser superior de la comunitat d’Algemesí i, en
2012, de la de Gandia, a més de Titular del col·legi. A Gandia
continuà la seua col·laboració en els projectes pastorals i educatius del col·legi i de l’església, sempre fent present la seua
amabilitat. La salut ja no li va permetre cap activitat des de
l’octubre de 2017. Traslladat a la residència escolàpia de Malva-rosa, a València, va morir el 30 d’abril de 2021.
Una vida tan activa amagava una autodisciplina personal en
la distribució del temps, sempre amb un horari ben establit,
per exemple, amb una dedicació diària a la meditació de la
Paraula de Déu, fonamentada en la lectura d’importants estudis bíblics. L’ampli ventall dels seus interessos espirituals i
intel·lectuals va ser enriquit amb abundants lectures de literatura, de pedagogia, de psicologia, de temes valencians i del
pensament cristià més actual. Per la seua llarga experiència
americana, va dedicar una gran atenció a les noves tecnologies audiovisuals. La seua bondat i serenor han quedat com
un testimoni d’una vida de gran activitat unida amb una profunda experiència humana i cristiana.

Encara li esperava una nova experiència escolàpia i americana
després de complir 70 anys. El P. General, en 2007, el va nomenar superior de la comunitat escolàpia de Veracruz (Mèxic) i
ben prompte va ser designat Rector de la Universitat Cristóbal
Colón, de la mateixa ciutat. Uns anys abans, l’escolapi gandià
Vicent Climent també va ser-ne rector, eficaç gestor i promotor de l’eixamplament del campus universitari. El P. Fuster va
poder arribar a inaugurar la facultat de Medicina, una de les
aspiracions més importants de la Universitat veracruçana. Els
seus problemes cardíacs aconsellaren el seu trasllat a València,
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Enric Ferrer: La meua ciutat, el meu món
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

La Safor

La meua ciutat, el meu món

L

’escolapi Enric Ferrer,
des de gener de 2020,
disposa d’una secció setmanal els dissabtes al periòdic Levante. Aquesta secció
anomenada “La meua ciutat, el meu món”, suposa
una mirada fresca, actual i
precisa de la nostra actualitat però en relació amb el
món que ens envolta.

M

assa temps el
silenci, com una
llosa pesant, ha
omplit les nostres
escoles. Les aules, els corredors
o els patis, sense l’alegria dels
xiquets i xiquetes, s’havien
convertit en llocs destinats a la
malenconia. Un món buit, com
en aquelles novel·les d’anticipació, pareixia anunciar un
futur ben fosc. En uns dies, com
un miracle del final de l’estiu,
han tornat els ocells al niu, a
l’escola de sempre, on han
retrobat els amics i mestres com
la família dispersa i enyorada
durant tants dies d’aïllament.
Si algú tenia dubtes sobre la
importància de l’educació i de
l’escola, possiblement ara
haurà d’entonar himnes d’exaltació i lloança, com una litúrgia
de públic agraïment a la missió
més alta que la Humanitat té
amb els nous vinguts al camí de
la vida, és a dir, a les persones
que comencen a fer els seus
primers passos en el propi
coneixement i en el del món
que els acompanyarà sempre.
En este context, prenen força les
lamentacions dels pobles que
han perdut l’escola per falta
d’alumnes i que de forma
dramàtica ho han viscut com
l’anunci de la mort definitiva
del lloc on havien fet la seua
existència.
A la nostra ciutat tenim més
d’un testimoni històric de la
transcendència de tindre una
escola, en el nostre cas de
caràcter universitari. Gandia,
en fundar-se el Col·legi i la
Universitat, al segle XVI, va
encetar una forma de ser diferent de la que li corresponia per
ser una vila senyorial, és a dir,
subjecta al poder i al control
econòmic del duc. Disposava

ANEM A L’ESCOLA, COM SEMPRE
Enric Ferrer
així d’una ensenyança de
preparació als estudis superiors, com un batxillerat, i tot un
ventall de càtedres universitàries on podien estudiar des
de Teologia a Medicina, tot
passant pel Dret Civil i Canònic.
De forma indirecta, s’hi creaven
nous negocis i treballs per a
proveir l’estament universitari.
També, com un benefici immediat, els oficials i escrivans del
duc podien estudiar Dret sense
eixir de la vila ducal i guanyar
mèrits en els seus quefers. S’hi
conformava un grup, evidentment minoritari, que ja no
estava lligat ni a l’agricultura o al
comerç. A poc a poc s’estenia la
idea de tindre una escola per-

manent, com l’Aula de Gramàtica, a Oliva, una empresa que va
assumir com un deure l’il·lustrat Gregori Maians, amb tota la
raó del món. La tradició universitària, trencada durant molt de
temps, ha retornat amb noves
forces a la nostra ciutat, com
una de les seues característiques més preuades.
El passat ens ajuda a entendre millor el nostre present, el
que de veritat ens interessa, i
ens anima a treballar per un
futur que done noves oportunitats de creixement humà i
social. Ací entren, sense demanar permís, les demandes dels
xiquets i xiquetes, del seu dret
bàsic de no ser considerats

objectes de la propietat dels
pares o de la societat, de la seua
exigència, anterior a qualsevol
contracte social, de ser reconeguda la seua condició de persones. Per això mateix acompanyar en el desvetlament del
misteri de cada persona és la
missió essencial de l’educació,
tant per part dels pares com de
tots els agents que hi intervenen.
Si la missió és gran, no
hauríem de deixar de banda tot
allò que pot destruir una educació humanista, basada en el
respecte a la persona, i social, és
a dir, oberta al pluralisme de la
cultura. No és fàcil conjuntar la
crítica de tantes propostes de

Xiquets anant al col·legi
Joan XXII de Gandia.
ÀLEX OLTRA
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«Saludem amb
esperança els
somriures, encara que
siguen mig amagats
per les mascaretes, de
tots els xiquets i
xiquetes que tornen a
l’escola, on tornaran a
sentir la companyia
d’amics i mestres»
manipulació interessada, tan
difoses en el món actual, amb
una actitud de diàleg i de respecte als altres. Sense uns
valors comuns, és a dir, sense
un referent compartit per tots,
encara que siga una ètica
mínima, no s’hi podrà avançar
en el camí del diàleg i arribar a
destriar el gra de la palla dels
munts d’informació sense
contrastar i que volen exhibirse, sense vergonya, com coneixement autèntic, que és sempre
el fruit de l’esforç de molts i de la
clarificació el temps.
De moment, en les
circumstàncies que ens han
portat al límit de la resistència,
saludem amb esperança els
somriures, encara que siguen
mig amagats per les mascaretes, de tots els xiquets i xiquetes
que tornen a l’escola, on també
tornaran a sentir i viure la
companyia dels amics i la
presència animosa dels mestres, mentre s’obrin a la gran
aventura de la vida, la seua,
única, irrepetible.
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E

n la pau de la nit, a l’ermita de Santa Anna, en
l’ambient nadalenc de
la missa del gall, un
aplec quasi monàstic recita els
salms de matines. En l’ambient
va creixent l’expectació de la
bona nova d’un naixement.
Uns instants després, la veu
blanca, infantil, de la Sibil·la,
inicia el seu cant, tan antic i tan
novell, que va dient: «D’una
Verge naixerà Déu i hom qui
jutjarà», tot esperant la resposta
d’un cor de veus greus: «En lo
jorn del judici veurà’s qui ha fet
servici». El missatge s’escampa
per la muntanya, entre els pins
remorosos, com un anunci de
pau i d’esperança, mentre els
ocells dormen i les estrelles del
cel troben rèplica en els llums
dels pobles.
Enguany, després dels quaranta anys de la seua restauració, el Cant de la Sibil·la, haurà
emmudit. Un feix d’anys enllaçat pel simbolisme numèric,
bíblic, joiós de proclamar als
quatre vents la plenitud vital,
que somniava fer créixer la llarga vida nascuda en segles medievals. I, de sobte, com un
allau de dissort, s’hi fa el silenci.
L’ermita, les veus, la muntanya,
els pins, com els pardalets de
niu, dormen, mentre les estrelles pareixen més pàl·lides, sense la lluïssor d’altres nits.
És l’hora de la fragilitat de la
condició humana, de la precarietat dels projectes llargament
pensats. El silenci, però, és una
ocasió per a una experiència
nova, d’aprofundiment interior,
una oportunitat per a assaborir
el missatge de la Sibil·la, que recorda la responsabilitat de
l’home i també la seua llibertat.

EL SILENCI DE LA SIBIL·LA
Enric Ferrer

El Cant de la Sibil·la a Santa Anna, en una imatge d’arxiu.

L’hora adversa s’ha transformat
en un temps propici per a la
immersió en allò que és essencial, en allò que ens configura
com a persones lliures, conscients de les nostres possibilitats i també dels nostres límits.
Una nova llum d’esperança per
a no tindre por de conèixer-nos
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més, d’on anirà creixent una saviesa més plena, més profunda
i també més compassiva. En
l’hora del sofriment, del dolor,
tot fent camí amb els altres
companys, anirà apareixent,
entre tantes foscors, un senyal
que pot salvar de tota senda perillosa.

«Els ulls dels infants,
finestres obertes al
món, contemplaran el
Jesús del betlem,
coneixeran el
company de totes les
causes justes, de tots
els caminants del món.
El cant interromput de
la Sibil·la seguirà
convocant a tots els
companys en el camí
de la vida, a tots els
cansats de portar el
pes del dolor, per
escoltar, un any més,
l’anunci de la pau, que
és sempre l’esperança
per a seguir endavant»
Silenci de la Sibil·la en el
temps de Nadal, en la irrepetible meravella del naixement de
l’infant Jesús. Una llum en la
foscor del nostre temps, perquè
també el naixement d’un infant
pot canviar el món. Misteri de
la vida! El descobriment d’un
ser únic. En cada infant que entra al món, a la història, tan pur
com la veu de la Sibil·la i també
tan ferm en el missatge que
anuncia, que no és altre que
una solemne declaració de vida
i d’esperança contra els murs

alçats injustament i contra els
pensaments negres que neguen la meravella d’existir, tot i
assumir també que el misteri
de l’home o la dona amaga
sempre racons pertorbadors de
misèria i de vilesa, fins i tot la
capacitat de balafiar el tresor
primigeni.
El somriure de l’infant tomba els aparents prestigis de
tants llorers de llautó, ridículs
davant del primer esclat d’alegria de la vida. Els valors desgastats, les conviccions rutinàries, la buidor de tantes paraules, es fonen com el gel caigut en l’escalfor de la llar, mentre la verticalitat de les flames
invita a mirar més enllà de l’estretor de la vida de cada dia,
sense deixar de sentir el tacte
de la germana terra, sempre
oberta al solc de l’alegria i del
patiment, en espera de la collita
esplèndida.
Els ulls dels infants, finestres
obertes al món, contemplaran
el Jesús del betlem familiar o
públic, coneixeran el company
de totes les causes justes dels
hòmens i dones, de tots els caminants del nostre món. El cant
interromput de la Sibil·la seguirà convocant aquells pastorets i pastoretes de la cançó nadalenca, a tots els companys en
el camí de la vida, a tots els cansats de portar el pes excessiu
del dolor, per escoltar, un any
més, l’anunci de la pau per a tot
el món, que és sempre l’esperança per a seguir endavant.
Bon Nadal.
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VÍCTOR MARTÍNEZ, SETANTA
ANYS D’ESCOLAPI
L

’any 2021 el pare Víctor Martínez celebrà el seu 70 aniversari de la seua ordenació com a religiós escolapi. Víctor
va nàixer a La Puerta (Jaén) en 1927 i ben prompte, en l’any
1944, va ingressar en el Noviciat de la Masia del Pilar. Continuà la seua formació a Irache (juniorat) i Albelda on realitzà
la professió solemne. Finalment el 19 de març de 1951 rebé
l’ordenació presbiteral a Logronyo.
Durant molts anys va estar com a professor de Ciències Químiques en diferents col·legis. Així, ha estat en diferents col·legis de la província: Albacete, Escola Pia de València, Sant Josep
de Calassanç de València, Escola Pia de Gandia, Sant Antoni
de Barcelona, Escola Pia de Castelló. En tots ells destacà per la
seua capacitat d’explicar la Química als alumnes del Batxillerat.

Posteriorment, des de la Cúria Provincial se li va encarregar
portar l’economia dels col·legis i comunitats on residia i, fins i
tot, ha estat administrador provincial.
Des de l’any 2013, està destinat a la comunitat Sant Francesc
de Borja de Gandia on desenvolupa la tasca d’ecònom de la
comunitat i continua amb el seu contacte amb la natura que
tant li agrada.
La seua presència constitueix una mostra de vocació escolàpia
diària i constant que es mostra de manera particular en l’Eucaristia setmanal que fa a l’Església de l’Escola Pia.
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Pare Víctor Martínez

V

a entrar en la nostra vida a l'inici de la dècada dels 70 com a
professor del meu germà i meu i es va quedar per sempre.

Ha participat en tots els esdeveniments significatius de la nostra
família com noces, batejos, comunions i ens va acompanyar i va reconfortar en el comiat dels nostres pares.
L'Escola Pia li va demanar que compaginara la docència amb fer-se
càrrec de l'economia provincial i eixa nova faceta en la seua vida, el
va unir encara més a nosaltres, perquè el meu pare, el seu amic Salvador, en aquella època era l'ecònom del col·legi de Gandia.
Com a bon amant de la natura sempre s'ha mostrat disposat a
agafar el cotxe i desplaçar-se a Orea per a ajudar a organitzar i
revisar l'economia dels campaments escolapis d'estiu. I encara
ara als seus 94 anys, li encanta eixir a la muntanya a agafar
espàrrecs que després arregla i prepara
deixant-los llestos per a consumir.
Em fascina veure la vitalitat que continua tenint i les ganes d'ajudar i servir a la seua benvolguda Escola Pia i a tots els que considera
part de la seua vida.
Volgut i benvolgut per tots nosaltres, sempre tens un lloc en el nostre cor.
Gràcies Victor per ser com eres.
Salva i Laura Peiró

33

Escola Pia • Gandia

Enric Ferrer, Sch.P.

Un cant a l’educació

A

tots ens agrada celebrar el nostre aniversari, la nostra entrada
en la vida. També les institucions tenen la seua memòria i les
seues commemoracions. L’any 2017, l’Escola Pia va complir 400 anys
de la seua fundació a Roma com a congregació religiosa. Enguany
també tenim un aniversari ben interessant: el d’un document sobre
el valor de l’educació, escrit per sant Josep de Calassanç ara fa 400
anys. El sant fundador desitjava que la nova congregació es convertira en un Orde, és a dir, en una institució més completa en la seua
constitució eclesiàstica. Per aconseguir-ho va escriure com un al·legat
o manifest on exposava la importància de l’educació, és a dir, del
ministeri de l’educació que era propi de l’Escola Pia. El document és
conegut amb la denominació de Memorial al cardenal Michelangelo Tonti, responsable de dictaminar sobre la sol·licitud de Calassanç
que acabem d’esmentar. Val a dir que l’actitud d’este cardenal no era
favorable al que pretenia el fundador de l’Escola Pia.
D’aquell memorial es conserva
un únic manuscrit en italià. Calassanç, amb un absolut convenciment de la necessitat de
l’educació, va escriure un text
amb tal clarividència, entusiasme
i intel·ligent argumentació que
va convèncer el cardenal, que no
sol recomanà la sol·licitud escolàpia al papa, sinó que va fundar
un col·legi a Roma, que encara existeix, amb els seus béns.
Més encara, el memorial, més enllà de la qüestió legal que pretenia aconseguir, s’hi convertí en un autèntic cant al dret a l’educació
dels xiquets, sobretot dels pobres, en una societat que ni els atenia
ni reconeixia la necessitat d’educar-los i formar-los per a millorar les
condicions de la seua vida.
Calassanç, en la seua exposició, va escollir un estil basat en l’oratòria,
és a dir, el propòsit de convèncer els possibles adversaris de la seua
proposta amb una sàvia combinació d’arguments racionals i una gran
intensitat emotiva, de tal manera que el lector actual experimenta
encara l’impacte de la seua força de persuasió. Hàbilment, per a encapçalar cada prova a favor de l’educació, ho fa amb un superlatiu,
com “dignissimo”, que també el podem traduir per “molt digne,” de
tal manera que la convergència de tots ells intensifica la força probatòria i emocional. El nucli del seu missatge es fonamenta en la pràctica de l’educació i de l’escola més que en les teories ben conegudes
del seu temps, però no contrastades en la realitat de l’ensenyament.

presència del mal en els individus i en la societat, però és, sobretot,
optimista perquè s’obri a l’eficàcia de la gràcia divina per a salvar l’home en el seu conjunt d’ànima i cos, mentre considera la mediació de
l’educació amb una decisiva capacitat de millorar la persona i reformar la societat.
Considera que l’educació és un dret universal, per a tots, sense cap
distinció, que no ha de potenciar l’individualisme, sinó contribuir a
la transformació de la societat, que implica formar bons ciutadans,
promocionats pels seus mèrits i no pel seu origen. Davant les tendències destructives presents en la societat, l’educació ha de ser sobretot preventiva del mal, d’acord amb les aspiracions dels pares que
volen una bona educació per als seus fills, perquè també ells han viscut la seua pròpia evolució psicològica que els ha conduït, a vegades
amb molts problemes i deficiències, a l’edat adulta. En este propòsit
d’humanització, la dignitat dels educadors, dels mestres, naix de la seua
missió, mereixedora de la gràcia divina i de l’agraïment de la societat.
Sant Josep de Calassanç, amb una
notable clarividència, considera que
l’educació uneix inseparablement
les lletres, la cultura, amb la fe, de tal
manera que mostren la llum de Déu
i del món. El diàleg entre la fe i la cultura va ser un dels grans designis del
seu pensament, de tal manera que el
fomentà en la pràctica amb productives relacions amb alguns dels
més importants savis i intel·lectuals de la seua època.
Després de 400 anys, la veu de Calassanç continua animant a
avançar en l’educació de la infància i de la joventut, de tal manera
que l’Escola Pia ja està present en 43 països i en llocs de gran pobresa i necessitat d’una educació que ajude a les persones i les anime
a treballar per la transformació dels seus pobles i nacions. Un compromís que va a ser assumit novament amb motiu de la propera
celebració, a Mèxic, del Capítol General de l’Orde, és a dir, de l’assemblea de representants de tota l’Escola Pia que, a més d’elegir els
nous responsables del govern de l’Orde, aprovaran les línies de pensament i acció per als propers anys, amb l’esperança de continuar
servint els xiquets i xiquetes, els joves, que van a ser els constructors
del món dels propers trenta anys i els testimonis de la fe en Jesucrist
en una societat plural i canviant, sempre en solidaritat amb els més
dèbils i necessitats.

El valor de l’educació s’exposa des de diverses perspectives, el conjunt de les quals forma una visió completa de la dignitat de la persona humana. La seua visió de la condició humana és realista davant la
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Xelo González Caudeli

Pastorets i pastoretes
l’Orient dels tres Reis Mags!!!!

Ja quasi apleguen les vacances de Nadal i eixa última vesprada de desembre, els xiquets i les xiquetes d’Infantil es visten de pastorets i pastoretes. Alguns d’ells escenifiquen el
betlem i fan de la Verge Maria, de Sant Josep i els angelets,
alguna vegada inclòs apareix un bebè, fill d’alguna mestra,
fent del Jesuset.

Tots els tres entren des del fons de l’església, mentre els xiquets,
bocabadats, no els perden de vista, els saluden i posen cara de
sorpresa i felicitat
Els Reis pugen a l’altar a saludar el Jesuset i dirigeixen unes paraules plenes de desitjos de pau, alegria, esperança i amor.

L’església s’ompli de gom a gom, els primers bancs per als pastorets i pastoretes, després la resta per a les famílies. Pares, mares, avis.... ningú es vol perdre esta celebració i tots amb el millor
somriure participen per a veure i escoltar les nadales que els xicotets van a cantar.

Seuen a les cadires reials i tots els xiquets i xiquetes s’acosten per
a entregar-los les seues lletres de felicitació i els seus desitjos. Alguns fan els seus comentaris: “sí, jo m’he portat molt be, però eixe
de darrere no; he sigut molt bo; he obeït als pares i iaios...” Tots fan
caretes d’alegria i de felicitat.

Comencen a cantar les nadales els xiquets i xiquetes en les escales de l’altar i les seues mestres assegudes a terra per a dirigir-los.
Alguns canten i ballen i tots saludant a tots, molt entusiasmats i
contents.

En acabar els Reis se’n van i els esperaran de nou en la cavalcada
del dia 5 de gener, on tots els seus somnis es faran realitat

Aplaudiments, somriures, cares de satisfacció.

Toquen de nou les campanes i comença el Nadal.

De sobte, sonen les campanetes i anuncien la arribada des de

He de dir que és un dels meus millors records; per això, no deixeu
que mai desaparega, continueu celebrant-lo sempre, perquè ompli de gran satisfacció i alegria a totes les persones que participen
en eixe acte nadalenc.
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Marta Ribera Gregori

Marta Ribera Gregori professa
com a escolàpia

A

llà per l’estiu de 2012, l’antiga professora del col·legi Marta Ribera ens comunicà que havia sentit la crida de Déu
per tal de seguir-lo d’una manera més completa a través de la
vocació escolàpia. Aleshores, començà un procés amb les Escolàpies per tal de discernir si efectivament aquesta era la seua
vocació. Durant tres anys estigué a Saragossa fent el noviciat
i el 30 d’agost de 2015 al col·legi de les Escolàpies de València
realitzà la seua professió temporal com a religiosa escolàpia.
Posteriorment, continuà la seua formació a Barcelona on, a
més, estigué cursant els estudis de Magisteri. Els últims anys
ha estat destinada a la comunitat de les Escolàpies a Palma
de Mallorca i, finalment, el passat 28 d’agost de 2021 celebrà
la seua professió perpètua com a religiosa de l’Institut de Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies.
L’Escola Pia de Gandia felicita a Marta Ribera i se sent molt orgullosa d’haver estat el lloc on va conèixer Calassanç i Paula Montal.
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Quan arriscar és el preu per a ser
encara més feliç
P

robablement hauràs tingut alguna vegada l'experiència
de fer alguna cosa gratuïtament pels altres. Potser no era
una acció extraordinària ni vistosa però sí molt valuosa, com
escoltar un amic que necessita contar el que li ha passat, advertir una persona que porta la motxilla oberta per a evitar
que li roben, tocar en un certamen per a embellir la vida fent
gaudir a uns altres…

Viure donant-se i ajudant als altres no et lleva temps, vida ni
llibertat, sinó que ompli de sentit la teua vida. Vius descobrint
noves experiències i persones que t'aporten molt més del que
podies imaginar. La teua vida es va impregnant de nous colors
i l'alegria passa a ser l'estat natural en tu. Aquesta manera de
viure no és exclusiva d'uns pocs. Tots estem cridats a deixar eixir
de nosaltres la nostra millor versió.

Segur que si et pares a pensar descobreixes que sí has fet coses
gratuïtament per uns altres. Però no sé si alguna vegada has reflexionat sobre com et senties després, quina sensació et quedava en el cos... Podries pensar ara en una experiència d'aquest
estil i recordar quina reacció va provocar en tu. Potser et vas
sentir satisfet, orgullosa, alegre, o simplement vas percebre com
una cosa natural l'ajudar a qui ho necessita.

De vegades, vivint dins d'aquesta dinàmica, pot aparèixer com
una nova porta que s'obre. Desconeguda però atractiva. Que
genera una certa inseguretat en pensar a travessar-la, però per
la qual et sents profundament atreta. Una porta que deixa entreveure, sense claredat, alguna cosa que t'enamora...

No sé si has viscut alguna vegada una experiència de major compromís en la qual comparteixes amb uns altres el que eres i tens:
visitar a persones majors en una residència i passar un temps amb
ells, col·laborar en alguna campanya solidària, un voluntariat... Si
no és el cas pots preguntar a uns altres que sí l'hagen viscut. És
una experiència increïble, difícil d'entendre si no es viu. En ella, un
descobreix que quan dones, reps més del que dones.

Si alguna vegada, en el teu camí Déu t'obre una porta nova,
no tingues por de travessar-la. Arriscar serà el preu per a ser
encara més feliç.

Una cosa així ha estat la meua experiència de vida. En el meu
camí de vida, Déu va obrir una porta desconeguda aleshores
per a mi: seguir-lo donant-me als altres en les escolàpies o dit
d'una altra manera, ser escolàpia. Mai hauria pensat com d’extraordinari seria aquest projecte de vida. Mai vaig imaginar que
donar-me amb Ell als altres transformaria la meua vida d'aquesta
manera. Com tot camí té les seues costeres i també les seues
baixades, però sentir-se acompanyada i descobrir que la dificultat és una oportunitat per alguna cosa millor, ho canvia tot. Mai
vaig imaginar que seria escolàpia, però sens dubte, aquest projecte de vida ha superat totes les meues expectatives. Déu és i
dona sempre més del que un pot imaginar. Hui, plena d'immensa alegria, puc alçar la veu cridant als quatre vents: SÓC FELIÇ.
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INFANTIL
L

a nostra escola tornà a prendre vida al setembre del curs
2020/21. Una escola sense xiquetes i xiquets és un trist edifici sense cap sentit. Un virus ens havia confinat i ara havíem
de reprendre la normalitat del dia a dia, però canviant alguns
costums. Amb temors, amb dubtes, però respectant les mesures
higièniques de seguretat, començàrem de nou.

Així, amb entrebancs i dificultats, però amb una gran col·laboració per part de les famílies, arribàrem a la fi del primer trimestre.
Havíem superat la part més complicada.

Prompte s’omplí la nostra etapa d’Educació Infantil de rialles,
cançons, jocs i noves amistats. Sols podíem relacionar-nos amb
els nostres companys de la classe i als patis no tenien rodes, balons o tricicles. Tampoc no podíem rebre visites dels papàs i iaios
per contar-nos contes ni fer eixides o tallers internivell al claustre
amb els papàs. Però teníem tantes ganes de tornar al col·legi que
no importava la pèrdua d’alguns costums.

De manera telemàtica i després d’unes setmanes de projecte global d’Infantil i Primària, vam poder gaudir d’una festa de l’aprenentatge. Jugàrem, cantàrem, ballàrem, pintàrem, parlàrem davant la
càmera... fins i tot gaudírem fent-nos fotos en un Photocall.

Celebràrem Calassanç d’una manera diferent amb la presència
del Pare Jose Luis i amb activitats dins de l’aula.
Per Nadal cada classe va fer el seu naixement amb rotllos de paper higiènic, tinguérem una celebració molt bonica a l’aula i van
muntar un vídeo amb les nostres nadales perquè no es podia fer
a l’església cap acte.

Lola, la nostra bibliotecària més especial, va voler sumar-se a la
festa i ens dedicà unes quantes vesprades plenes d’emoció.

Amb melancolia i pena per no poder passar un dia a l’aire lliure
amb els nostres companys de nivell repensàrem els nostres projectes. Tinguérem visites virtuals a la granja, Bioparc i Oceanogràfic. Van ser unes experiències interessantíssimes!
Hem fet un munt d’activitats com els altres anys i hem gaudit
per poder retrobar-nos cada dia. Esperem que el pròxim curs
encara siga millor.
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Jardí de plantes aromàtiques al
claustre de l’Escola Pia

P

areixia que la pandèmia havia arrasat amb molts dels nostres costums i ens havia obligat a fer una parada obligatòria per a reflexionar sobre les coses importants de la vida. Simbòlicament, l’última
palmera que presidia el nostre benvolgut claustre ens havia dit adéu.
La vida és una cursa de fons que ens impel·leix a alçar-nos cada volta que ensopeguem i caiguem. Amb ferides, cicatrius, però amb un
gran esforç i solidaritat reprenem poc a poc una vida cada vegada
més presencial, propera i amb majors il·lusions de futur.

A l’antiguitat ja eren utilitzades com a remeis medicinals. Sempre presents en saborosos plats de la nostra cuina. Tenen un impagable valor en la creació de perfums. Si llegiu els cartells segur que trobareu
alguna curiositat de cadascuna d’elles o tal vegada vos pique el cuquet i tracteu d’esbrinar com es preparen els ungüents, cataplasmes
o infusions.

La natura, com un au fènix ressorgint de les seues cendres, ens marca
el camí. Al tornar al col·legi i reprendre les classes, un roure valencià
ens donava la benvinguda junt a Calassanç. Davant les dificultats de
la vida, la força del roure, majestuós i fidel company, simbolitza l’escola i el seu esperit transformador de la societat.
L’alumnat d’Educació Infantil va voler aportar el seu gra de sorra al
nou camí d’esperança. Així, amb la col·laboració de l’Ajuntament i
el seu programa “Aromàtiques a l’escola”, va plantar diferents espècies com ara la menta, la lavanda, l’orenga, la pebrella, el romer
o el timó. L’alumnat va passar un matí molt interessant olorant-les,
tocant-les, veient el treball de l’aixada i l’abonament de les plantes.
S’ha responsabilitzat d’arruixar periòdicament i gràcies a la inestimable ajuda de Alfredo i Jose María, que han estat pendents
d’elles en període estival, podem gaudir d’una macedònia d’olors
que ens convida a passar al claustre cada matí.

41

Escola Pia • Gandia

1r CICLE
REINICIAR
On millor per aprendre?
On millor per estimar?
On millor per dibuixar i pintar?
On millor per compartir?
On millor per a riure?
On millor per a jugar?
On millor per conèixer-te?
On millor per a passar-ho bé?
On millor per a somniar?
On millor per a plantar?
On millor per a inventar?
On millor per a llegir i escriure?

LA RESPOSTA SEMPRE ÉS LA MATEIXA:
L’ESCOLA
Ja ho pensava Calassanç, cap lloc millor que
l’Escola Pia
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2n CICLE
APRENDRE EN LA
DIFERÈNCIA

E

ls sentiments d’incertesa, d’angoixa, i inclús de por, dels primers dies de setembre
van anar transformant-se, a mesura que els temps transcorria, en somriures reflectits en les mirades, en certeses, en seguretat!
Un curs replet d’experiències, que ens ha permès conèixer-nos millor: a nosaltres mateixos i als altres.
Compartir, estimar, ajudar, respectar, ser valents, estar junts… Aquestes, i moltes més,
han sigut les paraules clau d’aquest temps, malgrat la distància de seguretat, les finestres
obertes i la barrera de la mascareta.
Hem après que el més important.... SOM NOSALTRES!
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3r CICLE

MÉS JUNTS QUE MAI

E

l metre i mig de distància física ens ha apropat d’una forma distinta. Estar prop
de l’altre ha sigut la tònica d’aquest curs: compartir-nos, ajudar-nos, recolzar-nos,
escoltar-nos, més que mai
Estar ocults darrere la mascareta no ens ha dut a amagar els nostres sentiments i emocions, ni tampoc ha impedit que les paraules fluïren en una comunicació més rica que
mai.
Les experiències viscudes, amb més intensitat que mai, es fixaran sempre al nostre record, com una llum d’esperança, com l’evidència de què tot és possible si treballem junts,
com la confirmació de que l’escola és un mitjà eficaç per millorar la societat.

La cultura, el coneixement, la curiositat per entendre el món… Aquesta és la vacuna contra la soledat, contra la desigualtat, contra la desconfiança, contra el desamor, i l’hem
tinguda aquest curs al nostre abast, més que mai.
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LIP MASK
E

l passat curs vàrem crear un Lipdub entre els alumnes,
mestres i Comunitat Educativa que va servir per a gaudir d’una jornada de convivència i germanor amb tots aquells
amb els que compartim el nostre dia a dia. Un Lipdub és una
espècie de vídeo musical on les persones que participen ballen i fan tot tipus de moviments seguint el ritme de la cançó.
El vídeo es va realitzar amb una sola seqüència, seguint un
circuit que va començar pel pati de primària i va acabar a l’estàtua de Sant Josep de Calassanç al claustre de secundària. El
que es pretén en aquest vídeo és plasmar de manera espontània i divertida que absolutament tots som protagonistes i
que es podia fer una activitat conjunta tot i estar sotmesos a
les mesures COVID-19.
Per últim, el títol “LIP MASK” va ser escollit perquè la mascareta era i és un element obligatori que no deixava mostrar les
nostres cares d’alegria, però que vàrem solucionar dibuixant
uns somriures amb retoladors.
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EL NOSTRE HORTET FAMILIAR
A

l voltant del Torreó del Pi i muralla està l´hortet del nostres alumnes d’Infantil-Primària.

Els nostres alumnes porten alguns anys gestionant un paper molt fonamental, com és la biodiversitat i coneixements sobre la flora hortícola, que és una forma d’augmentar la cohesió social i del benestar,
així com manifestar la identitat cultural de les persones.
Ells treballen l’agricultura de l’hortet, i prenen consciència de
la importància del món vegetal pels sers vius.

Observe les cares dels alumnes davant de les varietats verdoses i espècies de plantes: uns plens d’emoció; altres no s’estalvien superlatius;
els crits també sonen; altres es concentren davant les plantes, altres
no se’n saben avenir; a vegades s’escapa alguna llàgrima d’alegria i
sensibilització per la vida vegetal.
Alumnes del nostre hortet completen la seua formació i educació en
valors i prenen consciència per a respectar el medi ambient i valorar
la importància de tots els sers vius al nostre planeta.
Les xiquetes i xiquets se senten importants i participen de
les faenes de l’horta.
Entre colors, frescor i varietats: encisam, cols, naps, bròcoli, faves, tomaques i d’altres espècies herbàcies, es configura entre els nostres alumnes una actitud digna sobre la relació entre les persones i les plantes.
Els alumnes majors de Primària associen el que veuen amb els conceptes explicats i treballats a classe; els menuts d’Infantil fan les seues bones observacions plenes d’innocència, però serioses i voluntarioses.

Enguany fa poc hem començat les activitats del nostre hortet, els
alumnes planten cebes, encisam, bròcoli, i d’altres de moment.
Tot bé i contents amb la programació d’activitats d’ecoescoles a classe amb vídeos i recolzat pels mestres fem tots un gran equip.
Esperem que tot siga un èxit i, en la pràctica, l’agricultura continue
sent un instrument d’estudi de les relacions socials i culturals, dins de
la formació educativa dels nostres alumnes.
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“LES AVENTURES DE SHERLOCK
ORT”: DETECTIUS ORTOGRÀFICS
A LA CAÇA DE L'ERROR

D

es de xicotets, el joc ha estat present en les nostres vides.
Hem aprés jugant i hem jugat aprenent. Però, conforme
passen els anys, sembla que el joc perd la seua importància.
Que és cosa de xiquets. Els adults no poden jugar.
El joc ha de ser una cosa productiva, ha de produir una emoció positiva
en qui juga, per això el joc és una de les poques activitats humanes
que han aconseguit traspassar les barreres socials, culturals, polítiques
i geogràfiques que separen als diferents pobles de la terra. Dues persones podrien asseure's a jugar als escacs sense necessitat de tindre la
mateixa classe social, ni la mateixa cultura o sent de diferents països.

la seua llibreta d'investigació que
presenten al final per a comprovar
els seus assoliments i aconseguir
punts per a poder aconseguir el nivell de Súper Detectiu Privat.
El projecte està estructurat en 4
temporades de 6 episodis, més algun especial en cadascuna d'elles.
D'aquesta manera, hi haurà dues
temporades que es realitzen al
llarg de 5é de primària i altres dues
que es realitzen en 6é. En cadascun dels episodis es treballen diferents continguts ortogràfics com
l'accentuació de paraules agudes,
planes i esdrúixoles, de diftongs i
hiats, les grafies de la “b”, “v”, “h”, “g”,
“j”, “ll”, “y” o els signes de puntuació.
La sèrie completa està realitzada en Genially, una eina imprescindible
per a crear aquest tipus de contingut interactiu i atractiu amb el qual
motivar als alumnes des del primer moment.

El joc, per tant, pot estar present en el nostre dia a dia, en les nostres
classes. Així, naixen els conceptes d'Aprenentatge Basat en Jocs o Gamificació. I gràcies a ells, augmentem la motivació i l'interés dels nostres
alumnes per millorar l'aprenentatge dels diferents continguts de cada
àrea.

Des del primer moment, l'acolliment per part dels alumnes ha sigut
molt positiva. Estan encantats de realitzar aquest tipus d'activitats que
s'ixen de la rutina i que són més atractives i interessants per a ells. A
més, és un contingut que es comparteix amb altres docents i que s'està
duent a terme en molts col·legis d'Espanya.

Des de fa anys, un dels temes que més ens porten de cap era l'ortografia. És descoratjador veure la quantitat d'errors ortogràfics que realitzen els nostres alumnes. Per això, es donà el pas per a treballar aquests
continguts a través d'una experiència gamificada, on els alumnes es
fiquen en la pell de detectius privats per a resoldre complicats casos
ortogràfics.
Així va arribar el personatge de Sherlock Ort, un enginyós detectiu que
intenta resoldre els casos més estranys, ortogràficament parlant. Al
costat d'ell, el seu inseparable company, el doctor John Grafson, que li
tirarà una mà quan Sherlock es trobe un poc perdut.
En aquesta gamificació, cada episodi tracta un cas diferent, amb una
norma ortogràfica en concret, però tots segueixen un mateix fil conductor perquè tinguen una coherència narrativa: atrapar al malvat James Malorty, qui farà tot el possible per acabar amb Sherlock.

Si tens curiositat per veure i endinsar-te en el fascinant món de “Les
aventures de Sherlock Ort”, escaneja aquest codi QR per a poder
començar des del principi i gaudir de les 4 temporades completes
d'aquesta “learning series”.

Cadascun dels diferents episodis tenen una mecànica similar: avançar
desxifrant els diferents enigmes i reptes que van apareixent per a acabar resolent el cas principal. Aquests enigmes i reptes es van anotant en

Aconseguiràs resoldre tots els casos?
Elemental, volgut Grafson.
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LA FESTA DE
L’APRENENTATGE

L

a festa d’aprenentatge és un dia molt especial tant per als nostre
alumnat com per al professorat. Aquest curs les famílies no van
poder participar degut a la situació de la Covid, però van gaudir d’uns
vídeos que es van confeccionar amb molta il·lusió perquè pogueren
veure el treball de les seues filles i fills i aprengueren i recordaren el
pas de la història.
APRENDRE ÉS UNA FESTA que hi ha que celebrar. Els nostres alumnes
estaven molt motivats i volien compartir les seues vivències, experiències i el seu projecte amb la família. Així que van desplegar la seua
creativitat i es van convertir en mestres per un dia.
Prepararen dinàmiques per explicar el que havie aprés i com, i quines
rutines, tècniques, estratègies de metacognició havien utilitzat.
Van transformar el centre en gegantí portfoli. Tots els cursos, des
d’Infantil fins a sisè de Primària, participaren de l’acte seguint un fil
conductor, un tema en concret, que aquest curs va ser el “Pas de la
Història”.
En la festa d’aprenentatge sobre el pas del temps es van disfressar per
escenificar com vivien, es relacionaven i s’alimentaven els homes i les
dones a la Prehistòria, l’Edat Antiga, l’Edat Mitjana i l’Edat Contemporània. Van valorar com la humanitat s’ha beneficiat dels descobriments i dels invents.
En definitiva van fer visible el seu propi aprenentatge, l’esforç cognitiu que realitzen per aprendre i com van ser avaluats a través de les
rúbriques. Ho conten a les persones que més estimen: mares, pares,
germans, iaios.... Conten les seues experiències, transmeten les seues
sensacions i coneixements.
Per molt anys que passen, no oblidaran el que han viscut i han aprés
a l’Escola Pia.
Quina manera més BONICA de celebrar l’aprenentatge!
Piedad Peiró Ferri
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ELS PROJECTES DE L’ÀMBIT
D

esprés d’un confinament i d’un final de curs atípic, hi
aparegué un nou repte en forma d’assignatura, completament nova per a quasi tota la comunitat educativa: els
àmbits.

• La Veu de l’Escola Pia. Amb la intenció de què els alumnes
s’apropen als mitjans de comunicació, el diari escolar redactat per ells mateixos els ha permés ser lectors i protagonistes de les notícies, tant en valencià com en castellà`.

Suposà un repte la matèria, tant en la seua vessant científica
com en la sociolingüística, i calgué consultar informació de
la mateixa Conselleria d’Educació i d’aquells que ja els treballaven. La paraula que més es repetia era una: projectes.
Calia abastar la multidisciplina i, prenent com a fil conductor
una de les assignatures de l’àmbit, els alumnes treballaren
moltes competències: digital (totes les recerques a internet
no són vàlides), lingüística (redactant les explicacions), matemàtica (analitzant les dades que s’havien recollit), social i
ciutadana (treballar en grup suposa arribar a acords i consensos), aprendre a aprendre (els alumnes han estat dirigits
en el seu propi aprenentatge), cultural (valorant el patrimoni i la cultura heretada i coneixent-ne de nous) i iniciativa
personal (han pres decisions en el seu grup de treball). Els
resultats han estat ben satisfactoris i han treballat de valent.
A continuació, exposem una mostra dels projectes que han
realitzat.

• Hispània Romana. Conéixer i valorar el patrimoni és fonamental i la petjada de Roma encara és present, però sense oblidar les noves tecnologies. El resultat és un mapa
interactiu amb les restes més importants i les vies de comunicació amb imatges, informació i inclús vídeos relacionats amb el que descobriren.
Els projectes continuen...

• Escolapis pel món. Aprofitant que l’Escola Pia està present
a tot el món, prepararen una guia de viatge on descobriren
les diferents presències escolàpies, però, a més, descobriren el clima, les ciutats i regions on s’hi troben, la gastronomia i tot allò rellevant que qualsevol viatger demana per
a les seues vacances. I, a petició dels mateixos alumnes,
proposaren crear un enllaç on fer un donatiu destinat als
projectes socials d’ITAKA ESCOLAPIOS que pretenen fer
de l’educació la millor ferramenta de canvi de la societat,
fent un món més just i solidari... Vos convidem a participar
fent un donatiu a la web a través del següent QR.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA LECTURA
A EDATS PRIMERENQUES

S

egurament aquest títol l'heu llegit centenars de vegades,
però cegueu-me quan vos dic que des de l'última vegada
que el vau llegir a penes hi ha hagut canvis. Pel que sembla
pareix que és més fàcil deixar al xiquet hores assegut enfront
de la televisió o dispositiu electrònic, ja que hui dia fins a un
xiquet de 5 anys té accés a una tauleta, que convidar-lo amb
paciència a la lectura.

m'ha oblidat alguna vegada en un examen. I bo, crec que
se'ns està anant de les mans això d'abreujar les paraules o
utilitzar la “k” o la “w” quan no toca.
Jo vaig tindre una professora que solia dir que els llibres són
un tresor i no vaig aconseguir entendre-ho fins fa temps,
quan vaig descobrir escriptors que m'apassionen, històries
que mai m'hauria imaginat. El que té de bo tindre tants llibres
és que puc triar si vull ser una pirata, una flamant científica,
especialista en màgia o bruixeria o tal vegada alquimista.

Si esteu pensant que els vostres fills ja lligen suficient amb
els llibres que demana el col·legi esteu equivocats. Perquè
sí, efectivament, durant el cicle de primària llegim en classe
contes curts, comèdies, etc. Però siguem realistes, amb sort
als xiquets els agrada un o dos dels llibres que lligen durant
el curs escolar. Quan dic que hi ha una quantitat immensa
d'històries, de llibres, de mons dissenyats específicament
per al públic als quals tenim accés a través de la lectura, ho
dic de veritat.

En conclusió, en veritat permetrem que els xiquets no tinguen accés a viure mil vides? Dóna exactament igual el que
lligen, ja siga una novel·la, poesia, comèdia, còmics, mangues, biografies, històrics, de mites, el que siga. Hui dia ja
ni tan sols és necessari eixir a la llibreria o a la biblioteca,
amb els avanços tecnològics que tenim, podem llegir en
qualsevol lloc amb el mòbil, la tableta, l'ordinador o el que
se t'ocórrega.

Incitar als xiquets a llegir és probablement la millor activitat
que els servirà a llarg termini. Òbviament tots ja hem escoltat la infinitat de beneficis que proporciona la lectura, i em
veig capaç de confirmar que la gran majoria són certes. Cal
remarcar que no podem imposar la lectura perquè l'única
cosa que aconseguirem serà una reacció negativa. Hem de
permetre que els xiquets s'òbriguen pas per aquest món on
tot és possible.

Com diria Cervantes: “El que llig molt i camina molt veu
molt i sap molt”
Ambar Nazarena Torres Marr
4t ESO 2021-2022

Deixant aquest tema apartat, ens
hem parat a veure com escrivim en
les xarxes socials? No és per generalitzar, però cometem una quantitat
immensa de faltes d'ortografia que
influeixen en el nostre dia a dia. Per
exemple, qui dels ací presents posa
el punt final en WhatsApp? No fa falta que contesteu, perquè la resposta és òbvia i puc dir que fins a mi se
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LA DONA I LA XIQUETA
EN LA CIÈNCIA
L

a Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació vigent té
entre els seus objectius generals aconseguir una presència
equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de Ciència,
Tecnologia i Innovació. Fa anys les dones no es podien dedicar
a la ciència, i aquelles poques que ho feien debien fer molts
sacrificis. Afortunadament això ha canviat.
Per commemorar la setmana de la DONA I LA XIQUETA EN
LA CIÈNCIA de 2021, es van fer una sèrie d’activitats amb
l’alumnat d’àmbit científic.
Es va utilizar el còmic “Científicas: pasado, presente y futuro”.
En ell podem conèixer la vida de Hipatia de Alejandria, Ada
Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin i Hedy Lamarr. Totes
elles van ser científiques excepcionals.

Elles són el PASSAT. Nosaltres, totes les professores del
col·legi dedicades a la ciència i la tecnologia som el PRESENT, ja que dedicar-se a la ciència i la tecnologia pot ser
de maneres molt diverses. La ciència està present en tots els
àmbits de la nostra vida, pot tindre una aplicació immediata
o la podem fer servir per entendre tot allò que ens envolta.
Per últim, l’alumnat (EL FUTUR) va crear el seu propi còmic
amb les seues aspiracions on comptaven tot allò que serien
capaços de fer.
EL MILLOR ESTÀ PER ARRIBAR! Amb ells i elles comença el futur de la ciència!
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Coneixent Maria Zambrano

E

l pensament no entén de gèneres. Per aquest motiu, els alumnes de Filosofia de 4t d’ESO han treballat sobre les grans oblidades de la història: les dones filòsofes. En concret, la figura de Maria
Zambrano, pensadora, filòsofa i assagista espanyola vinculada al
compromís cívic i el pensament poètic, guardonada amb el Premi
Príncep d’Astúries el 1981 i el Premi Cervantes el 1988. Aprofitant
que el 6 de febrer es commemorà el 30 aniversari de la seua mort,
reberen la xarrada d’un testimoni directe que treballà amb Zambrano, primer organitzant el seu arxiu personal i després formant part
de la seua fundació: Rosa Mascarell Dauder. Pionera en la gestió
cultural, la pintura i l’assaig i primera dona en dirigir el CEIC Alfons el
Vell, llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, Rosa va compartir junt amb Maria Zambrano confidències i projectes. Els alumnes
conegueren de primera mà la vida i l’obra de la intel·lectual i algunes
anècdotes com les amistats amb membres de la Generació del 27
i com el destí la dugué a viure a Llutxent. Les dificultats educatives
per a les dones d’aquella època quedaren paleses quan contà que,
junt amb una altra alumna, eren les úniques alumnes a l’institut. Ahí
radica la repercussió de Zambrano ja que va trencar pas a pas murs
per a les dones, inclús des del forçat exili de la postguerra. D’entre
totes les frases i cites de la filòsofa, els alumnes es quedaren amb
què “pensar és escriure el que se sent”.
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PMAR 2020-21/COVID19 i
VACUNACIÓ

E

nguany, 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 seues necessitats i assolix
els objectius i competències de l’etapa
educativa corresponent.
El PMAR de 2020-21 ha estat constituït
per dèsset alumnes, huit xics i nou xiques, els quals han destacat pel seu bon
comportament i han rebut una atenció
personalitzada al llarg del curs escolar,
on han compartit tres àmbits a l’aula de
PMAR (Sociolingüístic, Tecnicocientífic i
de Llengües estrangeres: Anglés) a més
d’una hora de tutoria amb la tutora de
PMAR.
Per altra banda, la resta d’assignatures
i optatives i una hora de tutoria de 3r
ESO A, B, C l’han compartida a l’aula
ordinària per tractar-se d’un programa
inclusiu; la qual cosa és molt positiva, ja
que permet als alumnes sentir-se perfectament integrats a l’Escola Pia.

Malgrat la Covid-19, les mascaretes, el
gel hidroalcohòlic, la distància social,
la ventilació de les aules, “Filomena”,
el suport de les classes online per a
aquells que han estat confinats a tot
el centre per la Covid-19,… els nostres
alumnes de PMAR han millorat el seu
rendiment acadèmic i la seua actitud
a més de recuperar assignatures pendents d’altres cursos que millorarà el
seu expedient acadèmic. El nou repte
és cursar el programa de PR4.

A l’espera que el proper curs 2021-22
els alumnes de PMAR gaudisquen d’un
nou PR4 i el centre puga respondre
a les necessitats educatives de cada
alumne davant la nostra diversitat i ho
puga fer de forma més normal i més
amable gràcies a la vacunació.

Caldria destacar el primer premi de
RAP obtingut per Cristina Duhlinski i
Marina Ming Ibañez i la posterior gravació d’un videoclip en companyia dels
rapers De La Lastra I Arché .
També cal comentar la gran participació de PMAR en el “Jardín literario” organitzat al centre per primera vegada
aquest any; a més de l’excel·lent tasca
desenvolupada per la nostra estimada
professora en pràctiques Núria Puig
durant la 2ª Avaluació,

“AFRONTARLO ES DE VALIENTES”
RAP CONCIENCIA

Malgrat que la pandèmia va canviar moltes
coses a les nostres vides, també va servir
per què preguerem consciència dels canvis
que estàvem vivint.

L’objectiu el van acomplir amb escreix, ja
que van estar seleccionades entre les tres
primeres cançons presentades. El premi no
calia un millor: la gravació d’un video-clip
en l’estudi de gravació Sonido Crónico Estudios amb els raperos De la Lastra i Arché
conjuntament amb els alumnes dels altres
dos Centres Educatius finalistes a Madrid.
Tota una experiència enriquidora, divertida i
única que de segur mai oblidaran.

I eixa va ser la base de la qual les nostres
alumnes Marina Ming Ibáñez i Cristina Duhlinski van partir per a composar un rap
amb el qual van participar en la Primera Edició del concurs “RAP conCiencia” organitzat
per l’Institut de Química Física Rocasolano
del CSIC (IQFR-CSIC) i amb la col·laboració
d’eTwinning STEAM.
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CURSA D’ORIENTACIÓ

E

l passat mes de juny, els alumnes de l’Escola Pia van tindre
l’oportunitat de gaudir d’un matí al Parc d’Ausiàs March,
on realitzaren una cursa d’orientació. Gràcies a les grans dimensions de les que es caracteritza aquest parc va ser possible organitzar una cursa d'aquesta magnitud on podien
participar alumnes de tot un curs a la vegada garantint la seguretat dels propis alumnes.
Per a poder participar en l’activitat els alumnes havien d’organitzar-se en grups de 5 o 6 i disposar d’un telèfon mòbil
per grup. Una vegada organitzats, se’ls va explicar el funcionament de la cursa i de l’App que anaven a utilitzar per a
registrar el seu pas per les diferents balises que hi havia disposades per tot arreu. Comptaren amb l’ajuda d’un mapa que
els fou facilitat per l’organització. A més, és va demanar als
participants que no podien abandonar al seu grup, assegu-

rant així la participació de tots els alumnes en l’activitat.
Una vegada explicat el funcionament de la prova i de les balises que havia de buscar cada equip es va donar l’eixida de la
prova. Les eixides van ser escalonades, de manera que es garantia la distancia mínima de seguretat. Amb el pas del temps,
treball en equip i més o menys dificultat, tots els alumnes van
aconseguir trobar totes les balises i arribar a meta en un molt
bon temps de finalització, la qual cosa vol dir que els alumnes
de l’Escola Pia gaudeixen d’un molt bon sentit de l’orientació,
ja que les balises no eren fàcils de trobar.
Ja finalitzat l’últim dia de prova, els alumnes junt amb el professorat van recollir totes les balises que hi havien repartides pel parc, deixant l’entorn tal i com estava al començar
la prova.
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DIA DE L’ESPORT
E

l Dia de l’Esport és una iniciativa dirigida als centres educatius que busca promoure l’activitat física entre l’alumnat.
Per això promou la celebració d’una jornada esportiva organitzada pels centres que commemora el Dia Internacional de
l’Activitat Física (6 d’abril).
El dia 31 de març, el nostre centre va participar en la celebració del dia de l´esport. Tots els alumnes des d’Infantil fins a
Batxillerat, van fer activitats físiques i esportives on es van
fomentar hàbits saludables i valors com: la cooperació, el treball en equip i, com no, la diversió.
El pati i el gimnàs van ser els escenaris principals. Els alumnes van
improvisar exercicis i activitats físiques amb tot el material esportiu disponible (balons, pneumàtics, cordes, etc.), i aprofitant
algunes instal·lacions esportives com per exemple el rocòdrom.
S´ho van passar genial i de segur que l’any vinent tornarem a participar-hi.

60

Revista 2020 - 2021

Secundària

II LLIGA D´ATLETISME: L’ESCOLA
PIA, PRIMERS CLASSIFICATS
E

ls alumnes de 1r d´ESO van participar en aquesta lliga interescolar, dins dels XXXIX Jocs Esportius Municipals de Gandia, el
14 de maig de 2021.
Les proves van ser les següents: 80 metres llisos, 80 metres tanques, 1000 metres llisos, llançament de pes, llançament de pilota,
salt de llargada, salt d´alçada i 4 x 200 relleus.
L’acte de cerimònia de lliurament de premis va ser al teatre de l´IES
Maria Enríquez, amb representació d’algunes autoritats municipals.
Les millors classificacions finals van ser per al nostre centre educatiu (primer lloc en classificació mixta per equips, categoria individual
masculina i femenina).
S´ho passaren d’allò més bé, gaudint d’una gran jornada de convivència, fomentant valors de solidaritat i rivalitat sana. Jornada espectacular tant en nombre de participants com en triomfs aconseguits.
ENHORABONA, I A L’ANY QUE VE, MÉS I MILLOR!!!
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PLÀSTICA
D

es de l’assignatura d’Educació Plàstica Visual i Audiovisual volem reflectir com es poden treballar tots els aspectes de les arts plàstiques a través de l’experimentació, de
la música, de l’escultura, de la geometria i sobretot, a través
del sentiment.
Te com a finalitat potenciar el desenvolupament de la imaginació, la creativitat i la intel·ligència emocional dotant a
l’alumne de les destreses necessàries per a utilitzar els elements plàstics com recursos expressius.
A 1r d’ESO hem gravat vídeos, contes, hem dissenyat bosses,
sabates... Des de 2n d’ESO hem construït diorames, hem experimentat amb la pintura, amb el material reciclat per fer
personatges coneguts.... A 3r d’ESO hem experimentat amb
la música a través de l’art abstracte i els sentiments, hem interpretat autors, hem treballat les il·lusions òptiques a través
de la fotografia... A 4t d’ESO hem fet escultures poligonals
després d’haver-nos ensenyat a construir els polígons, hem
treballat la geometria, les vistes i les formes tridimensionals
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Teresa Gimeno Crespo

per interpretar totes les vistes a part de treballar les escales
de valors tonals a través del pop art!
I per últim el projecte final de 2n de Batxillerat on han construït piràmides seccionades per plans oblics a través del sistema dièdric.
Què és la plàstica? Què és l’art en sí? Com jo els dic als alumnes, l’art ajuda a desenvolupar la personalitat, ajuda a ser
més creatius i aquesta creativitat és la que els durà a ser els
millor en el seu camp, siga quin siga, sàpiguen o no sàpiguen
dibuixar, però sense parar de crear, sense parar d’inventar.
Estic molt contenta amb la predisposició que mostren per
a embrutar-se unes mans que pot ser, els farà volar cap a la
llibertat.
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THE ENGLISH
CORNER
EXÀMENS DE CERTIFICACIÓ
DE CAMBRIDGE

D

esprés d'un any d'aturada deguda al COVID, reprenem
les ja tan conegudes proves de certificació de Cambridge, que tants anys portem realitzant. Un nombre important
d'alumnes s'han presentat a aquestes proves en tots els nivells
KET, PET i FIRST per a així obtindre aquest títol que els ajudarà
a créixer i a continuar en la millora contínua i l'aprenentatge
de la llengua anglesa tan demanda en tots els aspectes de la
vida acadèmica i laboral que els ofereix el futur no gens llunyà.

PROVES A2

C

om cada any, Conselleria ens dóna
accés a les proves A2 d'Anglés i
Francés perquè els nostres alumnes
i alumnes tinguen l'oportunitat d'obtindrer aquest títol i animar-los i facilitar-los així el poder continuar aprenent i
millorant i adquirir un nivell que els permeta presentar-se a altres tipus d'examen, a l'obtenció d'altres títols i per a en
un futur pròxim al món laboral

TREBALLANT AMB
PROJECTES

E

n l'assignatura d'Anglés i Competència Comunicativa en
Anglés, hem treballat amb diversos projectes que han permès als nostres alumnes i alumnes desenvolupar el seu enginy
i creativitat, l'ús avançat de les noves tecnologies, el treball en
equip i ser capaços de presentar i defensar aquests treballs
abans de res el grup. Tasques que els permetran d'ara endavant, estar preparats per a això.
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DIPLOMA
DUAL
A

mb el propòsit de continuar avançant en aquest món de
la interculturalitat i el plurilingüisme, on ja no hi ha davanteres, el col·legi, gràcies a l'acord signat amb “Academica
Corporation”, la institució educativa americana més important, creadora del programa internacional de la doble titulació
Diploma Dual, ofereix als nostres alumnes des de 2n ESO, la
possibilitat d'obtenir el doble batxillerat, espanyol i americà,
treballant des de casa de manera en línia a través de plataformes digitals i, més endavant, d'estudiar en una universitat
Americana, si així ho decideixen. A banda d'aconseguir els
millors nivells de competència sobre la base de tres grans
objectius:
1. Immersió Lingüística.
Totes les assignatures i les relacions amb els professors
s'estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d'un nivell bilingüe avançat.
2. Immersió Tecnològica.
Domini en el maneig de les tecnologies més avançades
d'aprenentatge digital.
3. Immersió Personal.

L'alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb alt nivell d'autonomia, aprenentatge de la gestió del
temps, capacitat d'adaptació i flexibilitat per a treballar en
entorns diferents i multiculturals.
En aquest primer any tres alumnes ja van realitzar el seu primer curs aconseguint superar amb mèrits les assignatures.
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PROJECTE “JE VOLE”
E

ls alumnes de 1r de Batxiller de l’assignatura de Francés van
participar al Projecte “Je Vole” dins de la xarxa Etwinning
que forma part del Programa Erasmus + juntament amb deu
Centres d’Espanya, Itàlia, Portugal i Romania.
Imaginació no va faltar a l’hora de posar en marxa aquest
projecte inclusiu, cooperatiu i col·laboratiu amb la família
més coneguda del cinema francés: els Beliers. Els alumnes
treballaren de valent per preparar-los una visita virtual a Gandia i al nostre Centre.
Per acomiadar-nos d’ells, res millor que la cançò de “Je vole”
interpretada amb el llenguatge de signes!
Cal destacar que gràcies a aquest treball vam aconseguir el Segell
de Qualitat eTwinning, un gran reconeixement al nostre treball.
Maria Cristina Abeledo Sanchis
Centre Privat Reial Col.legi de L ‘ Escola Pia, España
ha recibido el Sello de Calidad
Por el proyecto:

Je vole
11.08.2021

SEA
RHAPSODY
Carlos J. Medina
Servicio Nacional de Apoyo
España

E

l curs passat començarem juntament amb Itàlia, Lituània,
Grècia Croàcia i Portugal aquesta gran aventura que és
Erasmus+ amb el projecte “Sea Rhapsody in Europe”.

Al llarg del curs hem participat en diverses activitats molt variades i enriquidores que ens han apropat a Europa i als nostres
socis: l’Erasmus Day amb murals i, com no, amb música, el concurs de creació d’un logo que representara cadascuna de les
escoles, treballs col·laboratius sobre la nostra ciutat i costums...
Per motiu de la pandèmia es van suspendre les mobilitats i no vam
poder viatjara cap país però això no ha impedit que continuarem
treballant en el projecte en línia i com a cloenda ens van reunir tots
virtualment per mostrar els nostres treballs i conèixer-nos…
Ha estat un any ple de noves experiències per a tots.
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GRADUACIÓ 4t ESO
U

na senzilla i emotiva celebració per dir adéu a un cicle
i començar un de nou, ja siga en Batxillerat o en cicles
formatius. La graduació començà amb una celebració de la
paraula per part del pare Enric Ferrer i, després, els alumnes Joana Blay, Martí Faus i Ximo Martí van donar pas a la
part acadèmica amb els seus discursos. El mestre de Primària,
Fernando Martí, es va dirigir als alumnes amb molt de goig
perquè aquesta promoció va estar amb ell a Infantil i a l’últim

cicle de Primària, on es van convertir en la primera promoció
de l’ús de l’iPad al nostre centre.
Enguany van ser premiats amb Menció Honorífica els alumnes María Martínez, Frida González, Salvador Vercher, Begoña Cuadrado i Adrián Muñoz per la seua generositat i
companyonia a la Secundària.

DISCURS JOANA
BLAY 4t
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La diversitat és el que ens fa especials
É

s el que han volgut transmetre les nostres alumnes Eugenia Barreres, Clara García i Vivian Vaca, que el curs passat, a segon de
Batxillerat, van ser finalistes del projecte Somos Más contra el discurs de l’odi, en el que van participar més de 50.000 joves.
La prevenció del discurs de l’odi i la radicalització són dos dels reptes
de la societat actual. El desenvolupament d’Internet en els últims
anys ha obert un vehicle per a la creació de discursos, expressió i associació de les noves generacions. L’ús que la joventut fa d’Internet
i les xarxes socials en particular, està transformant no sols la forma
de relacionar-se sinó també les experiències i formes de pensar.
#Somosmás és una iniciativa per a sensibilitzar i previndre contra la
radicalització violenta i el discurs de l’odi. Per això, aquest projecte
uneix dos àmbits essencials: l’educació en l’aula i l’ús d’internet amb
la finalitat d’amplificar el respecte, la tolerància i la diversitat.

El vídeo que podeu trobar al nostre canal de YouTube és el producte final del Projecte, finançant per YouTube i es desenvolupa sota
l’empara del Govern d’Espanya amb la participació directa d’Aula
Intercultural (UGT) i les tres ONGDs salesianes Joves i Desenvolupament, VOLs i Solidaritat Don Bosco.
El creatiu treball de les nostres alumnes ha estat una aportació més
a la feina per una societat inclusiva que combata l’odi i el radicalisme
des del respecte a l’altre.
Els nostres joves són capaços de convertir les xarxes socials en espais virtuals per llançar missatges de solidaritat, tolerància, empatia,
justícia i pau.
Des de la formació i l’acompanyament que rebem el professorat
per part de Bosco Global, la posada en pràctica a l’aula amb el joc
de rol que integra diferents activitats de reflexió i debat i l’elaboració del vídeo, es fa valdre el potencial de l’educació, per crear un
món més just. Cada un de nosaltres i els nostres gestos compten.

GENERACIÓ € 2020-2021
D

es de l'assignatura d'Economia, conscients de la importància que té la matèria
hui en dia, pretenem despertar a l'alumne la
capacitat d'analitzar tota la informació econòmica que els arriba diàriament a través de les
TIC.
El curs 2020-2021 els alumnes Elena Chirivella,
Lluna Garcia, Valeria Xia González, Javier Morant, i Gonzalo Prats van participar a la desena
edició del concurs GENERACIÓ EURO convocat pel Banc d'Espanya.
El principal objectiu del concurs és donar a conéixer la política monetària de l'Eurosistema,
el paper que tenen els bancs centrals pertanyents a l'Eurosistema en l'estabilitat de preus
i la interrelació de la política monetària amb
l'economia en conjunt.

Dels 366 equips presentats, els nostres alumnes van ser un dels 46 equips que van obtenir
el ple d'encerts al test en línia sobre política
monetària que permetia el pas a la següent
fase.
Això va ser possible gràcies a l'interès i l'esforç
demostrat per ells. Van treballar amb molta
il·lusió, dedicant caps de setmana i vacances
de Nadal per preparar la segona fase, que
consistia a fer una proposta analítica sobre la
decisió de política monetària que hauria de
prendre el Consell de Govern del Banc Central Europeu a la primera reunió del 2021
Amb aquesta experiència van demostrar la
seua passió i ser un equip que comparteix
objectius treballant des de la humilitat i el
compromís.

El concurs forma part d’un projecte conjunt
del Banc Central Europeu, del Banc d’Espanya
i d’altres bancs centrals nacionals de la zona de
l’euro.
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PENSANT EN EL FUTUR
E

l futur dels nostres alumnes depèn de les
decisions que prenen quan finalitzen els
seus estudis obligatoris i han de triar el seu
camí acadèmic o laboral. Moltes vegades es
veuen incapaços d'adoptar aquestes decisions (no oblidem que estem parlant d’alumnes de 15-16 anys) i de vegades els suposa
perdre algun any de la seua vida, sobretot
quan no les adopten amb ple coneixement
de les alternatives existents.
Per aquest motiu, el dimecres 12 de maig es
van organitza r unes xerrades amb destacats
professionals de diferents sectors del món
laboral que ens van aportar el seu testimoni i
la seua experiència. Els alumnes de 4t d’ESO
i 1r de Batxillerat van conéixer de primera mà
les seues trajectòries i els van poder preguntar tots els dubtes que els ajudaran en la seua
presa de decisions sobre el seu futur.
Manuel Bertó (Director de Recursos Humans en l’empresa “Betelgeux”) va fer una
xerrada online on ens va parlar d’un tema
tan actual com el món de l’economia des
del punt de vista empresarial. Una aportació
molt pràctica on els alumnes van preguntar
i resoldre dubtes al voltant d’aquesta eixida
laboral.

cina i de la diversitat d’eixides laborals que
tenen aquests estudis. Els alumnes li van poder preguntar sobre l’accés a la Universitat i
el seu pla d’estudis. A més a més, José Marco ens va aportar el seu punt de vist com a
exalumne de l’Escola Pia.

ens va explicar la seua emocionant experiència com a voluntària en la República Dominicana ajudant als més necessitats. Tant Alba
com els alumnes es van emocionar amb les
seues anècdotes i consells.

Vicent Savall (professor de cicles formatius)
ens va compartir la seua experiència amb
l’alumnat que estudia cicles formatius, quines
són les seues expectatives, eixides laborals i
sobretot l’accés als diversos cicles formatius
tant de grau mitjà com superior.

Jordi Garcia (arquitecte tècnic i enginyer
d’edificació) i Fermí Romaguera (arquitecte) de l’estudi d’arquitectura “Miragall i Romaguera” ens van parlar del treball que es
realitza en un estudi d’arquitectura i de les
possibilitats laborals d’una de les carreres
més demandades pels estudiants.

Salva Llopis (bomber del parc de Gandia), va
explicar quin és el camí idoni per a preparar
i superar les proves per a formar part del cos
de bombers. Els alumnes es van interessar
amb molta expectació de la realització de les
proves físiques i psicotècniques.

Amb els tots aquests valuosos testimonis sobre les seues professions, el seu dia a dia i les
distintes eixides professionals, els alumnes
van tindre l’oportunitat de reflexionar i poder descobrir la seua vertadera vocació per
al futur.

Alba Marco (Diplomada en Magisteri) va
aportar la seua visió del món de la docència i

Moltes gràcies a tots per compartir amb
nosaltres la vostra experiència.

José Marco (metge especialista en medicina
laboral) ens va parlar de la carrera de medi-
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TECNOLOGIA,
L’ASSIGNATURA
DELS CURIOSOS
H

i ha molts alumnes que tenen interés per saber com estan fetes les coses i conèixer el seu funcionament, com
es produeix l’energia elèctrica o com funciona un cotxe. Des
de l’àrea de Tecnologia en Secundària i Tecnologia Industrial
en Batxillerat, els alumnes poden assolir i augmentar els seus
coneixements sobre el món tecnològic que els envolta.
Tots els alumnes realitzen pràctiques d’electrònica, adaptades al seu nivell, i van profunditzant mitjançat simuladors
informàtics en diferents camps de la enginyeria.
A tall d’exemple, els alumnes de 2n d’ESO han treballat els
canvis en la tarifa de la llum que entraren en vigor el passat
1 de juny; a més, en classe analitzaren quantes famílies estaven assabentades i realitzaren càlculs estadístics, treballen la
competència digital i matemàtica.
En 3r d’ESO, dissenyaren elements de la vida quotidiana mitjançant el programa informàtic SketchUp. Malgrat que no
l’havien utilitzat mai, acabaren sent uns experts en la utilització d’aquest programa de disseny assistit per ordinador.
En 4t d’ESO, els alumnes crearen aplicacions per al mòbil
amb el llenguatge de programació de l’App Inventor, com un
traductor en diferents idiomes, un comptador per tal de realitzar el control d’aforament d’un lloc, una calculadora, etc.
La competència oral i digital fou treballada pel alumnes de 1r de
Batxillerat a través de l’elaboració de vídeos amb imatges i l’explicació per part dels alumnes de les diferents tècniques de conformació, emfatitzant en els seus avantatges i inconvenients.
Per últim, en 2n de Batxillerat han treballat el llenguatge de
programació amb una placa Arduino i aconseguiren muntar
dispositius interactius que poden detectar i controlar objectes del món real. Així, els alumnes realitzaren diferents pràctiques amb sensors de moviment, de so, control de distància,
pantalla LCD, etc., imitant dispositius reals com la il·luminació
d’un espai per detecció de moviment, el sensor d’aparcament
d’un cotxe, moviment d’un objecte amb “joystick”, edició
d’una cançó amb un brunzidor, i molts més.
Així sí que s’aconsegueix un aprenentatge significatiu. Ha estat molt interessant i divertit!
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David Melo
Magistrals

LEVANTE-EMV

u Imparte Matemáticas e
Informática en las Escuelas
Pías de Gandia y ha sido
galardonado por la UPV

infantil y de cultura
trón Sant Felip

S.T.C. GANDIA

a el pasado sábado.
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

lo festivo David Melo Miñana,
premio al mejor
ando
profesor de Bachiller
s

a
-

Tres alumnes
100 millors
UPV

AJUNTAMENT DE PILES

sia «Torre de Piles 2020» con lectura de poemas incluida.
El sábado, día 29 de mayo, es el
día del humor con un monólogo
de de Óscar Tramoyeres. Será a las
siete y media de la tarde en la plaza Pare Pons con aforo limitado a
200 personas, por lo que el ayuntamiento recomienda acudir con
antelación para evitar aglomeraciones y recuerda que la entrada
al recinto será por la calle Sant Felip y la salida por la calle José Pedrós.

n El gandiense David Salvador
Melo Miñana ha sido premiado
por la Universitat Politècnica de
València como uno de los veinte
mejores profesores de Bachillerato de 2020 en la Comunitat Valenciana. Este galardón se enmarca
dentro de Magistrales 2021, una
iniciativa de la UPV para reconocer la labor tan crucial que realiza
el profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Melo, profesor de Matemáticas
e Informática del Real Colegio Escuelas Pías de Gandia, agradece a
los alumnos el hecho de que lo hayan votado para optar a este premio y al centro educativo por
«darme la oportunidad de ser docente desde hace cinco años». David es el único profesor de la ciudad y la comarca que ha obtenido
este reconocimiento en esta convocatoria.
David Melo, de 39 años de
edad, es Ingeniero Informático
por la Universitat Politècnica de
València y Entrenador Nacional
de Atletismo, faceta en la que tam-

David Melo con el premio obtenido.

bién se le conoce por ser actualmente el director técnico deportivo del Club d’Atletisme Safor Teika y atleta de élite anteriormente,
llegando a ser internacional con
España en tres Mundiales en
2000, 2003 y 2005, un Europeo en
2006, cinco veces medallista absoluto nacional de los 400 metros
lisos y campeón de España sub18
y sub20. Fue elegido Mejor Deportista de Gandia en 2003.
Hoy en día compagina su actividad en el atletismo con sus trabajos en el colegio gandiense, en
el que también es tutor de 2º de
Bachiller, y en la empresa ODEC
como analista-programador, donde trabajó a tiempo completo durante 11 años hasta que se inició
en la docencia en el año 2016.

aría Belda, Lluna Garcia i Valeria Xia González entre les 100
millors notes de la UPV en les PAU
Tres alumnes de 2n de Batxillerat, una de
Ciències i dos de Lletres, van rebre una
felicitació per part de la UPV per haver
obtingut unes qualificacions en les PAU
entre les 100 millors notes de la Universitat Politècnica de València.
Enhorabona per l'excel·lent resultat que has obtingut en la prova
d'accés a la universitat, en la qual s'han presentat mes de 24.000
estudiants a la Comunitat Valenciana, en un any marcat per la
incertesa a causa de la pandèmia de la COVID-19.
A punt d’iniciar una etapa apassionant de la teua vida, la dels
estudis universitaris, espere que la titulació que tries complirà
plenament toles les teues expectatives. Et desitge els majors èxits
en el nou camí que emprendràs a la universitat.
Per a la Universitat Politècnica de València (UPV), que represente,
seria tot un orgull tenir estudiants destacats com tu, i per aixó
m'agradaria que conegueres la nostra Universitat.
Amb poc més de 50 anys d'història, la UPV s'ha posicional com una
de les millors universitats del món, segons els principals rànquings
internacionals. I en l'àmbit nacional, la UPV se situa coma la primera
d'Espanya (junt amb set universitats més) en docència i és la millor
universitat de la Comunitat Valenciana, segons l'U-Ranking. A més, el
grau de satisfacció del nostre alumnat és mol elevat, ja que el 94%
deis nostres titulats i titulades tornaria a cursar la carrera a la UPV sí
haguera de començar de nou.
Per alumnes brillants com tu, la UPV té el programa de grups d'alt
rendiment acadèmic (grups ARA), establit en 6 titulacions per preparar
professionals d'alt nivell acadèmic i científic. A més, la UPV ofereix 11
dobles graus i també nombroses dobles titulacions internacionals que
permeten realitzar una estada a l'estranger i obtenir dos títols
diferents.
Et convide a navegar per la nostra web (www.upv.es) amb informació
sobre els serveis, els equips i l'entorn universitari que t'ofereix la UPV.
Estic convençut que t'agradarà.
Si vols ampliar aquesta informació, fer algun comentari o resoldre
algun dubte, t'anime a contactar amb l’Oficina del Rector (en el correu
ofirec@upv.es). Serà un plaer atendre't.
Una vegada més, enhorabona pel teu brillant resultat i espere que
gaudiràs d'unes bones i molt merescudes vacances d'estiu.

Enhorabuena por el excelente resultado que has obtenido en la prueba
de acceso a la universidad, en la que se han presentado más de 24.000
estudiantes en la Comunitat Valenciana, en un año marcado por la
incertidumbre a causa de la pandemia de la COVID-19.
A punto de iniciar una apasionante etapa de tu vida, la de tus
estudios universitarios, espero que la titulación que elijas cumpla
plenamente todas tus expectativas. Te deseo los mayores éxitos
en el nuevo camino que emprenderás en la universidad.
Para la Universitat Politècnica de València (UPV) que represento,
sería todo un orgullo contar con estudiantes destacados como tú,
por ello me gustaría que conocieras nuestra universidad.
Con poco más de 50 años de historia, la UPV se ha posicionado
como una de las mejores universidades del mundo, según los
principales rankings internacionales. Y en el ámbito nacional, la
UPV se sitúa como número uno de España (junto a otras siete
universidades) en docencia y es la mejor universidad de la
Comunidad Valenciana, según el U-Ranking. Además, el grado de
satisfacción de nuestro alumnado es muy elevado, ya que el 94%
de nuestros titulados y tituladas volvería a cursar la carrera en la
UPV si tuviera que empezar de nuevo.
Para alumnos y alumnas brillantes como tú, la UPV tiene el
programa de grupos de alto rendimiento académico (grupos ARA),
establecido en 6 titulaciones para preparar a profesionales de alto
nivel académico y científico. Además, la UPV ofrece 11 dobles
grados y también numerosas dobles titulaciones internacionales
que permiten realizar una estancia en el extranjero y obtener dos
títulos diferentes.
Te invito a navegar por nuestra web (www.upv.es) con información
sobre los servicios, los equipos y el entono universitarios que te
ofrece la UPV Estoy convencido de que te gustará.
Si deseas ampliar esta información, hacer algún comentario o resolver
alguna duda, te animo a contactar con la Oficina del Rector (en el
correo ofirec@upv.es). Será un placer atenderte.
Una vez más, enhorabuena por tu brillante resultado y espero que
disfrutes de unas buenas y muy merecidas vacaciones de verano.

Ben cordialment,

Muy cordialmente,

Viernes, 18 de junio de 2021

Divendres, 18 de juny del 2021

José E. Capilla Romá
Rector

Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia
Tel. +34 96 387 90 00
ofirec@upv.es

www.upv.es

El pas a la universitat

Inauguració de l’Escola-Taller de Ceràmica

ALBERTO GARSAN

C

om cada any, les diferents universitats
realitzen xarrades als nostres alumnes per orientar-los en el seu pas cap a la
universitat. Al llarg de la jornada s’ha parlat sobre el funcionament i la metodologia
universitària en general, el sistema de beques als estudis, el sistema de crèdits universitaris, la importància de la realització
de pràctiques i activitats voluntàries, etc.

u POTRIES. Dissabte passat va ser un dia molt important i emotiu per a Potries amb la inauguració de l’EscolaTaller de Ceràmica «Les Envernissadores», que posa un punt (i seguit) a una de les línies del Pla Estratègic
Cultural amb l’objectiu de recuperar l’ofici de terrisser/a al poble. L’Escola-Taller s’obri en un espai ben significatiu, on el veí Salvador Tarrasó dedicava tantes hores a la ceràmica. S’ha inaugurat baix el nom de «Les
Envernissadores» per a fer visible el treball de tantes dones en el procés terrisser, tan important com el dels
homes, com era l’envernissament o vidriat. Un centenar de persones han pogut vore-la ja, entre tallers de
ceràmica a l’aire lliure i música. Dalt, distintes imatges de la jornada amb molta participación veïnal.

Així mateix, ens han presentat les seues
instal·lacions, funcionament particular,
preinscripcions, etc. mitjançant un vídeo,
de manera que hem accedit a la universitat de manera telemàtica.
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aria Belda Part, alumne de 2n de
Batxillerat de Ciències, va obtindre
el Premi Extraordinari de Batxillerat. Ha
estat una de les persones que han estat
reconegudes, per la Conselleria d’Educació, pels seus excel·lents resultats obtinguts en les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat). A més, ha estat l’única guardonada de la ciutat de Gandia.
Aquests guardons tenen la finalitat
d’atorgar un reconeixement oficial als
mèrits basats en l’esforç i en el treball dels alumnes que realitzat els estudis
de batxillerat amb excel·lent rendiment
acadèmic.
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GRADUACIÓ 2n DE BATXILLERAT
E

nguany els alumnes de 2n de Batxillerat han tingut un curs
molt especial a causa de la crisi sanitària. Malgrat no realitzar el viatge final de curs, la graduació va ser un acte molt
emotiu i desitjat. Al costat de Calassanç i del nou roure, sense
els familiars que desitjaven vindre, l’alumnat de Batxillerat i el
claustre de professors van celebrar aquest entranyable acte
de graduació.
La graduació es va dividir en dues parts: una celebració de
la paraula presidida pel P. Enric Ferrer i un acte acadèmic. La
celebració, introduïda pel Titular Xavier Figueres, consistí en
la lectura d’un evangeli en el qual se’ls convidava a no tindre
por i l’homilia del P. Enric que suggeria els alumnes que mantingueren els ulls oberts a la realitat per a practicar la solidaritat que han aprés a l’Escola Pia.
Seguidament, l’acte acadèmic dirigit pel Director Borja Pinzón es desenvolupà amb gran emoció. En primer lloc, el director els dirigí unes paraules i dos professors que a la vegada
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són pares d’alumnes del curs, Pepe Pla i Gonzalo Chirivella,
feren una breu semblança del que havien estat tots aquests
anys a l’Escola Pia d’ells i elles.
Per part dels alumnes, Maria Lloret de Ciències i Javier Morant de Lletres anaren explicant en els seus respectius discursos les diferents anècdotes que havien viscut així com
l’agraïment que els naixia a tots per aquests anys a l’Escola
Pia.
Un moment molt emotiu fou el lliurament de les mencions
honorífiques. Aquest curs s’han concedit huit però tot el
claustre coincideix amb què se la mereixien molts més. Els
alumnes guardonats han estat:
Laia Calafat Nieto, Elena Chirivella Bertó, Clara García Carbonell, Evelyn Nicole Romero Oyaque, Izan Gandia Castellà,
Gonzalo Prats Santori, María Pla Sanlorenzo, Santiago Villacañas Fuster.
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Gonzalo Chirivella i Pepe Pla

Javier Morant

Maria Lloret
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CRÓNICA

ANY SEGON DE LA PANDÈMIA
Gonzalo Chirivella

La memòria és un monstre. Un oblida, ella no. Simplement arxiva les coses, les guarda, les amaga i les porta al
record amb voluntat pròpia. Es pensa
que un té memòria…No és cert… La
memòria el té a un…
JOHN IRVING
Una pregaria per a Owen Meany

mirem enrere ens adonem que ja portem dos curQuan
sos en què hem viscut d'una manera molt especial ser

professor, ser alumne o ser pare o mare. Ens adonem, sobre
tots els més grans, que les seguretats, les certeses que abans
teníem ara s'han ensorrat, i que ja portem dos anys en què no
hi ha hagut viatges de final de curs, no hi ha hagut excursions;
els pares i les mares no han pogut entrar als festivals de final
de curs o a les orles de final d'etapa. Ens adonem que el moment de trobada de les reunions de pares ara ha canviat i es
realitzen de manera telemàtica, que fins i tot l'any passat no hi
va haver extraescolars i el pitjor de tot és que no sabem quan
tornaran les seguretats i certeses que abans teníem.

El millor de l'inici de curs va ser que va passar i a poc a poc els
alumnes es van anar endinsant a la dinàmica post pandèmia
i els patis separats, l’absència de dinàmica de grups o cooperatius, els grups bombolla es van inserir en el funcionament
escolar diari. I a poc a poc la corba va pujar i quan vam arribar
al final de les vacances de Nadal a gairebé totes les classes hi
havia alumnes confinats, classes confinades, professors també confinats… En fi, que la pandèmia no havia acabat i ací a la
nostra ciutat estava causant més calamitats que mai.

Però és cert que aquest any la situació ha millorat i no només
ha millorat sinó que a més durant l'any passat i l'anterior hi va
haver comportaments a la nostra comunitat educativa que
són dignes de formar part d’aquesta crònica.
L'any va començar amb moltíssims interrogants... Entrades,
eixides, canvis en els horaris, canvis als grups, canvis a les
classes, canvis, canvis, canvis... L'inici de l'any passat, a banda dels coneguts canvis, va generar una gran quantitat de
dubtes i preocupacions en molts pares: mesures sanitàries,
la distància de seguretat, la mascareta, la ventilació, si els xiquets tindrien molt de fred a l'hivern, els confinaments, si hi
hauria classes telemàtiques... Al cap i a la fi, que va ser un
inici de curs per dir-ho d’una manera suau: molt animat.

Al mateix temps que la corba pujava es va començar la vacunació i de sobte a tota la societat espanyola va començar a sentir:
Pfizer, Astrazeneca o Moderna i van ser paraules que estaven
a totes les converses. Els grans van començar a vacunar-se i un
poc de tranquil·litat va arribar a la vida diària de moltes famílies.
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I encara que semble mentida la corba va anar baixant i una
poc de llum va arribar a la societat espanyola que tant de
temps havia viscut a les tenebres. És cert que aquesta batalla no s'ha acabat i que sí, seguim dient tòpics, no podem
baixar la guàrdia, però les restriccions es van anar eliminant
i els joves i no tan joves van començar a percebre novament
la llibertat.
La qüestió és que quan això va passar es va començar a atacar moltes vegades els joves que eren potser un dels grups
d'edat que més havia patit les conseqüències de la pandèmia.
Els joves van estar jutjats per fer el que totes les generacions
han fet, per aquest desig d'estar en grup, d’aprofitar el temps
i viure al màxim. Quan es fan aquests judicis es cometen dos
errors: el primer que molts joves van tenir una actitud irreprotxable, mai no van tindre un comportament que suposés
un perill per a la societat i el segon error és jutjar sense posar-se en la situació d'haver viscut aquesta pandèmia amb 14,
15 o 16 anys, amb aquesta energia, aquesta vitalitat i aquest
desig de menjar-se el món.

El curs s'acabava i els professors, personal no docent, famílies i societat en general havia passat una prova molt dura
que perdurarà a la memòria durant molts anys i aquell monstre que deia la cita de l'inici no sabrem quan i com sortirà,
però el que si sabem és que en aquest temps que hem viscut, a part dels somnis dolents, ens hem de quedar amb tot
l'afecte que hem rebut i la gran quantitat d'actituds positives
que s'han viscut per part de tots els estaments de la societat
i seria desitjable que es guardaren d'una manera indeleble a
la nostra memòria.
Any III de la pandèmia… No se sap i l'únic que puc desitjar és
que siga el millor per a tothom.
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Pastoral de resistència

L

'objectiu de l'equip de pastoral durant aquest any en què hem conviscut amb el coronavirus ha estat mantenir
les estructures perquè quan tornés
una situació més estable no s'hagués
de començar de zero. Així Moviment
Calassanç va continuar d'una manera
mensual i amb moltíssimes mesures de
seguretat i els grups van poder seguir
funcionant encara que fos d'una manera molt més escassa del que és habitual.
D'altra banda aquest any cal agrair especialment l'esforç dels escolapis per
adaptar-se a la nova situació ja que en
haver grups bombolla, en ser impossible baixar a l'església per cursos han
hagut d'entrar a les classes moltes més
vegades de les habituals a fer les celebracions i poder mantenir el contac-

te que abans es feia a les capelles del
col·legi o a l'Església. Aquest any gràcies a Déu hem tingut la sort que tornés a l'escola el Pare Javier Olaso que
s'ha incorporat a la pastoral de Secundària i Batxillerat ajudant a les celebracions dels més grans del col·legi
Una altra novetat a més de les celebracions a les classes ha estat les limitacions d'aforament a les celebracions
especials del col·legi, és a dir, comunions i confirmacions. És veritat que
ha estat una contrarietat per a les famílies tenir només un nombre limitat
de convidats però per contra han estat
celebracions molt íntimes en què els
alumnes i les alumnes que rebien el
sagrament ho han fet amb moltíssima
tranquil·litat i plenament concentrats
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en allò que estaven vivint.
Finalment aquest any queda una gran
tasca que és reactivar aquesta pastoral que va estar mig dormida durant
el darrer any i mig i tornar a posar en
funcionament Moviment Calassanç de
manera setmanal, les eucaristies mensuals de la comunitat cristiana Escolapia, els retirs, les intercol·legials i les
experiències d'estiu. Per això és necessari l'esforç de tots professors, alumnes
i famílies perquè els nostres alumnes
puguen tornar a tenir experiències en
què es troben amb Jesús, experiències
que els ajuden a tenir una formació
integral a Pietat i Lletres, perquè en
definitiva es puga desenvolupar una
pastoral com hagués agradat a San Josep Calassanç.
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Primera Comunió
Jesús és la nostra il·lusió

L

’esdeveniment més important de la nostra curta vida per
fi va arribar! Han sigut anys de preparar-nos per a rebre al
Senyor, que per a quedar-se amb nosaltres de forma sensible
i per sempre, ho ha fet a través dels sagraments. L’Eucaristia
és un dels tres sagraments de la iniciació cristiana, juntament
amb el Bateig, que vam rebre de menuts, i la Confirmació que
vindrà més endavant.
També han sigut mesos de preparació del gran dia: un vestit
bonic, flors per embellir els espais, una celebració amb la família i els amics, i l’acompanyament musical del cor de l’Escola Pia. La bellesa exterior ens ha ajudat a adornar-nos de la
bellesa interior de Jesús amb nosaltres.
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MOVIMENT CALASSANÇ
(PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, FAMÍLIES, PROFESSORS)

D

esprés de mesos de no poder vindre al col·legi (des de
març fins a juny), en setembre vam començar amb molta il·lusió i moltes mesures de seguretat. Per aquest motiu,
vam retardar l’inici de Moviment Calassanç i vam començar
les reunions coincidint amb la setmana en què celebràrem al
nostre fundador.
En novembre ja havíem pogut organitzar-ho tot per oferir un
espai tan important per al creixement humà i cristià, dins de la

situació sanitària que vivíem. Vam traslladar les reunions a dijous
i divendres quan terminàvem les classes i vam assegurar una reunió presencial mensual per a cada curs. D’aquesta manera no
coincidien per les vesprades, en els mateixos espais del col·legi,
els diferents cursos de Primària i pràcticament tampoc els de
Secundària i Batxiller. L’etapa Betlem va organitzar-se online i
amb els joves universitaris de l’etapa Emmaús també ens vam
reunir via Meet.

Etapa Belén (Infantil, 1r i 2n de Primària)
En aquesta etapa les famílies comparteixen directament la formació dels seus fills. Al projecte de MCal en els grups de Belén
(dins del projecte global de Pastoral Arjé del centre) està prevista una reunió mensual on els xiquets i les famílies treballen junts
els continguts de l’etapa.
La reunió presencial de les famílies amb els seus fills va ser
substituïda per un material preparat per a fer en casa, amb la
possibilitat de compartir-lo després en classe. A més a més, els
educadors responsables de l’etapa han estat sempre disponibles
per ajudar a caminar junts i acompanyar-nos uns als altres en
aquest procés.
Etapes Nazaret, Galilea i Betania (3r a 6é de Primària,
1r a 3r d’ESO i 4t a 2n de Batxillerat)
Una reunió mensual va ser poca cosa per donar continuïtat al
procés que seguim en MCal, tant per als xiquets de Natzaret
com per als adolescents de Galilea i els joves de Betània. Però
al menys vam poder continuar l’acompanyament i el creixement
personal dins de la difícil situació sanitària.
Amb la dedicació i afecte de sempre ens vam reunir tots els cursos, tractant d’oferir el millor que podíem els catequistes, cobrint
també les mancances d’un curs sense convivències intercol·legials i altres experiències intenses. Els nostres alumnes es mostren contents i agraïts per descobrir a Jesús com al nostre model
de Vida, mitjançant lectures, dinàmiques i jocs, cuidant la dimensió celebrativa de la vida i de la nostra fe.
Etapa Emaús (Universitaris)
Amb els alumnes que ja van eixir del col·legi i estudien fora, la connexió
online va ser molt profitosa. L’etapa Emmaús de Moviment Calassanç
té com a característiques especials acompanyar en l'elaboració dels projectes de vida (personal i comunitari), acompanyar en l'experiència d'iniciació a la vida cristiana, i conéixer i possibilitar la inserció eclesial.
Els joves van participar en les reunions online del grup de Gandia i
també van tindre la possibilitat de compartir setmanalment activitats amb el grup d'universitaris de València. A més a més, podien
fer voluntariat en Itaka-Escolapios i si la situació ho haguera permès
també podrien ajudar i participar com a catequistes en els grups
d’etapes inferiors en Gandia.
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Experiències d’estiu
Des de la Província es va vore que no podíem convocar experiències d’estiu, perdíem així moments molt especials en el
procés de creixement personal i maduració en la fe. Per tant,
vam acomiadar un any complicat amb un encontre senzill, el
matí del 7 de juliol: vam vore com posar en joc les nostres
qualitats, dons, talents... I vam dinar tots junts.

València, en la Malva-Rosa, com al camp de voluntariat de Madrid,
en Aluche. Quan ixen del col·legi, la nostra il·lusió sempre és que no
es conformen amb inserir-se en la societat tal qual, la nostra vocació
és lluitar per una societat més justa i fraterna.

No poder fer convivències intercol·legials i experiències intenses como ara les d’estiu ha sigut una gran pèrdua, però tenim la
il·lusió de tornar a gaudir d’elles i continuar tractant de viure des
del millor de cada un de nosaltres. Seguirem acompanyant-nos
uns als altres fent-nos propers, estarem sempre al costat de qui
més ens necessite, conscients què el Pare està també al nostre
costat.
Per altra banda, la fundació Itaka-Escolapios sí va ofertar els camps
de voluntariat pels alumnes de segon de Batxillerat. Es tracta d’una
oportunitat per mirar més enllà i millorar la nostra societat, en la
que van participar vàries alumnes del nostre col·legi, tant al camp de
Pasqua
La Pasqua la vam viure com l’anterior, amb dificultats però
també amb oportunitats. La Província Betània, a través de la
Fraternitat i les persones formades per la ministerialitat laïcal, van oferir materials i celebracions online, de manera que
tots estiguérem ben propet uns dels altres, malgrat la distància que ens separava. Així, vam poder viure una Pasqua tan
prop de Perú, Indonesia, Madrid, València, Santander... com
de la nostra pròpia parròquia o col·legi.
Des del canal de Betania Music de YouTube i totes les xarxes socials de la Província, les iniciatives estaven obertes per
a tots, des de joves de Moviment Calassanç fins a famílies,
professors, escolapis que viuen per tot el món... Una manera
diferent de viure i de fer-nos conscients de la gran Comunitat
Cristiana Escolàpia que formem en la Presència Betània.
Participació: Famílies i grups d’adults
Les famílies que havien participat en els últims anys en 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
agraeixen molt. Voldríem donar continuïtat amb grups estables on podrem acompanyar-nos i créixer junts com a persones i cristians, dins del carisma escolapi que compartim.
Formació: FIC i Landriani
No ens oblidem de la importància que té la formació cristiana per a catequistes joves (FIC) així com la que compartim
tots els anys per als educadors del centre (Landriani). No ens
vam poder reunir en la comunitat religiosa, així que deixarem
aquesta formació per a quan la situació siga millor. 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.

83

Escola Pia • Gandia

ORACIÓ CONTÍNUA

E

ls Mestres de les etapes Infantil i Primària reben una formació per renovar l’Oració Continua del nostre centre.

El P. Javier Brines va coordinar aquesta formació. Un treball encaminat
a profunditzar en la Oració, com feia San Josep de Calassanç, alma de
la nostra escola.
Una realitat que du als nostres alumnes al silenci, a la tranquil·litat, a escolar el seu interior, al descans ... valors tan importants que necessitem
crear des de ben menuts.

Fomentar una actitud orant en els nostres xiquets és l’objectiu d’aquest
canvi, dinamitzat pel tutor/a de cada grup, adaptant el contingut a cadascuna de les edats.
Un canvi marcat per la fidelitat a l’herència de Calassanç que ens deixà i
fent realitat el nostre desig d’adaptar-nos als nostres temps.
No oblidem que l’encontre amb Jesús és la clau per poder avançar en la
formació de la fe cristiana.
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PASTORAL VOCACIONAL
D
ins de la “Setmana Vocacional” vam oferir l'oportunitat
de reflexionar i compartir, amb els xiquets i les xiquetes,
experiències personals i concretes del que és la vocació, amb
testimonis molt diversos i particulars. Concretament, el Pare
José Luís Cuesta va visitar, una vegada més, als més xicotets
del col·le, als xiquets i xiquetes d'Educació Infantil; el Pare
Enric Ferrer va oferir el seu testimoni vocacional als alumnes
del tercer cicle d'Educació Primària, Alfredo Marcos al segon
cicle i Fernando Penalba al primer.

Vam presentar la vocació des d'una perspectiva “integral”, amb
la il·lusió d'arribar al cor dels xiquets des d'una òptica pedagògica i pastoral que poguera evocar, abans de res, una crida al
“creixement”, a la “realització”, a “ser un mateix”. Els xiquets i
xiquetes han pogut apreciar com la vocació no és una cosa
abstracta sinó una resposta que esdevé en l'ací i ara de la vida
i de la història.
La vocació cristiana és una forma concreta de realitzar la vocació humana. El projecte de realització d'un cristià és viure
segons l'estil i el missatge de Jesús i, en el nostre cas, també
segons l'estil i el missatge de Calassanç. Però, per a seguir a
Jesús hem de trobar-nos amb Ell en primer lloc. Trobar a Jesús
com a persona viva, Ell que amb la seua vida ens convida a se-

guir-li. Seguint a Crist ens convertim en signes de la presència
de Déu. Tots som interpel·lats per Déu a donar una resposta
autèntica a la seua crida. Ens convida a cadascun a discernir la
vocació a exemple de Maria, que és model de virtuts vocacionals: valentia, senzillesa, humilitat, amor, gosadia, obediència,
servei, disponibilitat, gratuïtat…
En Secundària vam tindre connexions per videoconferència
amb tres joves escolapis: Borja es va connectar amb els alumnes de 2n de Batxillerat, des de Santander, i amb els alumnes
de 1r es van connectar Juliao i Gregorio, des d'Aluche (són dos
dels indonesis i timorenses que fa uns anys que porten estudiant ací). Durant aquesta setmana vam tindre oracions del
matí especials i tutories preparades per a orientar en cada curs
la vocació des de diferents punts de vista: el que dona sentit a
la vida, la cerca de la felicitat, a què se sent cridat un seguidor
de Jesús, el treball viscut com a vocació, i també buscant el
sentit per a la vida a l’hora de prendre decisions de futur.
Tots estem cridats a ser feliços, a descobrir la manera particular en la qual podem donar el millor de nosaltres mateixos. Si
ho fem com cristians, seguint l’exemple de Jesús, tractarem de
construir un món millor, a la vegada que ens sentirem plenament realitzats com a persones.
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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 formem religiosos i laics, treballant junts amb el mateix
carisma, en missió, vida i espiritualitat compartides.
La Comunitat Cristiana Escolàpia és l’espai on compartim moments importants de la nostra fe, celebracions i missió. Encara
hem de créixer molt en aquest sentiment de pertinència i coresponsabilitat, 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.

Per tal de créixer en aquest model, l’Equip de Presència Local manté les seues reunions i el contacte constant amb el
Provincial de l’Escola Pia de Betània i amb l’Equip Provincial
d’Identitat Carismàtica. Un dels temes importants és la diversitat que enriqueix la vida i missió escolàpia, com ara els ministeris laïcals escolapis.
Ministerialitat laïcal: de Pastoral i d’Atenció als pobres
per a la Transformació Social
Potser sona estrany encara, però portem ja molts anys en què
religiosos i laics compartim missió, espiritualitat i, fins i tot,
vida diària. La coresponsabilitat és imprescindible en la nostra
tasca diària. A l’Escola Pia com a Orde fa ja molt de temps que
es tracta d'impulsar aquesta figura, però en la nostra Província Betània només fa uns pocs anys dels primers encàrrecs
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ministerials. Es tracta d’una vocació laïcal personal, orientada
a posar-se a disposició dels germans en una labor per la que la
persona es compromet al llarg d’un temps (no com els ministres ordenats, sacerdots, que ho fan per tota la vida).

acollir aportacions, dinamitzar entre tots l'atenció als que més
ho necessiten per aconseguir una societat més justa...
Seguim caminant junts, creixent en Comunitat Cristiana Escolàpia, fent present i actualitzant el somni de Calassanç.

Quan rebem a la nostra comunitat a un ministre ordenat -un
sacerdot-, ho fem amb alegria i aprofitem la seua vocació i
servei per atendre tot el que veiem necessari en la presència
escolàpia de Gandia. Rebre un laic que es compromet durant
uns anys a prestar aquest servei ministerial, també ens ompli
d'alegria i ho celebrem amb molta il·lusió. En juny, una vegada
acabat el curs, tingué lloc a la nostra església una celebració
d’acció de gràcies pel curs finalitzat i, de manera molt especial,
l’enviament ministerial del nostre company Pepe Pla Mora.
L’Eucaristia va estar presidida pel P. Provincial de l’Escola Pia Betània, Iván Ruiz, juntament amb els escolapis Manel Camp, Enric
Ferrer, Víctor Martínez i Jose Luis Cuesta. La celebració va ser
una sentida acció de gràcies per part de tota la comunitat cristiana escolàpia de Gandia amb la família de Pepe, professorat,
personal d’administració i de serveis, mares i pares i alumnes.
Pepe s’uneix a les altres tres Ministres laiques de l’Atenció als
Pobres per a la Transformació Social que hi ha a la província i significa un nou signe de compromís i vocació de Pepe i
de tota la presència escolàpia de Gandia. Aquest ministeri es
promou des de la Província i la Fraternitat de l’Escola Pia Betània juntament amb la Fundació Itaka Escolapis.
La Comunitat Cristiana Escolàpia de Gandia acull amb gran
alegria i confiança en el Senyor tot el que suscita l’Esperit Sant
i que ens permet a tots i a totes seguir caminant darrere de les
petjades de Calassanç.
Pepe Pla Mora seguirà treballant igual que ho feia, tant a Gandia com a la Malva-Rosa com en tasques provincials. Seguirà
fent-ho des de la seua vocació personal, com abans. Però el
seu pas és un signe de compromís i creixement en aquesta
idea de comunió i responsabilitat compartida en l’Escola Pia.
Ens tocarà a totes i a tots, des de la comunitat educativa i la
presència escolàpia de Gandia, ajudar-li a prendre iniciatives,
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1647 km de bones intencions
Posant de manifest el treball en xarxa que existeix en tota
l’Orde, des de l'Escola Pia de Gandia vam col·laborar amb la
Presència escolàpia en el Perú: vam enviar taules i cadires,
projectors, escàner, tòners per impressores... A través d'un
contenidor que el P. Carles Such va gestionar gràcies a l'ONG
Federación Niños del Mundo.
Encara amb algunes comunitats tancades per la situació sanitària, amb totes les mesures de seguretat necessàries i els
permisos per a circular pel país, tres companys nostres van
anar fins a Santander en un viatge de menys de 36 hores. Allí
els nostres germans de la Fraternitat de Betània, Isabel i Pachi,
els van acollir tan bé com sempre (també els nostres germans
de Vitòria, Província Emaús, s'havien oferit per donar-nos un
lloc on fer nit).
Molt agraïts a tots ells per la seua col·laboració i la seua ajuda
en aquesta aventura que permetrà gaudir en el Perú d'algunes
coses que ja no tenien ús ací. Seguim construint entre tots
Escola Pia, amb l'esperança de fer un món millor.
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ACCIÓ SOCIAL
Vicent Torres Peiró

D

es de l’equip d’Acció Social, any rere any, fomentem diferents
activitats solidàries que repercutixen en el bé de la nostra societat, especialment ajudant als més necessitats a poder tindre una
vida més justa, feliç i on puguen ser capaços d’aconseguir els seus
somnis. A continuació us expliquem algunes més detalladament.
Aquest any tan complicat no podíem deixar de fer una activitat tan solidària i agraïda com és l’esmorzar SOLIDARI.
Vam haver d’adaptar-nos a la nova situació sanitària canviant
el tipus d’aliments d’anys anteriors per altres envasats individualment. La recaptació total va ser de 1.100 euros.

Este no va ser l’únic canvi. Els alumnes de l’etapa d’Infantil van participar per primera vegada en aquesta activitat aportant el seu granet
d’arena i s’ho van passar d’allò més bé. L’activitat va ser un èxit, on al
voltant de 700 membres de la comunitat educativa van participar-hi.
També ens vam llançar a la carretera per a poder ajudar als
xiquets del Perú. Amb totes les mesures de seguretat necessàries i els permisos per a circular pel país, tres companys
nostres van conduir fins a Santander en un viatge de menys de 36 hores, recorrent un trajecte de 1647 Km de bones
intencions.
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Acció Social

Una vegada allí, vam fer donació de: taules i cadires, projectors, escàner, tòners per impressores... a través d'un contenidor
que el P. Carles Such va gestionar gràcies a l'ONG Federación Niños del Mundo.
Un taponet, un cigronet ha estat una campanya que des d’Acció Social s’ha desenvolupat des de fa uns anys. Enguany acaba
aquesta acció per la nostra part però continuem amb moltes més. Des d’ací, volem agrair Alfredo Ibáñez i Juan Bañuls la seua
col·laboració durant aquest temps.

Per a finalitzar el curs i com a cloenda de la campanya solidària “Reiniciant per a transformar”, tots els alumnes del centre van
realitzar la I CURSA SOLIDÀRIA en benefici de la nostra ONG, Itaka-Escolapis.

Fou un dia molt especial, on els alumnes pogueren gaudir de la pràctica esportiva i a més compartir aquesta meravellosa
experiència amb la resta de companys i professorat.
Des del nostre departament donar-vos les gràcies per tota la solidaritat, compromís i participació que heu mostrat en totes
aquelles activitats que us hem oferit.
Seguim construint entre tots Escola Pia, amb l'esperança de fer un món millor.
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GERMANDAT SANT
PERE APÒSTOL
U

n any més la Germandat de Sant Pere vol agrair aquesta oportunitat de poder dedicar unes paraules a la revista RUTA.

Des de al març 2019 en què la pandèmia ens tancà a tots a casa, la Germandat no ha deixat de treballar. Encara que haja sigut des de casa,
hem pogut comunicar-nos a través de mitjans com internet i les xarxes
socials, que han sigut les grans protagonistes d'aquesta pandèmia. Per
desgràcia no hi ha moltes novetats a comptar pel succeït perquè tots
l’hem patit, però si vull destacar que hem estat ajudant als necessitats i
desfavorits, seguint l’exemple de Sant Josep de Calassanç.
Aquesta pandèmia ens a fet veure que no hi ha classes socials. Moltes famílies han estat allunyades dels seus i el pitjor és per a aquelles
que han perdut algun ser estimat. Les nostres condolences. Però ja és
hora de seguir avant ja que les circumstàncies estan millorant i si tot
continua en aquesta línia podrem celebrar aquest any 2022 i recordar
la passió de Jesús en la setmana de Pasqua.
La Germandat ja està treballant a preparar actes per als confrares i per a tots
els que els agrade acompanyar-nos:
• Últim dissabte de cada mes: eucaristia a l'església de l’Escola Pia
per tots els difunts.
• La romeria a l’ermita de Santa Anna, de la qual només hem
celebrat un any, enguany s’ajorna per motius de la pandèmia, però esperem que prompte es puga realitzar.
• La celebració del Nadal el dia 18 de desembre a l'església de
l’Escola Pia és un bon moment per compartir la felicitació nadalenca entre els nostres i els assistents.

• Estem preparant un llibre per commemorar els 175 anys de la nostra història. Des d’ací vos convidem a participar .
Junt amb les altres confraries de Gandia participen en allò que
ens proposen. El millor exemple és que aquest any és especial:
és l’Any Borja. Per eixe motiu, el dia 3 d'octubre, juntament
amb la resta de germandats i autoritats celebrarem, l'obertura
simbòlica de la porta del palau ducal per encetar l’Any Borja.
A continuació tingué lloc una eucaristia en la Col·legiata en un
dia amb gran devoció. El dia 17 d'octubre és el dia dels protagonistes de la festa: el dia del confrare. Realitzem una eucaristia
i després un gran menjar juntament amb totes les germandats
i autoritats. És un dia espectacular, festívol i joiós, un dia per
gaudir tots amb les seues famílies i on els més xicotets s’ho
passen d’allò més bé amb els contacontes i castells inflables.
La vessant assistencial i social es manifesta en la recaptació
que és destinada per a Acció Social i que fa una gran faena
desinteressadament pels altres.
Tot això i moltes més activitats és el que pretenem oferir a tots
els confrares durant el proper any, ja que serà un any carregat
d'esdeveniments, com el teatre solidari que al desembre. També organitzem activitats perquè els confrares puguen tornar a
sentir-se a gust. Esteu totes i tots convidats.
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GERMANDAT SANTÍSSIMA CREU
El lavatori de peus en la Missa del Sant Sopar del Senyor del
Dijous Sant a l'Església de l'Escola Pia

L

a celebració del Dijous Sant ens convida. Des dels orígens, els confrares de
la Germandat de la Santíssima Creu han
format part de la celebració del Divendres
Sant i s'ha potenciat des de totes les seues
Juntes Directives. Però arribat l'any 2017 es
planteja la necessitat que els confrares participen en tot el Tridu Pasqual, ja que la litúrgia cristiana d'eixos tres dies constitueix
la part central de la Setmana Santa. És per
això que per a incentivar la implicació dels
confrares, la Junta Directiva va proposar
algunes activitats per a avançar en l'acolliment interior de les celebracions del Tridu.
Es va proposar realitzar un lavatori de peus a 12
xiquets de la Germandat de la Santíssima Creu,
ja que aquesta manera era més atractiva i es
podia aconseguir que joves confrares s'acostaren al culte d'aquestos dies tan importants,
acompanyats pels seus familiars i amics. Poc
després es va considerar molt interessant obrir

aquest acte a la Germandat de Sant Pere Apòstol, amb qui es comparteix seu canònica, i és
per això que des dels seus inicis cada confraria
aporta 6 xiquets, tenint un total de 12 xiquets en
l'altar en el moment del lavatori de peus, i recordant als dotze Apòstols en l'Últim Sopar.
Amb la celebració del primer Lavatori de peus
en la Setmana Santa de l'any 2017, s'havia recuperat una tradició, ja que fins a l'any 1876 es
realitzava aquest acte religiós amb alumnes
del col·legi a l'església de l'Escola Pia.
La celebració del Dijous Sant, en memòria
del Sopar del Senyor, dóna inici al Tridu
Pasqual, centrant-se en la institució de l'Eucaristia, el manament de l'amor i el ministeri ordenat de bisbes, sacerdots i diaques.
La celebració comença amb el sagrari buit, i les
lectures d'aquest dia són molt especials, totes
elles fent referències al sopar pasqual. En l'Evan-

Lava pies, Jueves Santo

geli es proclama la lectura del lavatori de peus
als deixebles. Entre l'Homilia i l’Ofertori és quan
el sacerdot llava els peus dels dotze xiquets de la
Santíssima Cruz i de Sant Pere Apòstol, tots ells
abillats amb els seus vestes blanques, els seus
cingles i guants, com a gest recordatori del signe que va realitzar Jesús abans de l'Últim Sopar
amb els seus deixebles, com a mostra de servei,
amor i lliurament als altres.
Després de la Comunió un grup de confrares acompanyen al consiliari en processó per
a traslladar al Santíssim Sagrament al Monument, col·locat ex-professo per a aquesta
celebració, entonant l'himne eucarístic Pange Lingua, fins que el sacerdot deposita el
copó amb el Santíssim dins del sagrari de la
reserva i, situat de genolls, l’encensa; finalitzant en eixe moment la celebració i quedant
el Monument exposat per a ser adorat i vetlat fins a les dotze de la nit en la capella de
Sant Josep de Calassanç.

Lava pies, Jueves Santo
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TORNADA A
LA NORMALITAT?
Hola a tots/es un any més.
La Setmana Santa de la ciutat, com sabeu, es va veure greument impactada per la paràlisi que va afectar la ciutat a causa de la Covid-19,
la qual cosa ha suposat, que portem 3 anys (el primer per la pluja i
els altres dos per l’odiós bitxo) sense poder processonar.
Ara, amb la vacuna i l'evolució de la investigació respecte del virus,
“sembla” que anem eixint d'aquesta situació i que tot puga, a poc a
poc, tornar al que coneixíem abans. Això és ser molt optimistes? Pot
ser, però, si no hi ha esperança en un cristià….Què tenim!!
El que si que tenim clar és que, passe el que passe, hem de seguir
les normes que les autoritats sanitàries i les de la ciutat ens indiquen a cada moment, com portem fent des del primer moment.
Seguint eixe camí, aquest any passat es van fer més de 56 actes
commemorant la Setmana Santa a la nostra ciutat per part de la
Junta Major i de totes les germandats.

Ara que, com hem dit, sembla que anem cap a una nova normalitat,
la Setmana Santa continua obrint els actes a la gran majoria de la
ciutat, com s'ha fet ja amb el dia del confrare, amb el Certamen de
bandes de música confrare, amb la Jornada amb els Franciscans i es
continuarà fent amb els concursos que habitualment fem (pessebres, targetes nadalenques, fotografia, als quals us animem a participar) i esperem en nostres tan desitjades processons.
Enguany, el lliurament de premis dels pessebres i targetes nadalenques volem que siga una festa per a vosaltres, els xiquets
i joves, per la qual cosa ho farem amb un teatre en el Serrano i
el propi lliurament dels premis. Esperem que l’Escola Pia estiga
molt representada en ells, ja que significarà que el col·le ha participat amb moltes targetes i pessebres.
Podeu seguir-nos en Instagram, Facebook i en la nostra web per
a estar informats de tot el que fem. Ahh!! I tenim també una APP
de la Setmana Santa!!.
Ànim i a continuar gaudint de la nostra Setmana Santa
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HI HAGUÉ UN TEMPS QUÈ
VAN CREMAR ALS FALLERS
H

i hagué un temps en pandèmia, que
el pensament superflu i banal que
corria pels fils d’opinió corrents, que s’alimentaven de la opinió infundada i de la
reflexió fàcil, estigmatitzà profundament
la intencionalitat declarada dels fallers
ansiosos per recuperar la seua activitat,
promovent des del compliment de les
normatives sanitàries, restaurar en allò
possible l’agenda fallera.

Siga dit que són sempre odioses les comparances i, malgrat això, altres sectors
semblaven protegits per les mateixes corrents d’opinió i es fomentava que aviat havien de tornar a l’activitat, sent que podia
ser similar o inclòs de major risc. Qualsevol
tímida declaració o opinió en defensa de
la possiblement inapropiada i prolongada
hibernació dels fallers, era titllada d’acte
d’egoisme envers el bé comú societari.
Els fallers van ser cremats com un ninot de
falla, cremats a la Plaça Major del poble,
davant una considerable aglomeració de
públic virtual, va ser un simulacre incinerat per un foc judicialitzat de condemna

social, que no deixava lloc ni una timorata rebel·lia. El clima era propici per als que
parlen però no fan, per als altaveus de la
impertinència que només cercaven la penitència dels fallers. “¡Con la que está cayendo!” Pregava la síntesi lapidària.
Però com sempre, donat el moment adequat i amb l’aval de les autoritats sanitàries,
des de la responsabilitat que caracteritza
el món associatiu fester, les coses apuntaven a fer-se bé, tot i que amb la incertesa
de l´últim moment, intentant minorant els
efectes previsors, les falles es van celebrar
a l’estiu.
Perquè celebrar falles, no és qualsevol
cosa, és moure un cercle, és estar dins un
cercle constant, és fer girar els dies que
se’n van. I revertir-ho a la societat significava la recuperació del món associatiu,
durament castigat, amb tot allò que això
comporta.
Les relacions socials i festeres mouen el
món, com qualsevol altra activitat. L’obertura dels cassals cus la trama primària de la
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festa fallera i era indispensable i necessari.
Si bé potser va arribar tard, el moment es
va produir. Vam contribuir decididament
a la recuperació econòmica del sector, els
indumentaristes tornaven a obrir les botigues, les bandes de música feien sonar els
seus instruments posant la pell de gallina
als oients, les floristeries prenien de nou
color, les cases de pirotècnia van servir els
primers trons de la despertà fallera que
emergia en un moment responsable dins
les hores baixes de la pandèmia i les lletres
quedaven impreses en les segones versions dels llibrets. Els artistes van plantar
i el foc pur va fer la seua tasca de tancar
un maleït cicle, alleugerant les càrregues
internes. Una important recuperació emocional del poble i dels símbols identitaris
de la cultura popular del País Valencià.
Des de la responsabilitat. Sempre falles,
sempre avant. Des de la responsabilitat,
sempre festa, amor, passió, amistat i alegria. Sempre falles. Encara que siguen
impuntuals.
El Gall Faller.

Escola Pia • Gandia

L’ACPA QUE ENS IL·LUSIONA
I VOLEM CONSTRUIR
N

osaltres creiem que existeixen diferents punts, els quals, considerem
pilars del que volem construir i que remarcaran les accions que volem portar a
terme dins de l’associació.
Volem una ACPA CANVIANT, que partisca
de la idea que no hi ha res inamovible i, per
tant, tenim i podem fer molt per construir a
la direcció del tipus d’educació que volem.
Els pares i mares comptem, som part de la
comunitat educativa que incideix en l’educació de les nostres filles i fills. Ens hem de
creure aquesta idea per a poder començar a
construir una ACPA activa que aconseguisca transformar la realitat del nostre centre.
Aquesta realitat està per fer, comencem a
col·laborar-hi activament.
Volem una ACPA OBERTA a tota la comunitat educativa i al barri: l’ACPA no por estar
en una bombolla, sinó que el barri també
millore per tindre el privilegi d’acollir el nostre col·legi. I des de l’ACPA treballarem perquè el nostre barri se senta part del col·legi
i aquest se senta part del barri i així junts
construir una millor educació i un millor ba-

rri. Per això tenim concertats diferents descomptes amb el Centre Històric i treballem
per ampliar a tot Gandia.
Volem una ACPA REINVIDICATIVA que
treballe per la millora de l’educació concertada i de qualitat al nostre centre.

la comunitat educativa i que pose en marxa
els recursos disponibles tant dins de l’associació com al seu entorn més proper, com
la fundació ITAKA, famílies amb baix poder
adquisitiu, entre d’altres.
Moltes gràcies a tots i totes per associar-vos.
JUNTA DIRECTIVA ACPA

Volem una ACPA PARTICIPATIVA de tota la
comunitat educativa: totes les persones ens
eduquem mútuament i partim d’aquesta
base per entendre que l’educació és un projecte en el que tots hi hem d’estar presents
i tindre veu. Som una comunitat i per millorar hem de continuar construint comunitat,
una comunitat conscient del seu paper que
és important. En definitiva, necessitem que
les famílies participeu i us associeu perquè
quants més serem, més coses podrem fer.
També dir que acceptem totes les propostes, idees… De tota la comunitat.
Volem una ACPA SOLIDÀRIA perquè
creiem que el que li passa a qualsevol
membre de la comunitat també li passa a
la resta. Volem apostar per una associació
que es preocupe de les dificultats de tota
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CONCURSOS
Falles
Deixem un any on el nostre alumnat
ha hagut d'adaptar-se a les noves restriccions i normatives que es varen fer
per poder tornar a l’escola d’una manera segura. La demostració d’esforç i
adaptació han sigut dignes de premiar,
ja que han continuat amb il·lusió per seguir endavant amb la seua tasca diària i
sense posar cap objecció, sabent traure
el millor de cada moment i celebrant-ho
de la manera que es podia.

tem a les alumnes Triana Marí i María
Saneugenio, que van obtindre el segon
i tercer premi respectivament en el concurs literari organitzat per l'Ajuntament
de Benirredrà "Jo també trobe a faltar
les Falles". D'altra banda l'alumna Laia
Gomar, va ser premiada en el concurs
infantil de dibuix en homenatge als artistes fallers, impulsat per l'organització
Seté Sentit i amb la col·laboració de la
Federació de Falles de Gandia.

CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR DE SETMANA SANTA
Des de fa huit anys, la Germandat de la Santíssima Creu organitza el concurs de Dibuix Escolar
de Setmana Santa adreçat als alumnes d’Infantil i
de Primària. Una vegada valorats els més de 1000
dibuixos presentats, l’alumna Aroha Restrepo
Echeverri de 3r de Primària A ha estat guardonada amb el primer premi en la categoria de 3r i 4t
de Primària i l’alumna Lucía Vidal Pérez de 6é de
Primària Al segon premi en la categoria de millor
dibuix que conté imatges de la Germandat de la
Santíssima Creu.

Trobades
El passat dissabte 29 de maig es va celebrar a Miramar les RE TROBADES 2021.
Un acte on la nostra alumna Triana
Marí Prada de 6é de Primària va arreplegar el guardó corresponent al Premi
Sambori en la categoria de Tercer cicle
de la comarca de La Safor-Valldigna de
la mà d’Immaculada Cerdà Sanchis de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
"Per les beceroles" va ser el títol elegit
per al seu treball. Un relat original i molt
ben redactat que la va fer mereixedora
d'aquest premi entre més de 400 treballs presentats. Enhorabona!

El passat dissabte 29 de maig es va celebrar a
Miramar les RE TROBADES 2021.
Un acte on la nostra alumna Triana Marí Prada
de 6é de Primària va arreplegar el guardó corresponent al Premi Sambori en la categoria de
Tercer cicle de la comarca de La Safor-Valldigna
de la mà d’Immaculada Cerdà Sanchis de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Han viscut un curs on no han pogut
gaudir de totes les activitats i festes
que hagueren volgut com és el cas de
les Falles. Per aquest motiu, el passat
mes de març els alumnes del tercer
cicle de Primària volgueren participar
de manera voluntària en alguns dels
concursos organitzats per diferents
associacions i institucions de la nostra
Comunitat amb la finalitat de mantindre les festes de les Falles. Així, felici-

Primària. Una vegada valorats els més
de 1000 dibuixos presentats, l’alumna Aroha Restrepo Echeverri de 3r de
Primària A ha estat guardonada amb el
primer premi en la categoria de 3r i 4t
de Primària i l’alumna Lucía Vidal Pérez
de 6é de Primària Al segon premi en
la categoria de millor dibuix que conté
imatges de la Germandat de la Santíssima Creu.
DOS ALUMNES GUARDONADES EN EL VIII

"Per les beceroles" va ser el títol elegit per al seu
treball. Un relat original i molt ben redactat que
la va fer mereixedora d'aquest premi entre més
de 400 treballs presentats. Enhorabona!
També es va aprofitar aquesta celebració per a
fer entrega de les plantes dels diferents col·legis participants de la comarca. Enguany els
tallers de les Trobades es van traslladar als centres educatius on es van entregar unes llavors
de plantes aromàtiques autòctones de la nostra
zona per a ser plantades posteriorment en les
zones verdes de Miramar.

Dibuix escola Setmana Santa
Des de fa huit anys, la Germandat de
la Santíssima Creu organitza el concurs de Dibuix Escolar de Setmana Santa adreçat als alumnes d’Infantil i de
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El pròxim 14 d’abril a les 19 hores en el Local Museu de la Setmana Santa (carrer Abat Solà 110) es
farà el lliurament dels premis. Des d’ací els donem l’enhorabona.

Coca Cola
Com cada any els nostres alumnes de
2n de l´ESO participaren en el Concurs Joves Talents de Narrativa Curta
de la Fundació Coca Cola. L´any 2020
la pandèmia va fer que es suspenguera
i els alumnes elegits per representar al
centre es van quedar amb un sabor de
boca agredolç. Per a aquest any 2021 la
Fundació va tindre
“LA ARENA SE ESCAPABA LENTAMENTE”, CONCURS DE NARRATIVA COCA
la deferència de
COLA
Com
cada any els nostres alumnes de 2n de
decidir que partil´ESO participaren en el Concurs Joves Talents
de Narrativa Curta de la Fundació Coca Cola.
ciparen no només
L´any 2020 la pandèmia va fer que es suspenguera i els alumnes elegits per representar al
centre es van quedar amb un sabor de boca
els alumnes de 2n
agredolç. Per a aquest any 2021 la Fundació va
tindre la deferència de decidir que participaren
d´ESO sinó que
no només els alumnes de 2n d´ESO sinó que
també aquells alumnes de 3r que van ser eletambé
aquells
gits al 2020 i no van poder participar.
Encara que el concurs va començar, com semalumnes de 3r que
pre, amb un estímul creatiu (un rellotge de
sorra amb la inscripció “La arena se escapaba
lentamente”), el concurs es va desenvolupar
van ser elegits al
d´una manera molt diferent: els alumnes participaven des de casa, de forma online, en la
2020 i no van poplataforma que la Fundació va preparar especialment per a l´ocasió.
der participar.
Però no tot es va quedar així. La Fundació va
voler preparar una gala online que vam seguir
des del centre per anunciar als guanyadors provincials i nacional i així els alumnes pogueren
sentir-se especials amb la seua participació.
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JARDÍ LITERARI
É

s important llegir, fomentar la lectura i, a més, treballar
en projecte. El resultat: crear un Jardí Literari per celebrar
el Dia del Llibre.
Els alumnes de l’ESO i de 1r de Batxiller crearen eixe jardí amb totes
les llengües que treballa el centre: valencià, anglés, llatí, grec, castellà
i francés. Van fer papallones, flors, arbres, escarabats, fonts, portes
màgiques… Dins escrigueren aquelles frases i poemes que més els
agraden, buscaren i triaren informació sobre les obres literàries més

importants i aprengueren que se celebra aquest dia per commemorar la mort de Miguel de Cervantes i William Shakespeare, dues
de les figures més importants de la literatura universal. No faltaren
cartells amb frases cèlebres del Quixot i el seu escuder, d’El Petit
Príncep, quines són les raons perquè és important llegir i, com no,
del drac i la rosa.
El claustre de l’Escola Pia ha quedat fabulós! Gràcies a tots!

PREMIS EXTRAORDINARIS I MENCIONS HONORÍFIQUES
Aquest curs escolar 2020-2021, els guardonats per la Conselleria
d’Educació i per l’equip educatiu del centre amb Premi Extraordinari
i Menció Honorífica han estat els següents:
Premis Extraordinaris de Sisé de Primària
• Rebeca Aparisi Martí
• Irene Barber Febrer
• Blanca Pla García
Mencions honorífiques de Sisé de Primària
• Inés Fuster Sebastiá
• Raquel Nunfio Castro
• Aina Donet Bolta
• Triana Marí Prada
• Erik Ungurean
Premis Extraordinaris de 4t d’ESO
• Alícia Serna Faus
• Anna Frasquet Chornet
• Myriam de los Ángeles Mas Ibiza
Premis Extraordinaris de Segon de Batxillerat
• Elena Chirivella Bertó
• Eugenia Barreres Martín
• Lluna García Fernández
• María Belda Part
• María Lloret Aparisi
• Laura García Francés
Aquests reconeixements volen distingir aquells alumnes pel seu esforç, mèrit i valors durant la seua trajectòria al centre.
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ESCOLA DE MÚSICA I
DANSA CALASSANÇ

U

n any més, ens dirigim a tota la comunitat per donar-vos a conéixer la nostra Escola de Música i Dansa. Aquesta està ubicada
dins del nostre col·legi, amb una oferta educativa orientada a la formació de dansa amateur des dels 3 anys, i de 4 anys per als de música,
dirigida a totes aquelles persones interessades a rebre una educació
sense discriminació per edat o condició. També oferim formació de
qualitat que capacite al nostre alumnat a accedir als estudis professionals per a tot aquell que vulga continuar i/o obtindre el certificat
d’estudis elementals. Prova d’aquesta bona tasca, és que d’eçà que
estem en funcionament, tots els xiquets i xiquetes que s’han presentat
a les proves d’accés al conservatori per continuar amb els seus estudis
professionals, han superat l’examen, cosa que ens ompli de satisfacció.

Els horaris que oferim per al nostre alumnat són al migdia, la qual cosa
permet que els alumnes tinguen les vesprades lliures per poder fer
altres tasques.

Aquest curs, i seguint les mesures dictades per Conselleria per mantindre la seguretat, podem gaudir de nou de tots els grups, tant
d’Infantil com de Primària i, des d’ací, volem DONAR-VOS LES GRÀCIES a tots els pares i mares que heu
confiat amb la nostra escola i amb nosaltres, donant-nos suport i confiant que anàvem a tornar... I ho hem fet.

Des d’ací ens agradaria convidar a tots els xiquets i xiquetes a partir de
quart de Primària perquè toquen algun instrument i a formar part del
conjunt instrumental de la nostra escola, ja que pensem que és una
gran oportunitat que teniu per seguir formant-vos i donar a conéixer
tot el que envolta el món de la música. Sabem que açò requereix un
gran esforç per part de tots però... El dia que parlem d’una gran banda
al nostre col·legi, VOSALTRES SEREU ELS PROTAGONISTES

Com tots sabeu, la situació sanitària que hem patit, i malauradament
estem patint, va fer que el curs passat haguérem de prescindir dels
cursos d’Infantil a causa del protocol establit per sanitat.
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