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4a edició

Vam dir que la
Abril 2011
inclinació a fer distincions entre les persones
és una tendència natural, que respon a una
estranya necessitat d'afirmar-nos en la negació… “Jo no sóc com
aquest o com aquesta”.
Doncs ésser humà és
lluitar contra aqueixa
naturalesa… I vam veure que un dels millors camins en aquesta lluita és, sense cap dubte, l'educació. No és tasca fàcil educar en la consciència d'igualtat entre els éssers humans i per açò, hem de començar des de xicotets, en les nostres famílies, en el col·le, pel carrer… Caminar cap a
una educació d'igualtat és avançar en el projecte de ser persones bones per al nostre
món.

Nosaltres, una vegada
més en les vostres mans.
És un esforç d'un grup
d'alumnes, professors,
col·laboradors, i de la
nostra AMPA, per a ajudar en aqueixa memòria
alegre del nostre pas pel
Parroquial. Com sempre,
una mica la vida dels
nostres cursos, enguany
s'afegeixen els xicotets
d'1 i 2 anyets...
Els alumnes parlen d'ells i elles, comenten, opinen... En aquest nombre, escoltem a D.
Jorge A Alonso Berzosa, un professor que ha sabut dedicar la seua vida a la construcció
d'aquest "Col·legi Parroquial Marqués de Dos Aguas", i que se'ns jubila, bo, a mitges. Disfruteu-la i animeu-vos a participar.
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3 anys i 4t d’ESO

Rita Aloy

Els alumnes d'Ed. Infantil 3
anys, del present curs són un
grup heterogeni. Aquesta tònica
es repeteix tots els anys, cada
xiquet/a és diferent, cadascun
té unes particularitats que el
diferencien de la resta. Uns són
extrovertits, uns altres són tímids; els hi ha molt espontanis
i hi ha qui és més moderat; alguns són més infantils i uns altres molt madurs… Però tota
aquesta diversitat és enriquidora, aprenen que cada company
és diferent i jo, com a professora, intente que aprenguen el fet
que cadascun ha de ser tractat en funció de les seues característiques personals i que tots
tenen qualitats positives que ens poden ajudar a créixer com a individus.
També he de destacar que en
aquest grup hi ha alguns xiquets que tenen una particularitat molt interessant,
tenen un gran desig d'aprendre, tot els
interessa, els encanta fer coses noves i
s'il·lusionen amb tot. La resta de la classe
té una gran sort per tenir a aquests companys, perquè els transmeten aquesta
il·lusió per aprendre, per realitzar les tasques ben fetes. A més són molt participatius i inciten a participar als altres. Ara bé,
hi ha una característica que és comuna,
pràcticament, a la totalitat de l'alumnat:
en general, són xiquets bastant obedients, que saben que existeixen unes normes i cal complir-les per al bon funcionament de la convivència en l'aula i del procés d'ensenyamentaprenentatge. En gran part, aquesta conducta en els alumnes és gràcies a l'educació dels seus pares que els transmeten
uns valors que són fonamentals: el respecte al professorat i al centre, la importància d'aprendre nous coneixements i el
valor de ser amics dels seus companys.
Sincerament, aquests valors que inculquen als xiquets ens ajuden molt, tant al
professorat com a la resta de la comunitat educativa, en la nostra tasca diària,
però a qui més ajuden és als seus fills.
GRÀCIES PAPÀS!!!
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Entrevistes

Don Jorge, un pilar del col·le

E

5é Primària

ls alumnes de 5é, aquest curs participen en la revista escolar fent una entrevista a Don Jorge Alonso.

Tothom coneix a Don Jorge ja que des de
sempre ha sigut i és un dels professors més
emblemàtics del nostre Centre. Començà a
treballar en el nostre col·legi en l’any 1972
i des del primer moment ha treballat amb
il·lusió, sempre preocupant-se pels alumnes i
el Centre en general. Ha sigut molts anys director pedagògic i des de fa un
temps és el director administratiu.

1.- Quan anaves a l’escola eres bon estudiant?
El menys indicat per a dir-ho és un mateix. Això ho haurien de dir els meus mestres, però la veritat
és que em volien molt ja que era obedient , encara que a vegades feia coses que no estaven bé. I sí,
era bon estudiant ja que en juny sempre ho aprovava tot.
2.- Per què decidires ser mestre?
Quan jo era menut els meus pares treballaven molt, no hi havia molts diners ni treball i l’economia
era un poc escassa, però ells tenien molt clar que jo hauria d’estudiar i fer batxiller. Desprès m’aconsellaren que estudiara per a mestre ja que la car- rera era més curta i així podria prompte trobar
treball.
Quan vaig fer les pràctiques és quan realment em
va vindre la vocació ja que cada vegada m’agradava més el que feia.
3.- És molt diferent l’ensenyança d’ara de la que
hi havia quan començares a treballar com a mestre?
És molt diferent, han canviat moltes coses. Per
exemple, els llibres; abans només hi havia un llibre per a totes les assignatures, s’anomenava
“Enciclopèdia Àlvarez”. Era un llibre lleig, amb lletra xicoteta i en blanc i negre. Hi havia escoles
unitàries: tots els xiquets del poble anaven a la
mateixa classe i el mestre havia de donar classe a
tots junts. Hi havia escola de xiques i escola de xics. Els pares recolzaven als professors i no qüestionaven el seu treball. També els mitjans eren completament diferents, només hi havia encerat i guix.
4.- T’agrada ser Director?
El ser director és un poc difícil i té molta responsabilitat. En un grup de professors sempre algú ha
de ser el director però és necessari que els seus companys li ajuden, si no, no es pot treballar. En
resum, no és un cosa que desagrade però tampoc entusiasma.
5.- Què és millor, ser director o professor?
Tot va unit, no sé mot bé què dir. Tal vegada siga millor ser professor, el professor té responsabilitat
però només en la seua classe i el director és més general.
6.- Quina ha sigut la millor experiència que has tingut en el nostre Centre? I la més divertida?
L’experiència que recorde amb més alegria van ser els primers 10 o 15 anys de treball. Jo era molt
jove i tenia molta força i vitalitat. Els dissabtes me n’anava d’excursió amb els alumnes, jugaven al
futbol en l’esplai i tot això ho recorde amb molta alegria.
Al principi donàvem classe d’adults i això era una cosa que m’agradava molt.
Una vegada anàrem 4 o 5 dies a l’embassament de Benaixéber. Havia cases per a llogar i férem excursions per la muntanya. Per la nit parlàvem de problemes de l’escola, personals ,de les nòvies etc.
Ho passarem molt bé.
7.- Què és el que més t’agrada del Centre?
M’agrada tot, des dels xiquets fins a l’espai físic, perquè duc 39 anys treballant ací i ho considere un
poc meu. Són moltes vivències i molts records els que tinc en aquesta escola.
8.- El col·legi t’ha donat més penes o alegries?
Hi ha hagut de tot, més alegries que penes. Al principi teníem pocs mitjans i problemes econòmics,
però a pesar de tot cada vegada hem anant avançant i eixe esforç i eixa millora és la gran diferència
des del principi fins ara. El balanç és més que positiu. Estic satisfet del meu treball i de la meua escola.
Nosaltres IV
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9.- Com t’agradaria que fóra un alumne quan finalitzara els seus estudis en el Centre?
A mi m’agradaria que tant els alumnes que vagen a
fer una carrera, com els que no continuen estudiant, tots siguen bones persones, responsables,
amics dels seus amics, solidaris i que triomfen en la
vida sent persones honrades.
10.- Com se te va ocórrer fer un pavelló nou per a
Educació Infantil?
Una escola, o una empresa, sempre ha d’estar al
dia dels problemes que té la societat. La població
de Bétera ha crescut molt i en la majoria de les famílies treballa tant el pare com la mare, per tant vam pensar que era important donar un servici i
ampliar el primer cicle d’Educació Infantil.
Tindre un edifici nou ens ha permès tindre més espai per als cursos de Primària i Secundària.
11.- Què més t’agradaria fer en el Centre?
Moltes coses, però fan falta diners. M’agradaria cobrir el camp de bàsquet per a què en estiu no
fera tanta calor i poguéreu eixir al pati els dies de pluja. Poc a poc es van fent coses: ja tenim un
laboratori nou, una classe d’informàtica i poc a poc anirem instal·lant noves tecnologies per a millorar la qualitat de l’ensenyament. A mi m’agradaria que l’escola tinguera tot el necessari per a
què els xiquets vinguereu contents i al mateix temps aprenguereu moltes coses.
12.- Com penses que serà el col·legi dins de
5 anys quan nosaltres acabem 4t d’ESO?
Jo espere que aquesta escola tinga de tot i
m’agradaria que fóra la millor de Bétera i de
València.
V
13. Sabem que en Març et jubiles, però
com vas a seguir vinculat a l’escola?
Quan una persona es jubila és un moment
difícil ja que està acostumat sempre a treballar i de sobte no fer res és complicat.
Jo els demanaré a l’Equip Directiu i a la Titularitat del Centre que si volen podria continuar com estic fent els últim anys, portant
la part econòmica del Centre. I, per suposat, ajudant al Centre sempre que ho necessiten.
14.- Un desig per al futur.
Encara que siga repetir, el meu desig és tindre una escola model com aquella amb la que sommiava quan era jove.
Des d’ací els alumnes de 5é, en representació de tot el Centre, volem donar-te les gràcies per tot el
que fas per nosaltres, per la teua preocupació, dedicació i compromís. Sabem que sempre estàs disposat a treballar per nosaltres i que sempre has considerat aquesta escola com una gran família a la
que hi ha que traure endavant. Moltes gràcies.
Ana Belén García
“La vida no se vive por los descansos que tomamos sino por los momentos que te roban el aliento.”
Crec que és la frase que defeneix al nostre director, més allà de lo possible, ell sempre ha fet lo imposible per traure al nostre col.legi
endavant, per això només ens resta dir-li GRÀCIES
Chelo Martínez
És un gran “mestre” en l’ensenyament de valors positius: esforç, constància, respecte, integració social i humanitat. Gràcies ,Jorge, per
enriquir-nos com a persones!
Concha Ramón
Per a mi Jorge és un gran company i un amic extraordinari, has marcat una època.
Vicent Marqués
El meu record de Jorge és remunta a un 28 de setembre de 1975, primer dia que vaig arribar al col·legi. En l’actual menjador i antiga
sala de professors em vaig rebre D. Vicent Cosa (q.e.p.d) i Jorge. A partir d’ahí més de 30 anys treballant al seu costat en benefici dels
alumnes. El seu compromís amb el col·legi és d’admirar i de continuar per tots i totes.
Ricardo Sepúlveda
Solidari, bona persona. Sempre bon humor!
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Classes

Primer cicle Infantil 1 anyet

E

l col·legi parroquial Marqués de Dos Aguas ha començat aquest curs amb uns
canvis, que a mi personalment m'han afectat. Al setembre Ana i jo ens unírem
al grup de professors del centre. Amb alegria i molta il·lusió varem començar a
posar a punt les nostres aules i, per fi, van arribar els xiquets.
A tots ens costà habituar-nos al col·le, sobretot als més xicotets. Els primers dies els
plors eren els protagonistes, però van parar als pocs dies i els xiquets ja venien més contents. Des de llavors he passat molts bons moments amb els xiquets de la meua classe, la
d'un anyet. La primera vegada que vaig agafar a Diego en braços, sense conèixer-lo de res,
s'obstinava a ficar el dit dins de la meua boca mentre li parlava. Isaac solament volia anar
amb Don Jorge, però encara sort que al poc de temps li agradí i es venia als meus braços en
entrar a classe.
Matías, quan va
agafar més confiança em donava
abraçades
amb palmadetes
en
l'esquena.
Vega és afectuosíssima amb les
nines, li encanta
portar-les al braç
tot el dia i Natalia canta per a
dormir-les mentre les bressola.
Eduardo té un
somriure per a
tots i encara que
Nosaltres IV
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estiga cansat, es
fica al llit en el sòl
i ja. Iván no entrà
molt conforme el
primer
dia
de
classe, però al
poc temps m’adoptà com la seua “tia” i li costa
cridar-me Sara. A
Raúl li encanta
ballar i si vol que
li pose música es
posa sota la ràdio
-CD donant voltes
fins que l’encenc.
Jorge parla en un
idioma que costa
entendre
però
pels seus gestos
deu ser molt interessant el que
diu. A Ignacio no
se li passa l'hora de menjar galetes, les demana i les assenyala. I, si poguera, les compartiria amb Epi i Blas, els seus ninots favorits. David és el xicotet de la classe, per açò es cansa
molt jugant i, a mitjan matí, està que es cau de son. Marc és el nostre últim fitxatge, li encanta el col·le i, a pesar de portar poc temps ací, juga com el qui més.
Tots aquests són els “peques” del col·le, amb els quals compartisc els meus dies ací. Cada
petit canvi, cada passet, cada paraula i cada gest de cadascun d'ells és una alegria per a mi.
Són uns xiquets encantadors i es porten molt bé... tant que han aconseguit que els vulga
amb bogeria.
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Classes

Primer cicle Infantil 2 anyets

E

l nou de setembre del 2011 el
Col·legi obrira per primera vegada les classes d'1 i 2 anys.

En la classe de 2 anys s'anaven incorporant de quatre en quatre i a quin de
tots plorava més. Van ser uns dies
una mica estressants. La novetat que
oferia el centre, des del xiquet que
entrava plorant i dels nervis es feia
*caca o *pipi damunt, fins al que obstaculitza rient-se com dient: “Si açò
és festa”. Sempre recordaré quan entrà Paula,que portava el seu coixí de
Piolín i es passava els dies plorant
abraçada a ell i no el soltava ni per
anar al bany, ni eixir al parc. O Judith
Martínez, que era veure que entrava
el professor Juamma i es posava a
riure. Daniela, que quan passava la
porta de classe deia als xiquets: “No
ploreu,no passa res”.Marta entrà sense parlar i ara parla pels colzes. Alex i
la seua timidesa, que no parlava amb
ni deia res i ara fins i tot canta cançons i balla. I què xiquet no es passaria el dia jugant sense parar!
Doncs Judith Jaramillo, que jugant és la més feliç del món, com a xiqueta que és. Recorde també tots
els dies que Iván res més entrar tenia obsessió per fer munts amb les cadires; ara és molt independent i sense que ningú li diga res arreplega les cadires. Miguel Ángel entrà amb les classes ja comenNosaltres IV
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çades i què valent!, perquè s’ho
passa genial i ho
recorda tot. Silver
va entrar molt paradet i ara és el rei
de classe, perquè
es relaciona amb
tots com si res.
Luis té una capacitat
d'aprendre ...que ho repeteix tot. Rubén no
em pot perdre de
vista, sempre estic
vigilada per ell.
Fernando
Javier,
l'única cosa que vol
és quedar-se en el
parc jugant amb
les seues germanes. Fent les agendes no em puc
equivocar, perquè
està Mar, mirant el que pose. Aroa et salta amb una frase sorprenent i graciosa quan no t'ho esperes.
Marcos va entrar molt independent i no vol que l'ajude en res, perquè com ell diu: “és major”. Valentín
va entrar plorant i no volia venir, i ara no vol anar-se’n a casa. “A casa no”, no para de dir.
Finalment, no em puc oblidar del gran esglai d'aquesta classe:. Claudia juga ara molt feliç i es diverteix
m
o
l
t
.
Tots aquests xiquets són els que formen la classe de dos anys. El primer dia de col·le no volien venir,
ara estan la mar de contents. Jo, tant com a persona com a professora, em sent orgullosa i molt contenta, perquè un passet ara serà un gran pas per al seu desenvolupament. Han aconseguit que els vulga
molt, a cadascun d'ells i elles.
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Articles

Educar per a demà

Ana Belén García

C

aminem ficats en una
revolució
pedagògica,
de la qual els docents
estem rebent formació i ens
ho estem prenent amb molt
d’entusiasme, però de la qual
poc coneixeu els pares dels
alumnes. Vaig a intentar donar unes pinzellades a través
de la nostra revista i fer-vos
partícips del que s'està removent.
En els pròxims anys,
l'ensenyament en les aules i
la manera d'ensenyar va a
canviar respecte al que vam
conèixer quan nosaltres vam
ser alumnes. No estic parlant de noves lleis que canvien el sistema
educatiu, sinó de noves metodologies, noves estratègies per a fer que
els nostres alumnes aprenguen i
noves formes d'organitzar l'ensenyament.
Tot aquest moviment està
arribant a les aules a causa dels
canvis que estem vivint en les nostres cultures i en les nostres societats. L'escola, com a agent social
implicat, sempre és còmplice d'aquests moviments, dels canvis ideològics i sociològics que ens afecten.
Fins ara, el fet d'acudir a l'escola, a l’ institut o a la universitat ha estat centrat en la
capacitat que aquestes institucions tenen per a transmetre el coneixement. Coneixement
que els docents denominem continguts. Aquesta forma d'entendre la funció de les institucions educatives està lligada al que la societat ha demandat fins ara, joves formats per a treballar en llocs en els quals han de bolcar aqueixos coneixements adquirits.
L'educació es convertia
així en un ascensor cap
a una vida plena d'oportunitats laborals on
els coneixements eren
inamovibles i duradors.
L'èxit el marcava el fet
d'emmagatzemar
tot
l’aprés, així estava garantit un lloc en el mercat laboral.
En la societat actual i
en la futura molt pròxima, els canvis ens
Nosaltres IV
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acosten a:
 Un fàcil accés a la informació, a l'abast de tots.
 Alguns coneixements amb data de caducitat. Les ciències, les tecnologies, evolucionen tan ràpid que quasi
quan isquen de la universitat hi haurà avanços que ja
estaran caducats, els succeiran investigacions que desbancaran o modificaran aqueixos coneixements.
 Oportunitats de treball no sempre en el nostre entorn
proper.
Tot açò fa que els nostres alumnes no hagen d'aconseguir solament el coneixement, sinó objectius més ambiciosos. Hauran de demostrar que tenen competència
per a treballar, amb habilitats que evidencien la seua
preparació però, a més, amb habilitats que proven la
seua capacitat d'adaptació a les situacions noves que
se'ls van a presentar, amb actituds que indiquen la seua
disposició a seguir formant-se i amb comportaments
que reflectisquen una adequada consciència social.
La nova metodologia que va a implantar-se en totes les
universitats i en les escoles i instituts, va encaminada al fet que els alumnes adquirisquen
aquestes habilitats al llarg del seu camí d'estudiants, de manera que reflectisquen en el
seu quefer diari aquesta nova forma de comprendre i preparar-se per a la vida.
Habilitats com la capacitat d'aprendre al llarg de la vida, la capacitat per a treballar en un
equip, la capacitat per a comunicar-se en diferents llengües o la capacitat per a entendre
el coneixement no com un apilament d'informació emmagatzemada, sinó com una eina
que puguen utilitzar i els permeta resoldre situacions.
Hauran de ser competents, per tant, en comunicació i expressió, tant oral com escrita, en diferents llengües, per a poder intercanviar coneixements o assumir ofertes laborals
d'altres llocs.
Competents per “aprendre a aprendre”. L'aprenentatge deixarà de ser de 6 a 16
anys o en el millor dels casos, fins a la universitat; l'aprenentatge es farà imprescindible de
0 a 100 anys. Hauran de comprendre el caràcter evolutiu de les nostres societats i estar al
dia de tot el referent a que estiga relacionat amb el seu treball. No valdrà el que acredite
solament
un
títol
universitari,
s'exigirà
una
actualització
constant.
Hauran de desenvolupar la capacitat de treballar en un equip, que passa per haver adquirit
els valors de les societats actuals com la tolerància, la igualtat i la solidaritat. Seran així
capaços de saber negociar, dialogar, prendre decisions, ser flexibles en el pensament, valorar les idees dels altres i comprendre que més aconseguim en equip que aïllats del grup.
La capacitat per a aplicar el coneixement a la vida consisteix en una interacció amb
el món físic de manera que comprenguen els successos que els envolten. Així seran capaços de percebre, analitzar, interpretar i aplicar coneixements per a resoldre problemes utilitzant,
a
més,
les
noves
tecnologies
com
a
eina
de
treball.
A aquest nou repte l’anomenem
“ensenyar per competències”. Els
nostres alumnes hauran de “ser
competents” per afrontar la vida en
un futur molt pròxim per al qual els
anem a preparar des del col·le i
posteriorment des de l’ institut o la
universitat. D'aquesta manera
aconseguirem, amb intencionalitat
educativa, la finalitat de qualsevol
sistema educatiu: ciutadans preparats per actuar amb desimboltura
en la societat que els correspon viure, una societat que traspassa els
límits geogràfics del lloc en el qual
han nascut.
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Classes

Segon cicle infantil: 4 anys

L

a meua classe de 4 anys la formen un grup de 24 alumnes amb característiques bastant diferenciades entre ells: Uns són molt responsables, obedients, treballadors….

Uns altres necessiten ser estimulats constantment per a tot i uns altres (que són bastants) molt inquiets i mogudets, són com una pinya i el que no li ocorre a un li ocorre
a l’altre, de manera que el dia a dia és un repte o un pols, per als professors que estan amb
ells. No obstant açò, cal destacar que també en general són molt afectuosos i tenen un bon
fons, la qual cosa t'anima a seguir i confiar que a poc a poc seguirem avançant i creixent
junts. Ells (la majoria) i elles són: Míguel A., Toni, Mateo, Christian, Carlos, Juanjo, Oscar,
Manu, Daniel, Khawla, Rocío, Remo, Jordi, Alex, Javier, Celia, Ruslan, Pedro R, Rubén, Raúl,
Verónica, Mireia, Alejandro T i Mª Jesús. La tutora és Pepa. Solament hi ha 7 xiques, i són
tan dolcetes!
Nosaltres IV
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Nosaltres IV

Classes

Segon cicle infantil 5 anys

A

Nosaltres IV

quest curs escolar la meua classe està formada per 26 alumnes amb les següents característiques, unes positives i altres que es poden millorar:
Tots són: alegres, divertits,
afectuosos, sensibles, participatius i XARRADORS.
 La immensa
majoria
són:
educats, treballadors, creatius,
responsables,
competitius
i
amb moltes ganes de saber i
aprendre.
 Molt pocs: Els
falta un bon hàbit de treball.
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Però, siguen com siguen, la
tasca meua com a tutora és i serà
que tots deprenguen el següents
VALORS:
1. El de la VOLUNTAT de fer les
coses encara que no els apetisca.
2. El de la RESPONSABILI-

TAT de fer la feina sense que
se´ls obligue, només pel fet de qué
és el seu treball.
3. El de L´ESFORÇ personal i la

SATISFACCIÓ del treball ben
fet.
Açò és fàcil d'aconseguir si les famílies també ho duen a terme en
casa. Quan no és així…costa molt,
i fins i tot, de vegades, te lleva la
son.
He d’agrair que la gran majoria de famílies sí que porten endavant aquests valors esmentats. A
més a més, mai deuen d´oblidar que el potencial d´una tutora és tan gran que mai de la vida
perd la il.lusió, l´entusiasme i la bona voluntat en tot el que fa per a superar els reptes del dia
a dia.
Tots estos xiquets i xiquetes, als que estime moltíssim, són: Carla, Jordi, Raquel, Fredy, Juansi,
Víctor M. Fuster, Patricia, Bryan, Asier, Nikolás, Wanda, Noelia, María, Claudia Martínez, Valeria, Juan, Celia, Claudia Perosanz, Alberto, Hugo, Nacho, David, Enrique, Marta, Víctor Suesta i
Yanire.
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Nosaltres IV

Articles

Adaptant-se als nous temps

D

Sara Cervera

es de fa un temps els canvis socials, tecnològics i legals han sigut constants. Per açò, i
des de fa ja tres cursos, les docents d'educació infantil hem realitzat noves propostes didàctiques per a incorporar les Noves Tecnologies i la llengua estrangera (anglès) en les
aules.

D'una banda els xiquets, en aquestes edats, assumeixen amb total normalitat la presència de les
tecnologies en la nostra societat. De fet, es podria dir que han nascut en la “Generació Tecnològica”. Per
una altra, l'anglès s'ha convertit en una de les principals llengües de comunicació per als ciutadans i no
podem considerar-la com a “llengua estrangera”, encara sabent que la introducció primerenca de la tercera llengua exigisca una planificació a llarg termini que afecta a tots els nivells de l'ensenyament.
Així
doncs, aquests
ensenyaments
s'han
plantejat
des d'un punt de
vista motivador i
comunicatiu. Motivador
perquè
pretenem que els
alumnes senten
interès i curiositat per descobrir i
comprendre els
missatges audiovisuals emesos
per alguns instruments tecnològics i també que
gaudisquen enriquint-se i expressant-se en altres
llengües. I comunicatiu
perquè
Nosaltres IV
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tant l'adquisició d'una nova llengua i
l'educació
amb
les
TICS
compleixen
aquesta fi.
Per tot açò,
pel que fa a
les
Noves
Tecnologies,
els alumnes
d'infantil comencen sabent utilitzar
el ratolí (a
través
de
diferents jocs
educatius
interactius) i
acaben escrivint fins i tot correus electrònics passant pel coneixement de l'ús i funció de la TV, DVD, telèfon i de la
càmera de fotos, entre uns altres. I, pel que fa a l'anglès, inicien la seua marxa educativa cap al coneixement d'una nova llengua i cultura.
Per a finalitzar, solament queda dir que la introducció d'aquestes dues noves matèries ha sigut
una experiència molt satisfactòria, tant per als alumnes com per a les pròpies mestres. Doncs ells esperen amb entusiasme les classes i les mestres entenen que ells aprenen a aprendre sense pràcticament adonar-se.
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Nosaltres IV

Classes

Primer de Primària

E

m sent bé amb el meu grup,
com tots els anys. Aquest
grup és molt, molt infantil,
tal vegada a causa de què
compleixen anys en l'últim trimestre. Açò fa que moltes vegades siguen difícils de controlar.. per la immaduresa del grup.
D'altra banda són molt graciosos, molt afectuosos, els agrada
sentir-se protegits per la professora.
Disfruten de què la professora els
diga coses, els lloe. Amb ells, me la
passe fenomenal, perquè a mi, realment els xiquets m'agraden, i la resta sobra, ja que en aquesta professió t’han d'agradar els xiquets. En
la part acadèmica són molt bons i hi
ha bon clima entre ells. Hi ha alguns que es poden ressaltar sobre els altres, però preferisc no dir
noms...
Però com aquesta és la teua revista i és per al teu record, posa els noms d'aquells i aquelles
que et semblen estupends i estupendes i que no vols oblidar.

Nosaltres IV
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Nosaltres IV

Classes

Segon de Primària
s un grup que es caracteritza
per la bona amistat entre ells.
Alguns formen una pinya molt
compacta. Acadèmicament tinc un
grup reduït que és molt bo. Uns altres estan en creixement. El clima en
classe és bo, comparteixen, encara
que a voltes, en la conducta el grup
és difícil de controlar. Crec que van
creixent molt com a grup. Podria esmentar a molts alumnes que ressalten. Esmentaria als bessons, perquè
arrosseguen. Les bessones són serenes, tranquil·les, educades, netes,
boniques. Hi ha una xiqueta que no

É

vaig a esmentar, però vull que el
grup pense qui pot ser. És una xiqueta dolça, sociable, treballadora,
bona amiga, és un encant, i és la
xiqueta que es portaria el palmell
dins del grup. En qui estarà pensant
la profe?
Mireya és la que està disposada sempre a ensenyar sobre balls. I
una altra xiqueta encantadora, sens
dubte, és Nayara. És un grup amb
el qual em sent contenta.

Nosaltres IV
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Volem agrair a la papereria Sant Jordi ,en la
persona de D. Vicente Domínguez Ruiz ,per
la seua generositat i cooperació amb el nostre col·legi en la facilitació de material escolar.
Són ells:
Enric, Paula,Mireya, Carmen, María,,Eduard,
Eduardo, Clara Codreanu, Rkia, Mari Angeles,
Nayara, Estefanía, Sandra, Javier, Naím, Alex,
Ana, María, Noval, Sergio, Antonio, Jorge, Milagros, Pau, Xavier, Álvaro.
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Nosaltres IV

Articles

A llegir, que és la base de l’èxit.

I

Juanma Tena
, “torna-li la trompa al xic” amb la

“COMPRENSIÓ LECTORA”!
Sí, estem molt pesadets amb això de la
comprensió lectora, però és que pense

que és l'eina més potent que tenim per a
comprendre el món que ens envolta, organitzar les nostres idees, comunicar-nos,
aprendre… en fi per a tantes coses.
Totes les matèries que s'imparteixen en una
escola al llarg de l'escolarització d'un xiquet
tenen com a base la lectura. Diran alguns: “Sí, però és que ara amb els ordinadors i Internet…”
Però és igual que canvien els costums en la societat, que canvien les maneres de fer classe, que estiguem
envoltats de tecnologia; seguim necessitant el llenguatge escrit per a tot. A l'hora de comprar un quilo de tomates en Mercadona, en el calaix de les tomates posa “TOMATA AMANIDA, PREMA LA TECLA 59”, i hem de saber el que signifiquen totes aqueixes paraules i la frase que formen o ens arrisquem a pagar les tomates al preu del
mànec.

Altres

pensaran...

-Sí,

però

una

imatge

val

més

que

mil

paraules…

És cert que vivim en l'era de la informació, que rebem imatges contínuament, veiem tele, cinema, Internet, ens
passen text, fotos i vídeos al mòbil, els missatges són “MULTIMÈDIA”. Però les imatges en la majoria dels casos
deixen poc lloc a la imaginació, i la lectura fa que visques mil vides.
El més difícil en l'escola no és aconseguir que un xiquet llegisca paraules, frases o textos; el que és realment difícil és que ho faça perqué li agrada i gaudeix amb açò, el difícil és aconseguir que els xiquets deixen de
veure la lectura com una obligació escolar i l'aprecien - sense adonar-se- com una eina que els permeta, per
exemple, passar-se tots els nivells d'un joc de la PLAYSTATION amb millor puntuació perquè han llegit i comprès les instruccions que els va donant el joc per escrit en anar avançant per les pantalles. Quan s'aconsegueix
transmetre la importància del que una persona està llegint és quan es comença a voler comprendre el que es llig.

Des de l'escola podem esforçar-nos a treballar la comprensió lectora, però si aquest treball no es recolza
des de casa creant hàbits lectors en els xiquets mai aconseguirem traslladar la importància d'aquesta. L'observació
i la imitació són la manera més segura d'aprendre, el xiquet aprèn bàsicament fixant-se en el que fan altres xiquets o adults i fent-ho després ell. Així doncs ,difícilment inculcarem un hàbit lector en ells si no ens veuen lle-

gint i gaudint de fer-ho. Dóna el mateix que llegim còmics, revistes, periòdics, tractats matemàtics, novel·les;
l'important és ser model per a ells, que perceben que gaudim llegint i que ens serveix per a riure, plorar, emocionar-nos, espantar-nos… Unes vegades la lectura ens serveix per a viure la vida d'altres persones que ens resulten
molt més emocionants que les nostres; unes altres ens recorden que estem molt bé si ens comparem amb les
històries d'uns altres; però sempre ens ensenya coses i ens fa reflexionar.

Amb la lectura enriquim el nostre vocabulari i la nostra forma d'expressar-nos, afavorim un pensament
més lògic i ordenat, ens fem més crítics amb el que ens intenten inculcar i més lliures a l'hora de decidir, però
també més tolerants amb les diferències. En fi, que se m'ocorren mil arguments per afavorir la lectura i cap en
contra seua. I a tu?
Nosaltres IV
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Activitats extraescolars

E

Raquel Menchón i María José Romera
Fotos Antonio Cazorla

l dia 24 de març, nosaltres, els alumnes
de 3r i 4t d’ESO, vam tenir l'oportunitat
de conèixer el circuit d'alta competició
Ricardo Tormo, visitar els llocs on Fernando
Alonso, Valentino Rossi o Dani Pedrosa es preparen per a les carreres, veure el circuit des de la torre de control o visitar el podi on els campions celebren les seues victòries. Encara que el temps no ens va acompanyar, ens ho passàrem molt bé.

T

ots els alumnes de
l'ESO visitàrem l'Oceanogràfic
amb
les diferents instal·lacions, on vam conèixer de prop el comportament i forma de vida dels
molts exemplars i espècies diferents que alberga. Abans de menjar vam
anar a l’Hemisfèric on vam veure una pel·lícula sobre l'evolució en 3D.

DENIP i Falles

Tant el DENIP com les falles són activitats
obertes a la participació dels pares i mares.
La veritat és que amb les dues ens ho passem molt bé. Volem que la Pau siga un ideal
a seguir dins i
fora del col·le.
Les falles són
una tradició valenciana que
mai pot faltar al
col·le.
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Nosaltres IV

Classes

Tercer de Primària

A

quest és el meu primer grup oficial de tutoria, i la veritat és que em
sent molt a gust amb ells. Tant el seu rendiment com la seua conducta
és més que acceptable. Hi ha molt bon clima entre ells, són bons alumnes, parladors però molt treballadors. Estic molt content amb ells. Preferisc no esmentar noms, però, com en altres cursos: com aquesta revista és teua, per al teu
record, posa els noms d'aquells que són els teus col·legues més propers.

Nosaltres IV
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Nosaltres IV

Classes

Quart de Primària

E

m
sent
bé
amb
aquest
grup. He de
dir que aquest és un
grup de xiques molt
treballadores,
molt
més que els xics. No
és que siguen dolents, però són molt
conversadors, i açò
fa que el clima entre
ells no siga el que
m'agradaria. No sé,
sembla que tenen
problemetes no resolts entre ells. Però
bé, entre els xics destacaria a Alfredo i entre les xiques és més
àmplia la selecció. Esmentaria a
Erika, Raquel, Clara Ramírez, Jovita i Àfrica... Una altra xica que
destaca en les relacions entre ells,
pel seu dinamisme és Karime. La
veritat és que em sent molt bé
amb el grup i amb la cooperació
dels pares en la meua tutoria.

Nosaltres IV
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Nosaltres IV

El diari de 4t de primària
Aquest grup ha tingut una iniciativa enguany que mereix ser esmentada. Tenen un
diari de les coses que ocorren dins i fora de la classe de D. Carlos. Retallem trossos que
ens semblen bons per a compartir-los amb la revista.

“Mai he escrit un diari, però avui m'ha tocat a mi. … Havent dinat s'han emportat la
taula de Noelia, però han deixat les flors. No ens ha fet molta gràcia... En eixir feia molt
l’aire. …” Raquel, 8.11.10
“M'agrada tocar el clarinet. Però els dimarts no m'agraden perquè són un rotllo, de
música eixim a les 9:00 i em perd com comença ‘Patito Feo’.” Karime 9-11.10
“M'agraden els dimecres, tenim més temps per a fer els deures i divertir-me. He
intercanviat polseres amb una amiga de 3r de Primària.” Ana Estefanía

“Avuí diumenge he tingut un dia molt ocupat. Ens havíem d'anar a València. Jo em
volia portar el coixí al cotxe però estava de conya. A casa de la meua àvia he menjat i
després ens havíem d'anar, però ens ha costat eixir perquè m'havia de posar un vestit i
jo, els odie.” 14.11.10 Érika.
“Avuí acabe d'arribar de l'acadèmia i sent una mica de vergonya perquè hi ha xics que no
conec de res, però estic segur que d’ací a poc em faré amic de tots .” Josep 17.11.10
“Avuí ens hem quedat sense pati perquè no paràvem de cridar, i alguns, de càstig,
copiant: ‘Atendré en classe’. Ens passem l'hora fent matemàtiques…” Bryan, 24.11.10.
“M'he alçat prompte. He anat amb els meus pares al camp per agafar romaní i timó, perquè la meua mare els necessitava per a preparar unes olives que vam agafar en
el meu camp. Berenars, paella de la iaia… Després he posat menjar als ocells, videoclub,
pelis, kiosco, xuxes, ah, i després me’n vaig anar al futbol.” Ramón, 28.11.10
“Quan venia en el cotxe, el meu cosí m'ha deixat la consola. Quan he arribat a la
meua casa, he resat per Noelia, i després em vaig ficar al llit… així va ser el meu dia.”
Juan 11.01.11
“… he jugat a un joc de preguntes, m'ho he passat molt bé i després vaig ajudar a
la meua mare a fer el sopar. …He llegit una estona, he jugat a l'oca amb el meu pare”.
Clara Gil 2.12.10

“El circ va ser estupend. Estava entusiasmada. Vaig anar amb Clara Gil, Clara R.,
Erika, Alfredo, Santi…cocodrils, tigres i pitons.” Alba
“Fa uns dies ens van asseure per parelles, però hui, quan hem entrat a classe,
m'he adonat que estàvem asseguts d'un en un. Quina mala sort!... En eixir de classe,
m'he anat a casa de Raquel, amb Àfrica, Karime, Erika i Clara… com tots els divendres,
ens ho hem passat fenomenal.” 10.12.12 Alfredo.
“Fa un dia fantàstic, però gelat. Hem assajat el ball, estic marejada, però ens ho
hem passat de por!” Jovita, 17.10.10
“Avuí en classe, Ramon, Dani i Javi m'han cabrejat, però a la vesprada ens hem
perdonat.” Santiago 21.12.10
“D. Carlos ens ha explicat que havia anat a un gratacel, que en 10 segons estava
en la planta 35. De major vull anar a provar-ho!” Àfrica 18.1.11
“… de major seré científica, perquè així inventaré una màquina del temps que em
porte al passat i un medicament que guarisca tot tipus de malalties… Quan arribe al passat, anirè amb les meues amigues i li donaré el medicament a Noelia… la volíem mogolló!...” Clara R. 20.01.11
“Aquest matí, quan m'he alçat estava plovent. M'agraden els dies de pluja perquè
les plantes semblen més verdes i fresques . 27.01.11 Raquel
Nosaltres IV

Pàgina 28

Una mirada tendra,
una careta angelical,
regalaves vida en cada gest,
remolí d'emocions
i entusiasme vital!!
No permetes
que no aprenga de la memòria,
ni que els afanys d’alló quotidià
facen que se m'escape allò essencial.
Si una vegada es van trobar
les nostres mirades,
si una vegada ens varem tocar pel camí,
que em quede amb la teua alegria de moment,
que et quedes amb el meu cor tocat.
Què ens dure el privilegi!!
RSA
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Nosaltres IV

Classes

Sisé de Primària

D

efinir una classe és difícil perquè tots i totes les alumnes tenen coses positives i coses
que, almenys així opina el tutor, podrien anar millorant. El problema és que, la majoria de vegades, no s’aprecia fins que no passen més dels dos anys que els solem tindre en la tutoria. Però és una alegria vore’ls quan arriben a 4t de la ESO perquè es noten molts dels
canvis que esperàvem.
La classe de 6é de Primària, formada per 27 alumnes, té un poc de tot: hi ha alumnes amb
moltes ganes de treballar i d’altres a qui els costa més; hi ha alumnes molt constants i d’altres que
hem d’estar recordant-los que l’esforç és una de les característiques més importants per a millorar.
En general, són bons companys/es i respectuosos entre ells i elles, encara que això no significa que
no es facen grups diferents i es produïsca algun xicotet enfrontament; hi ha alumnes que estan molts
disposades a col·laborar en totes les accions que es realitzen a l’escola de manera desinteressada i
d’altres que has d’estar darrere d’ells/es.
Podria dir moltes més coses, sols aprofite per a dir-los als meus i a les meues alumnes que,
totes les rinyes, els cabretjos… que solc pegar-los sols tenen una intenció: INTENTAR ACONSEGUIR
D’ELLS I D’ELLES QUE SIGUEN UNES BONES PERSONES, RESPONSABLES, EDUCADES I SOLIDÀRIES.
(VMG)
En una enquesta feta entre ells i elles, la popularitat dels alumnes de 6é de primària està repartida. Dues alumnes que són molt benvolgudes són Diana i Patricia. Són persones a les quals ells i
elles acudirien i entenen que tenen molta qualitat humana. Destaquen en segon pla Pilar, Magdalena,
Ariane, Álvaro i Yeison. Aquests alumnes opinen que el seu col·le és bonic, “guay”, divertit, xicotet,
alegre, FAMILIAR, BÉ, bonic, encara que hi ha qui pensa que és avorrit, en alguna cosa vell, i una miqueta desordenat. En general, els nostres alumnes se senten bé, feliços, contents, ORGULLOSOS, una
passada, que s’ho passen molt bé. D'altra banda està el que s'avorreix i no està tan a gust, per a què
ens anem a enganyar?
Nosaltres IV
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Nosaltres IV

Entrevistes

Agraïment a Pilar Mercader

N

Antonio Gómez

ostra actual directiva de l’AMPA, juntament
amb el claustre
de professors i el personal, volem agrair de tot
cor tots els anys en què
Pilar Mercader va estar
al front de l’ associació.
Per la teua proximitat i
la teua col·laboració de
qualitat… en els teus esforços per millorar les
nostres infraestructures
i dirigir les teues energies i afecte a favor del nostre
alumnat.
Pilar, MOLTES GRÀCIES. No eres solament una mare
abnegada, sinó que també eres una amiga, una germana, una companya de fatigues!! A més del claustre
de professors, la biblioteca, el laboratori, l’alumnat, els
teus altres companys de l’AMPA, portarem eixa emprempta que deixa l'eficiència del teu treball i l'afecte
que poses en totes les coses.
Res, que eres una dona de molta qualitat i no t'oblidarem!

Nosaltres IV
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Caputxeta vermella

H

Natalia Ramón

ola, jo sóc el llop. No sé perquè em
criden el llop feroç perquè jo sóc molt bo.
Jo estava dormint, quan vaig veure una
xiqueta pel bosc. Anava tot soletes! Estava
molt preocupat, perquè com jo hi ha molts
llops més. Vaig anar a preguntar-li on anava i
em va contestar:
- Vaig a casa de la meua iaia a donar-li la
cistelleta amb el menjar; fideus, un filet i
iogurt.
- Agafa flors, li faran molta il·lusió- li vaig dir.
Mentrestant, jo vaig córrer a casa de la seua iaia a dir-li que la seua néta venia
amb el seu menjar, i sola!
L'avieta en veure'm s'espantà i es va amagar. Jo en aqueix moment tenia fam!
Molta fam!
Em vaig fer passar per l'avieta perquè Caputxeta em donara la cistella de menjar.
La xiqueta va arribar i va començar a preguntar-me:
-Com estàs?, Ja has menjat?, Quan vindran a casa?
Jo vaig agafar la cistella i em vaig anar corrent.
Me la vaig menjar sencera. Després vaig anar a retornar la cistella a casa de
l'avieta. Però hi havia un caçador. Jo vaig córrer però del ple que estava em va
agafar.
Em va tancar en una gàbia i li vaig dir:
- No volia menjar-me a ningú, solament volia la cistelleta perquè tenia molta
fam.
El caçador em va soltar i vaig prometre no robar més cistelles a la gent.
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Nosaltres IV

Entrevistes

Inma ens parla

Sofía Real Gelós i Tania Zurriaga

La professora Inma Clavel Piá ha començat enguany amb la matèria de Plàstica en
l'ESO. Inma és de Bétera, encara que viu a València. Està esperant un bebé i la veritat és que es veu esplèndida.
Per què Belles Arts?

Sempre m'ha agradat dibuixar, i mentre els professors explicaven jo me la passava
dibuixant. Encara que no deixava de parar atenció. (es riu). La carrera és de 5 anys
en la Politècnica de València, però es van anar rapidet. Açò passa quan t'agrada el
que estudies.
Com vas arribar ací?

No va ser fàcil, perquè no és molt corrent que cerquen professors de Plàstica. Vaig
deixar el currículum i em van cridar.
Has estat en altres centres fent classes?

No. Després de la carrera em va tocar fer el CAP, i mentrestant, em dedicava a la
restauració.
I si t’oferiren en la línia artística alguna cosa que no tinguera a veure amb l'educació?

Uff, açò depèn de moltes coses. M'agrada fer classes i ensenyar, per tant ho tindria
molt difícil.
Dificultats a l'hora d'ensenyar?

La falta d'atenció. Els alumnes pensen que la matèria de Plàstica és una matèria
prescindible, que no aporta res a la seua educació. El que més valore en els alumnes és l'interès, la motivació, les ganes d'aprendre.
Si hagueres de resumir els objectius que pretens aconseguir en la teua àrea, què
diries?

Aprendre a valorar l'art i la plàstica en totes les seues manifestacions.

Nosaltres IV
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Entrevistes

Jaume, Benvingut!

Elena Fernández i Naomy Asensi

Jaume Marquès Verdeguer ha començat enguany com a mestre de música en 2n i 3r d'ESO.
Ens hem acostat a ell per fer-li una entrevista. Volíem saber moltes coses, com va arribar al nostre
col·le, per què va triar la música, en què treballava abans de venir ací, la seua impressió sobre el centre, objectius personals ací, el que més i el que menys li agrada del seu treball, si té treballs alternatius, les seues aficions, si participa d'algun grup o orquestra, si no fóra la música, quina… i alguna cosa sobre tenir al pare i a un germà en el col·le.
Agraïm la teua col·laboració en aquesta entrevista i esperem que estigues molts anys en el nostre
centre.


Quan Amparo, l'anterior mestra de música, es va donar de baixa, va quedar lliure la plaça.
Vaig enviar el currículum i ací estic.



El meu treball era el que encara mantinc, treballar en una escola de música de Montcada a les
vesprades, i també a Museros. En una escola impartisc Llenguatge Musical i en una altra, el
clarinet.



La meua impressió sobre el col·le va ser molt bona, comparat amb l‘Institut al que vaig anar
de xicotet. La gent és molt acollidora, els profes em van facilitar molt l'engegada del curs. Em
van indicar per on havia d'anar i tot açò.



El meu objectiu és senzill, ser mestre de música de secundària. Vull impartir coneixements bàsics de música en el col·le i que els alumnes tinguen coneixements sobre aquesta matèria.



No sé exactament per quina raó vaig estudiar música. Sí sé que des de xiquet m'agrada la música.
M'agrada
des
del
primer
dia
que
em
van
apuntar
al
col·le.
El que més m'agrada és intentar fer veure als alumnes que la música no és un rotllo, que la
música clàssica no és tota igual; que hi ha moltes diferències entre un any i un altre i que cal
saber una mica de tot en aquesta vida. El que menys m'agrada és que es pense que la música
és
un
rotllo
i
que
no
se
la
val ore
per
açò.
Vaig estudiar en El Conservatori Superior de Vic. Les meues aficions són, per descomptat, la
música, tocar el piano, enguany vaig començar el contrabaix. I, a part d'açò, m'agrada molt
l'esport. Si no haguera sigut músic, crec que l'esport m'haguera tirat molt. M'agrada patinar,
esquiar, muntanyisme.



El fet de tenir al pare i a un germà ací em dóna confiança i em fa sentir molt bé. M'ha ajudat
molt en les coses que havia de portar preparades ací, en la metodologia i altres treballs propis
d'aquesta tasca.
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Cinqué de Primària

En enquesta entre ells i elles,
el xic més popular de la classe de 5é és Pablo Suesta. Els
seus companys diuen d’ell
que és amable, noble i sempre que pot t’ajuda i et dóna
ànim. És responsable i no sol
barallar-se amb ningú.
La xica més popular és Karelis Betancourth. Els seus
companys diuen que és molt
amiga dels seus amics, i encara que un poc “moguda” és
responsable i comprensiva, se
li pot contar un secret, que
no li ho diu a ningú.
DESCRIPCIÓ DE LA CLASSE
En la classe de 5é som 22 alumnes, 10 xiques i 12 xics. Som una classe divertida i alegre,
som treballadors i responsables encara que un poc dotors.
Ens agrada jugar sobretot al futbol i és ací, en el joc del pati, on de vegades tenim problemes, perquè clar, sempre volem guanyar i tindre raó. Som bons companys, solem ajudarnos i tenim moltes ganes d’aprendre coses noves. Sabem que encara ens podem esforçar
més i amb l’ajuda dels nostres professors aconseguir que el nostre treball siga de millor qualitat .

Nosaltres IV
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Classes

Primer d’ESO

E

ls alumnes opinen que
Jesús, Diana i
Lucía són els
més populars i
benvolguts dins
del grup. Jesús
és un xic que
inspira entusiasme i confiança, i
el troben una
boníssima persona.
Raquel,
Lucía i Diana,
les més boniques i Javi, un
xic amb el qual
els
agradaria
comptar
sempre. David és el
que volgueren al
seu
costat
a
l'hora d'eixides i
jocs.
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Admiren de la seua tutora la seua capacitat professional i la seua proximitat, la
veuen com una persona afectuosa i oberta, pacient i comprensiva. Opinen que el seu
col·le és divertit, “guay”, bonic, encara que algun pensa que es poden fer més remodelacions.
La tutora entén que és un grup de xics i xiques molt ric, sa, afectuós i ple d'energia i de vitalitat. A estones, poden semblar un poc més infantils del que toca i
amb moltes coses per a aprendre a fi de millorar la seua relació entre ells i elles i fer
d'aquest grup un encara més preciós i sa.
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El Menjador

Xelo

U

n any més
els
solcs
que deixa el
temps
són
evidents…
Però
em
sent feliç, perquè en
el meu interior seguisc sent la mateixa persona. Els mateixos
sentiments,
els mateixos que al
principi. Arribe als
matins i en sentir
les veus i els riures
dels xiquets en el
pati, em sent una privilegiada d'aquesta proximitat. M'agradaria tenir braços llargs per a
abraçar-los a tots, em trauen tota la poesia i tendresa de la qual sóc capaç. De veritat que al
costat d'ells em sent millor persona. Alguns s'ofereixen per a ajudar-me, i s'alternen per a
fer-ho, i la veritat és que les estones que passe amb ells són amenes i m'alegren la vida.
Durant aqueixos moments els sent… xerrem sobre les seues inquietuds, de les seues coses,
s'obrin i sinceren amb mi. Açò és genial. També em sent molt a gust amb la col·laboració de
professors… alguns quasi sempre vénen, com Juanma, D. Carlos i Ricardo.
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Recorde que en 2004, quan passàrem a la nova empresa, van voler que jo tornara. Vicent
Marquès així ho va demanar a la nova empresa. Em va fer sentir valorada, una sensació
única i meravellosa.
Sempre m'he sentit propera a tots vosaltres. Admire el treball que ací es fa i la manera
com ho feu. Vos veig preocupats per millorar la
qualitat de l'ensenyament, la il·lusió que poseu
en els festivals, eixides extraescolars. La veritat
és que jo note molt bon clima, intenteu obtenir
el millor de cada alumne. Per a mi, heu d'estar
molt orgullosos del treball que feu. Obteniu premis, sou pioners d'Intermón, la veritat és que
vos mereixeu el millor… Bé, que em contagieu
d'aqueix optimisme i d'aqueixa capacitat de treball que teniu. Per açò, mentre estiga en aquest
treball, i tal vegada per molt temps més, tant de
bo, també em sentiré orgullosa de posar la meua part en aquesta tasca d'acompanyar als nostres xics i xiques que són la primera raó de la
nostra presència en el col·le. Moltes gràcies!!!

Xelo
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V

Els nostres alumnes parlen

Dayana Osorio

aig anar preguntant a diferents alumnes quina assignatura els agradava més, quina cosa els agradava més del col·legi i què canviarien del col·le.
Les respostes s'assemblen molt, no importen les
edats ni el sexe dels entrevistats.

En el segon cicle d'infantil, a Diego Soler, (3 anyets), Rocío Gutiérrez (4) i a Víctor
Fuster (5) els agrada l'Educació Física, la qual cosa mostra que el pati i l'aire lliure és el que
més els va. A Diego i a Rocío els va la pintura i el dibuix, Víctor prefereix les fitxes. Diego no
canviaria res del col·le, però Rocío i Víctor volen més dibuixos o més gronxadors en el pati…
així que els encarregats prenguen nota…
En el primer cicle de primària
vaig entrevistar a Mar a Diana
Ricart i a Eduardo Chamorro.
L'Educació Física segueix sent
la matèria de la seua preferència. Eduardo, a diferència de
Diana i Mar, prefereix la biblioteca sobre el pati. Les xiques
volen més gronxadors i Eduardo, que repassen els samboris.

Escollí a Irene Boquera, de 3r de
Primària i a Santiago Pérez, de 4t. Tots dos
prefereixen la Plàstica sobre altres matèries.
A Irene li agrada el porxe, a Santi, el laboratori. Santi vol una classe específica per a la
matèria de Plàstica.
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Rubén Campos de 5é prefereix l'Educació
Física i Álvaro Vázquez les matemàtiques.
A Rubén li agrada del col·le la diversitat de
xiquets amb la qual es pot jugar, li agradaria que el porxe anara més gran. A Álvaro
li encanten les excursions i desitja que
canvien les porteries.

Roberta Mitrauskaité gaudeix amb les matemàtiques, li encantaria que tinguérem
una aula per a les celebracions. Eduardo Lago l'Educació Física, tots dos gaudeixen molt
amb el pati i les classes per dins. Samuel Manjón és un amant del bàsquet. Per açò, li
agradaria que les canastres de bàsquet estigueren amb les seues xarxes. Gabriela Mendoza és una xica que gaudeix amb els seus professors i estima la Física i la Química. A Gabriela li encantaria que la Plàstica fóra una matèria en tot els cicles.
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Segon d’ESO

Q

uan els arribes a conèixer no és difícil prendre'ls afecte. Són senzillament afectuosos, i
molts, sota eixa aparença de dones i homes forts, no són més que uns xiquets adorables. Però, açò sí, arribar-los a conèixer, pot costar un poquet. Hi ha tant que afinar en
ells i elles que s'ha de mirar amb el cor abans que deixar-te portar pel natural impuls d'imposar el silenci i l'ordre a força de colp de geni, amb crits d’atenció, xiscles o advertiments més forts. Personalment, odie qualsevol dels anteriors, però reconec que el que els utilitza, pot al·legar defensa pròpia.
P, JV i W, nobles com són, es caracteritzen per mogudets, actius, xarradors i poden desbaratar
el quiosquet arrossegant a molts. Jo, Ja, En, K, M, I i NM conformen un grup adorable de xics, sans i
bons, però fàcilment influenciable, amb facilitat a la distracció i a la diversió. C, M i el novell I són tres
xics bons i intel·ligents, que van una mica per lliure dins del grup. FJ, L, A i R, conformen un quartet
tímid, intel·ligent i els més dòcils dins del grup. R és un xic bonic, però sense voluntat d'estudiar. Les
nostres xiques conformen un grup molt heterogeni. SI,SA, M, L, D, K i P, sent diferents una de l'altra,
són afectuoses, bones, la major part del temps, fàcils de portar. Algunes amb molt geni, (L, M, SI, P),
però sense rivalitat ni mals rotllos entre elles.
Aquests són els meus alumnes de 2n d'ESO. Els apreciem molt i és sempre un gust i un privilegi estar al servei de personetes tan plens de vida. Açò rejoveneix, moltes gràcies a tots i totes!!!
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Volem agrair-li a la
senyora Paola Montoya la donació de llibres que va fer al nostre col·le. Paola, abans
de partir cap a Anglaterra amb el seu fill José Ramón, ens va llegar un preciós patrimoni de llibres que
ara és propietat de la
nostra biblioteca.

Gràcies, Paola !
Pàgina 45

Nosaltres IV

Classes

Nosaltres IV

Tercer d’ESO
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A

quest grup reparteix molt bé les seues simpaties entre ells i elles. Alba és molt
volguda entre les xiques, la que més… però no es queden darrere Sheila o Belén.
Entre els xics, Adrián reïx, però tampoc es queden molt darrere, Giorgia, Sergio o
Salva. Uns altres i unes altres que, en segona línia són molt apreciades per la qualitat de les seues persones són Rita, Erika i Samuel.
El grup ressalta qualitats d'alguns professors
tals
com
Isabel,
(paciència, capacitat i
fidelitat a la seua professió; de Vicenta, la
seua proximitat i gust
pel seu treball; de Sergio el seu caràcter i
senzillesa;
d'Edgar,
aqueixa manera tan
professional de les seues classes. Adjectius
que descriurien el seu
col·le: familiar, exigent, humil,
de costums, bonic, xicotet, acollidor, guay, pobre, alegre, en
desenvolupament, participatiu,
renovador, simpàtic… Se senten bé en el col·le en la seua
majoria, altres mal o cansats.
Es defineixen a si mateixos
com persones saleroses, educats, sincers, responsables,
estudiosos, inquiets, agradables, simpàtics, xarradors, bonics, amb bona estima entre
ells i elles, i que poden ser un poc molestos.
“És un grup que ens dóna moltes
satisfaccions a nivell acadèmic. Participen, treballen i dóna gust donar-los
classe. Jo espere que açò els servisca
perquè quan isquen d'ací, puguen ser
persones crítiques amb la societat que
els envolta. És una tutoria que repta
molt, induït molt per l'etapa adolescent,
però que, en general, és normal per a
aquesta edat.” La tutora
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Olimpiada de Matemàtiques

Adriana Bella i Juan Luis García

E

l passat 26 de març alguns alumnes, triats prèviament, participem en la XX Jornada matemàtica amb l’únic objectiu de posar a prova el nostre enginy, creativitat i capacitats per resoldre les dificultats treballant i disfrutant. Es va celebrar
en la UPV, on ens reunírem prop de 1700 alumnes de la C.Valenciana, per a reptar la nostra
ment. Esperant ansiosos els resultats ens acomiadem. Enhorabona a Juan Luís i a Alberto, que
passaren a la següent fase!
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Festival de Nadal

E

l nostre Festival de
Nadal segueix sent
una tradició que ens
agrada molt però que ens
costa moltíssim, tant en
energies com en temps. Ens
prenem moltes hores, dins i
fora de classes. A estones,
no negarem que ens lleva
hores de somni. Tirar aquesta funció avant se'ns fa cada
vegada més, més costa
amunt. No podem negar que
les proporcions d'implicació i
interès es reparteixen de manera desigual. I molts se pregunten: Compensa l'esforç? Hem de
seguir impulsant aquesta activitat? No seria més fàcil una eixida extraescolar per a aquest dia
on tots i totes ens relaxem una mica i gaudim amb els nostres alumnes? Ací estan les preguntes i les respostes són vostres, no tant dels pares i mares, com dels professors i professores, i
sobretot de l'alumnat.
No serà el que escriu aquestes línies qui deixarà de posar tot l'esforç i il·lusió en un acte
que crea consciència de col·legi, que és molt dels nostres alumnes i que proporciona tanta satisfacció en veure com els nostres xics i xiques mostren el seu talent d'una manera excepcional. Repassem aquestes fotos, revisquem aquell moment, tornem a veure com vam voler parlar de l'amor de tantes maneres… missatge central del Nadal… i contestem amb el cor: VAL LA
PENA L'ESFORÇ?
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D

Plàstica

Inma Clavel

urant la 2a avaluació en l'assignatura de Plàstica s'ha treballat "la composició en
les obres plàstiques" i "l'obra tridimensional". Hem enfocat el treball dels alumnes
a una aproximació més plàstica i artística, permetent que ells mateixos experimentaren la realització d'una gran escultura partint d'una maqueta prèvia de plastilina, maqueta que,
observant-la
des del pupitre, ha sigut estudiada pels alumnes al detall. Han treballat diverses composicions plàstiques, la simetria, els equilibris visuals, els contrastos de fons i figura, les composicions assimètriques, els diferents plànols, el clarobscur...etc, i ha quedat arreplegada tota aquesta informació en
un important treball escrit per cadascun d'ells.
La realització d'aquest estudi tan exhaustiu de la maqueta ha permès que
els alumnes desenvolupen amb gran capacitat l'escultura de la maqueta
escalada a major grandària. Les mateixes formes geomètriques creades
amb plastilina s'han convertit en grans formes geomètriques de diversos
materials reciclats, cartó, paper, cartolina, bricks, pots, llandes, tela metàl·lica, plàstics, papers de color, de regal, pintats, cua, cinta, ...etc. diversitat de materials a elecció de cadascun i tot açò, arreplegat també en un
elaborat treball escrit amb tot el procés de realització de cadascuna de les
escultures.
Com a finalització d'aquest treball, i finalització de l'avaluació, s'ha
realitzat una exposició artísitica amb cadascuna de les escultures
coincidint amb la setmana fallera en el centre. L’exposició ha motivat als alumnes a presentar els seus treballs amb major interès pel
treball ben fet davant l'expectativa que més gent anara a contemplar-ho i fer-los partícips de la pròpia exposició. Ells mateixos han
explicat a la resta d'alumnes del centre com havien desenvolupat
tot el seu treball des de l'esbós, maqueta, composició i escultura.
Amb tot açò concloc amb la satisfacció personal i com a professora
de plàstica, davant aquesta exposició i el treball realitzat prèviament per tots els alumnes al llarg de tota l'avaluació. Crec que ha
sigut molt interessant observar l'evolució d'actitud davant l'assignatura en els alumnes, des del plantejament inicial dels treballs
fins a la seua finalització en la pròpia exposició.
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E

Un laboratori per al col·le

Alberto Martínez

nguany hem inaugurat el nostre laboratori. Tant Vicenta com molts de nosaltres estem molt
contents amb la novetat. M’he apropat a Vicenta Martínez per a preguntar-li sobre el tema:

Alberto: Vicenta, després de tants anys, un laboratori com Déu mana. Com te sents amb

açò?

Vicenta: (molt contenta) Com una reina!. Des de fa 9 anys portem al Centre fent l’assignatura de
Laboratori en 3r ESO a més de fer activitats pràctiques en la resta de les àrees de Ciències, perque creiem que era necessària la part experimental en aquestes. Ara, evidentment, s’obrin noves i
millors possibilitats per a dur a terme esta tasca.
Alberto: A qui li ho devem?
Vicenta: A l’ AMPA, que des de sempre ha sabut ajudar i atendre les necessitats del Centre (la biblioteca, informàtica...) sempre en benefici directe per als nostres fills, perquè jo també sóc mare
d’alumnes.

Alberto: Quines possibilitats s'obrin amb
aquesta nova sala?
Vicenta: Moltíssimes!. Permet posar en
pràctica els coneixements adquirits i
anar descobrint altres que es desconeixen. Ens permet també una nova metodologia, fent la classe més lúdica i entretinguda.
Alberto: Com creus que responem els

alumnes? Alguna anècdota...
Vicenta: Des del moment en què és va
obrir, tots els alumnes del Centre visiten
el laboratori i fan ús d’ell . Curiosament com que tenim col·leccions d’insectes , minerals, plantes,
fòssils... els alumnes sempre estan portant bitxos, pedres i altres materials que es troben per a
ficar a l’exposició. A més a més, els atrauen molt els” insectes pal” que estem criant al laboratori.

Nosaltres IV

Pàgina 54

Alberto: Quin és per a tu la disposició

ideal dels alumnes davant els treballs
que faràs amb nosaltres ací?
Vicenta: Cal aprofitar la curiositat per
“descobrir” que mostren molts dels
nostres alumnes i despertar-la en
aquells que apunten maneres. I quina
serà la millor forma de fer-ho i aconseguir-ho,
fent del
laboratori un
espai per a l’experimentació, per
comprovar el que aprenen, per respondre a dubtes i qüestions i per
traure l’esperit científic que molts
d’ells posseeixen. I qui sap si en un
futur tenim inventors, nobels,... Qui
sap? De tota manera jo crec que
aquest és el camí.
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Parlen alguns professors

Paula Fernández i Sandra Sierra
Entrevista, Mª Isabel Pascual Carrión, professora
de Valencià i Castellà
Treballa ací des de setembre de 1998, quan començà 3r d’ESO al col·le. En
aquell moment compartíem l’etapa amb alguns
mestres de Primària, que
donaven classe a 1r i 2n
d’ESO. Ells ens acompanyaren en aquells inicis
amb la seua experiència i
saber fer.

El més bonic sense cap
dubte, el millor que teníem era la il·lusió dels qui
comencen un nou projecte. Encara recorda la seua
primera tutoria i l’ajuda dels mestres de Primària per preparar les reunions de pares, per orientar-se
amb els conflictes disciplinaris, amb el treball de classe... També recorda amb afecte la figura serena i
bondadosa de D. Vicent , que anava de tant en tant, quan la salut li ho permetia , a dinar amb ells.
Tant adés com ara, el millor per a ella continua sent la possibilitat d’aprendre cada dia amb i de les
alumnes i els alumnes, de compartir les ganes d’aprendre. Malgrat les dificultats que de vegades els fa
difícil i costós el seu treball, sempre ha cregut i creu que és possible fer-ho millor, trobar una manera
de treballar amb més optimisme, alegria i confiança en què tots creixem caminant junts. Anar veient
com les persones a les quals acompanyen en el seu procés d’aprenentatge van raonant, reflexionant,
madurant, no sols idees sinó també comportaments, veure’ls créixer, en definitiva, és una de les millors
satisfaccions per a ella.
Canvis d’ara i d’aquell moment : Sempre hi ha coses negatives i positives i el conjunt de tot és el dia a
dia, el camí que compartim. Així que l’únic que demana és que `` el camí siga llarg´´ i puguem sentirse, en algun moment, acompanyats.
Rita Aloy Educació Infantil 3
anys.
Va començar a treballar ací fa
18 anys. Començà en molta
il·lusió, en ganes de fer moltes
coses, i sobretot, en molta estima. Canvis d’aquell moment i
d’ara : No canviaria res, continua igual d’agust, les instal·lacions ara son més noves i
es treballa millor. El més bonic
pensa que és els xiquets, veure com van aprenent; això era
bonic abans i ara encara ho és.
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Concha Ramón, Educació Primària
En setembre farà 36 anys que treballa ací.
Va entrar amb molta il·lusió, dos anys abans
va treballar a un altre col·legi més gran, es
va sentir volguda i apreciada, tenien molts
alumnes. Ací era una classe per a cadascú,
es va sentir més agust. Li agradava molt la
quantitat d’arbres que hi havia, eren tots el
professors molt amics, inclús feien paelles al
pati, en falles... etc. El més bonic diu que és
el pavelló infantil. D’abans canviaria: li agradava el pati que era de terra però les aules
s’embrutaven molt. D’ara canviaria : La part
antiga del col·legi li agradaria reformar-la
tota, remodelar-la, canviar portes... etc.

Sandra Tortosa, Educació Primària.
Treballa ací des de fa quasi 6 anys. Va entrar en
molta il·lusió, com un repte meravellós. Varen
ser un anys estupends, pesats per la distancia.
El més bonic sempre són els alumnes, enfrontar
-se cada dia, una sorpresa, no et dona temps a
acomodar-te, relaxar-te. Disposem de pocs recursos per a fer moltes coses. La teua forma de
treballar canvia dia a dia, et trobes més agust.
Ara té molta més experiència, ha adquirit més
recursos personals per a enfrontar-se als problemes diaris i una formació contínua.

Pepa Martínez, Educació Infantil 4 anys.
Treballa ací des dels 23 anys. Ho recorda tot més familiar, amb menys professorat. Abans les infraestructures : amb
allò indispensable, sense calefacció,
sense material necessari. El més bonic :
al ser més xicotet, havia més confiança,
molta familiaritat entre tots i totes. El
pavelló infantil és molt bonic, amb tot el
necessari. Encara que el col·le siga més
gran continua havent molta familiaritat
entre profes i alumnes. Canvis : abans
milloraria les infraestructures. I ara el
nivell d’educació dels xiquets; que hi
hagués major implicació del pares, i en
alguns moments que no hi hagués tanta
permissibilitat per a fer el que volen.
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Entrevistes

La nova presidenta de l’AMPA

V

María Martínez i Erika Flores

icenta Juan Senovilla és la nostra nova presidenta del AMPA, una dona plena d'energies i de bons desitjos per al
nostre col·le. És mare d'Álvaro i de Sergio, tots dos del
primer cicle de primària. Comença enguany, després de la
meravellosa tasca de nostra Pilar Mercader, a qui recordarem amb molt afecte. També comencen o continuen amb ella, un
altre grup de pares i mares a els qui desitgem que se senten contents i contentes amb la seua tasca.
1. D'on eres, Vicen? Jo sóc de València, però viu ací a Bétera des de fa 10 anys.
2-Quant temps portes relacionada amb el col·legi? Exactament des que va començar Sergio, el meu xic major,
en 2006, fa ja 5 anys.
3-Reptes personals en aquest càrrec. El AMPA és una associació de pares i mares sense ànim de lucre. El repte
sou vosaltres, servir-vos el millor que puguem, millorar el col·legi, les instal·lacions… tots els anys el AMPA contribueix en el que puga gràcies a les aportacions de principi de curs de cada família. L'any passat es va pagar el
mobiliari de la biblioteca, tot el material del laboratori, i açò val moltíssim diners. Tots es paga amb la contribució dels pares, dels vostres pares. La nostra finalitat és que tingueu les millors instal·lacions i les millors condicions possibles.
4. Doncs si que hi ha molt a fer, no? Desitgem ajudar a desenvolupar les vostres capacitats intel·lectuals i encara que estem en temps difícils, amb aqueixos 25 euros a l'any per cada família fem moltes coses.
5. Com es fa per a pertànyer al AMPA? Gràcies per aquesta pregunta, em brinda l'oportunitat d'aprofitar per a
fer una crida a les famílies que encara no ens coneixen o no estiguen associades, perquè s'unisquen a la AMPA,
perquè el suport humà i econòmic és molt important. Si totes les famílies aportàrem una miqueta, s'aconseguiran moltes més coses… Recordareu com estaven la biblioteca i el laboratori…
6. La biblioteca i el laboratori són coses cares, no? Tots els anys volem aportar en projectes que vos duren. Per
a açò necessitem que totes les famílies se sensibilitzen amb la nostra tasca. Estem parlant de molts diners. Els
nostres 350 alumnes se’l mereixen. No solament la biblioteca o el laboratori, invertim en berenars, en arbres
per al dia de la Pau...
7. En començar aquesta tasca, qui t'ha acompanyat? Jo, personalment vull agrair a Pilar Mercader, qui ha tingut una paciència i afecte dignes d'elogi. Ha invertit del seu temps amb molta qualitat, li estem molt agraïts.
Gràcies, Pilar!!
8-Com evalues la comunicació amb la directiva i amb el claustre del col·legi? Açò és un col·legi familiar, ací mai
hi ha hagut cap problema per a parlar amb la directiva del col·legi, ni amb la Cap d'Estudis. Avui mateix estaven
els professors ajudant-nos als pares que estàvem amb les plantes a embolicar-les amb paper de plata, una
col·laboració estupenda.
9 Com consideres la resposta dels pares i mares del col·legi? És el meu desig, el que faig molt encaridament,
convidem a la a la col·laboració… tots podem col·laborar més, tots podem fer més i és un treball per a tots, i
una inversió en els nostres fills.
10. Què és el més difícil de la teua adreça en el AMPA? Jo no trobe cap tipus de dificultat, fins ara. Compte amb
el suport de Pilar, perquè jo encara estic entrant enguany i ella m'està ajudant molt i m'aconsella. M'ajuda en
molts tràmits perquè jo també tinc el meu treball i ella se segueix encarregant de coses. Però la directiva del
AMPA som 11 persones, els qui ja vaig esmentar anteriorment. Entre ells, Daniel Alabadí que també porta moltíssims anys, ajudant i enguany també acaba com a directiu, ha fet hores i
hores per a tenir els xandalls, els llibres… Després altres persones que es
queden com: Maite, Amparo, Conchín, Chulvi, Enrique Barraques , Charo ,
Toñi, Belvis, … espere que no em deixe ningú aqueixes persones són les
que formen el *AMPA i vos recolzem en tot el que podem
11-Què és el més gratificant de la teua faena d'ací del col·legi? Doncs, el
veure-vos feliços ací. Els pares ens movem per la felicitat dels nostres fills i
que sigueu vosaltres feliços, els que acabeu un cicle i que aneu a començar
un altre cicle fora, la fi dels pares és aquest… veure que els seus fills aconsegueixen una meta.
12- Vosaltres i vosaltres editeu NOSALTRES, com se senten de cara a
aquesta tasca? L'associació de pares sempre ha recolzat en tot a l'elaboració de NOSALTRES i vos seguirà recolzant en el que es puga fer.
Moltes gràcies, Vicen. Ha sigut un plaure fer-te aquesta entrevista i has estat molt propera i familiar.
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Quart d’ESO

Classes

L

a popularitat en aquest
grup està repartida. No
podem assenyalar a una
persona com més popular que
una altra, cadascuna té el seu
àmbit de popularitat. Admiren
a Juan Luis per la seua intel·ligència i capacitat de treball, a Majo i Adriana pel seu lideratge, a Antonio per la seua
capacitat esportiva, a Alba, Raquel i Adriana per la seua bellesa. Gabriela per la seua dolçor…
De la profe Amparo admiren la seua capacitat i l'afecte que
sent pel grup a l'hora d'explicar la seua matèria; de Concha,
la seua professionalitat; d'Isabel, l'afecte incondicional que
sempre ha mostrat al grup, a més de la seua capacitat com
a professora. De Vicenta i Edgar admiren la seua proximitat i
el seu gust per la seua professió. De José Antonio admiren el
seu afecte i coneixement. De Pablo el seu sentit de l’humor.
A Ricardo el recordaran per la seua qualitat humana.
Defineixen el seu col·le com a xicotet, familiar, acollidor, agradable, humil. S'han sentit estressats, però
bé, com en la seua
casa durant tot aquest trajecte.
En fi, que aquest és un grup amb bastant bon rotllo entre ells i elles. Es volen molt. I nosaltres els trobarem a faltar!!
La tutora diu: “El grup de xics i xiques
de 4 t d'E S O é s, e n ge n e ral ,
col·laborador, generós, participatiu, disposat sempre a contribuir en les tasques que se'ls demanen. Són vitalistes,
alegres, preocupats pel seu futur i per
ser bones persones. A alguns els he vist des que estaven en 1r d'ESO i és
gratificant veure com han perfilat la seua pròpia personalitat i madurat curs
a curs. Els desitge a tots i totes el millor. Espere que confien sempre en les seues possibilitats, en què
amb esforç, tenacitat i bon ànim puguen arribar on es proposen. Espere que siguen els protagonistes
de les seues pròpies vides i que aquesta els tracte bé. Molta sort i sigueu bons!
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Comiat de 4t ESO

A

quest és el nostre grup de 4t d'ESO. Un grup realment encantador, ja d'homes i dones molt bonics,
sans, senzills, madurs. Ells i elles es defineixen així:
Javi és afectuós, bona persona, amigable, bonic, agradable, simpàtic. Vol fer una FP de carrosseria o electromecànica de vehicles.
Cazorla és bona persona, bonic, generós, amb caràcter però graciós, disponible, responsable. Vol fer batxillerat d'Humanitats. Adriana és per a ells i elles, bonica, intel·ligent, amb personalitat, amb
geni, competitiva. Vol fer un batxiller tècnic o d’Humanitats en el
EPLA. Mentre que Raquel , a més de bonica, responsable, divertida, és tímida, amable i afectuosa. Vol fer un batxiller d'Humanitats
al EPLA. Majo és genial, bona persona, tolerant, graciosa, madura,
bonica. Vol fer un batxiller d'Humanitats. Alba és responsable, bona persona, transparent, amb prou de personalitat i bonica. Vol fer
un batxiller de Ciències en el EPLA. Sergio és treballador, encantador, sincer, senzill, alegre, fàcil
de voler. Vol fer un batxiller de Ciències en el
EPLA. Jorge és molt graciós, sincer, bon company, amable, extravertit, fester, lliure, inquiet.
Vol fer un batxiller d’Humanitats en el EPLA. Carles és sincer, té molt de caràcter, extravertit,
entretingut. Vol fer una FP encara que no té clar
el que farà. Luis és amable, tranquil, lleial, silenciós, bona persona, tímid. Vol fer una FP d'Administratiu. Andrés és simpàtic, graciós, sincer, generós, amable. Tampoc sap el que farà en un
futur. Diego és amable, alt, bona persona, silenciós, simpàtic, lleial i atlètic. No sap el que va a estudiar. Antonio és esportista, intel·ligent, amable, accelerat i quan vol és molt reflexiu. Vol estudiar un
batxiller de Ciències en el EPLA. Juan Luís és estudiós, treballador, constant, servicial, culte, afectuós,
sempre disposat a l’ajuda amb aquesta Revista i amb els demés. Vol fer un batxiller de Ciències. Sandra és graciosa, imaginativa, amable, amb moltíssim caràcter, sentimental, amb un cor gran i afectuosa. No té clar el que farà. Gabriela és amable, sincera, afectuosa, ballarina, treballadora, respectuosa, humil, senzilla. Vol fer un batxiller de Ciències. Jessica és simpàtica, amable, afectuosa, bona amiga, disponible. No sap què estudiar. Georgina és divertidíssima, espontània, bona persona, intel·ligent, servicial, esportista, senzilla, afectuosa, amb caràcter. Vol fer un batxiller de Ciències en el
EPLA.
I a la nostra
tutora, Isabel, que ens
ha acompanyat durant
els darrers 2
anys, volem
agrair-li tot
el
suport,
afecte, ajuda, els seus
consells i saviesa que ens ha aportat durant el nostre pas enriquint-nos, a més
de la seua proximitat a l’hora de tractar-nos i la seua senzillesa. Mai
ens oblidarem de tu.
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