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 Opinen els nostres pares i
mares sobre el col·legi
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col·legi idíl·lic
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 Professors que també
somien un col·legi ideal.
 40 anys de fundació
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 Eleccions al Consell
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SOMNIEM UN COL·LEGI IDEAL!

Quan escollim
un col·legi per als
nostres fills i filles
hauríem de conèixer
el seu Projecte Educatiu, perquè en ell
estan les directrius
del que són i pretenen ser com a institució que es dedica a
l'ensenyament.

En aqueix projecte, a més del que
es demana per les
lleis del país per a
cada etapa educativa,
està l'esperit amb el
qual es treballa, el
seu ideal com a centre escolar. Allí està
el seu caràcter propi,
el que el diferencia
dels altres, eixa cosa
els fa
especials.
Nosaltres vol
donar a
conèixer el
que

pensem i somniem,
no solament els alumnes, sinó també el
somni d’alguns dels
nostres pares i mares, dels nostres directius, del nostre
claustre, de les persones que treballen
amb i per a nosaltres.
També farem
memòria fotogràfica
dels nostres cursos,
del nostre treball, del
nostre any acadèmic
2011-12. Gaudiu de la
seua lectura i somieu
amb Nosaltres el
nostre ideal. Tot

com a cortesia de
de L’AMPA!

Els grans i els xicotets, uns comencen
i altres se’n van!
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perquè açò equival, en llenguatge
poètic, a la mort. Les utopies generen
vida, creativitat, i espenten a l'ésser
humà a seguir avant amb nous propòsits, amb renovades energies…
amb amor sempre nou, apassionat,
viu. Les utopies són per als enamorats i enamorades de la vida, dels
projectes, del sentit profund dels nostres dies per aquesta terra.
No parem de somiar, perquè
el dia en què ho fem, deixarem d'estar enamorats o enamorades, i la vida
serà més trista i opaca.
En aquest número de Nosaltres volem somiar. Somiar desperts
perquè siguem millors pares i mares,
millors alumnes, millors professors,
millors fills i filles, millors amics i amigues… cada somni dels nostres
alumnes és un motiu per a seguir
lluitant… Clar que ja tenim coses

molt bones, però no hem de parar de somniar!

“Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.”
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En l'obra de Calderón,
Segismundo creu somiar, confon
el somni amb la realitat i la realitat amb el somni. Però siga realitat o somni, acabarà concloent
que regnar bé és el que compta…
Tots i totes tenim el dret i
el deure de somiar. Ningú ha de
pensar que ha arribat a la meta,

Tots i totes volem seguir sent
millors, perquè temem molt a la quotidianitat mediocre i sense gust. Una
escola, un col·legi és un espai on no
poden parar els somnis, on cada professor sap que és un enorme privilegi
tenir un alumne davant, perquè ha de
ser per a ells i elles tota la seua dedicació, on un alumne o alumna intueix
que posa llavors de felicitat en la seua vida. Un espai al qual un pare o
una mare confia els seus fills i filles a
uns professionals de molta qualitat.
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Opinen pares i mares...
coneixíem i compartíem
els mateixos valors. La
responsabilitat de la formació no requeia en els
pares ni en els alumnes,
tampoc en els professors, perquè la responsabilitat era compartida,
hi havia comunicació i
estàvem d'acord en què
si treballàvem i ens implicàvem tots per igual,
tot funcionaria millor.
Avui he tingut un somni i he vist com seria el
meu col·legi ideal.
No era un col·le ideal per la seua grandària,
ni perquè comptava amb les millors instal·lacions i
els últims avanços tecnològics, sinó perquè tots ens

Professors i
alumnes es respectaven, sabent cadascun
com era el seu lloc i per
açò teníem una educació de qualitat, que no
solament ens ensenyava
fórmules o conceptes,
nuevas además de idiomas… algunos son
nuevos para él.

No era un col·le
ideal per la seua
grandària, ni
perquè comptava
amb les millors
instal·lacions i els
últims avanços
tecnològics, sinó
perquè tots ens
coneixíem i
compartíem els
mateixos valors.

Creo que todos
los padres
soñamos con lo
mejor para
nuestros hijos y
más en el ámbito
educativo que es
donde desarrollan
su futuro.
Pàgina 4

Creo que todos los
padres soñamos con lo mejor
para nuestros hijos y más en
el ámbito educativo que es
donde desarrollan su futuro.
Mi hijo, gracias al colegio, aprende muchas cosas
El col·legi ideal seria una
institució que compta amb
instal·lacions i materials
necessaris i confortables
per a “tots”. Seria a més,
un bon equip, una comunitat educativa (alumnes,
professors, pares, en fi,
tots) involucrada suficientment en les necessitats del
centre amb una decidida
actitud de col·laboració,

Además, el colegio hace que mi hijo
se desarrolle intelectualmente. También los
amigos y compañeros
de clase juegan un papel muy importante en
su vida porque cuando
está con ellos lo veo
feliz y eso es lo más
importante para mí.
Según mi punto
de vista, las relaciones
entre tutor, alumno y
padres deben ser de
confianza ya que gracias
a ello el alumno se abre

reciprocitat i participació,
capaç d'elaborar plans de
millora a través d'una avaluació contínua, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. S'hauria de tenir en
compte en aquesta escola
ideal la creativitat de tota
la comunitat educativa, la
capacitat de relació social
de cada individu. Així es
podrà oferir una educació

també a ser persones. No
hi havia barreres, tots
teníem els mateixos drets
i obligacions, no importava qui eres ni d'on venies,
les barreres les deixàvem
per a voltar les flors i els
arbres que adornaven el
nostre col·legi.
Tot estava cuidat
i net perquè ningú desbarata el que és seu.
Quan m'he despertat m'he proposat fer
aquest somni realitat,
perquè no diguen que els
somnis, somnis són.
Lorena Benito
Mare de Lucia i María 3r P

y puede hablar abiertamente con su tutor.
Debo admitir
que después de todo lo
que ha pasado en mi
vida durante los últimos
años, como la enfermedad que he sufrido, te
cambia la visión del
mundo. Cuando la vida
te da otra oportunidad,
ves las cosas de otra
forma, más ideal y perfecta. Por eso para mí
ahora mismo todo es
perfecto y no puedo exigir nada más de la vida
porque ya tengo todo lo
más importante para mí.
Agniezka Zaklukiewicz
amb Patryck

total, en un ambient enriquidor, on s'aprecien i es
reforcen els valors humans. Una escola ideal
és aquella on l'alumne
col·labora amb el docent, on el docent està
en activitat d’escoltar, en
el més ampli dels sentits, de cada alumne.
Rosa Piozza Cerdán
Mare de Nacho i de Estela

Nosaltres

cada matí en alçar-se per a anar al
col·le. Que sentira interès per
aprendre i respecte cap als professors que li ensenyen i cap als
seus companys.
Que cada dia el vera com
una oportunitat més per a ajuntarse amb els seus companys-amics
amb els quals jugar i compartir
inquietuds, vivències i experiències. Ens agradaria que vera als
seus professors com a persones
que ajudaran a comprendre millor
el dia a dia. Persones que li ensenyen a tenir curiositat i il·lusió per
l'aprenentatge. Que siguen el millor complement a la nostra difícil
tasca d'educar-lo.

Ens plantegen què ens agradaria que el nostre fill sentira en un
col·legi ideal. En primer lloc, ens agradaria que el nostre fill sentira alegria

D'altra banda, que se sentira abrigallat, protegit, segur i
orgullós per formar part d'aqueixa
comunitat educativa i ho vera com
la seua segona llar.
Que participara activament i amb convicció en totes les
propostes del centre que fomenten el diàleg, la cordialitat, la pau i

Una escola del futur?

L'escola del futur està
plena de reptes:
• Un repte per a aqueixa
nova escola és el coneixement de les noves tecnologies de comunicació.
• Disposar de suficient
temps per al desenvolupament intel·lectual del
xiquet.
• Igualar les oportunitats
de tots els xiquets per a

l'harmonia.
Que l'escola aconseguira
d'ell que tinguera curiositat i sorpresa per allò que aprén. Que
se
sentira una persona plena, formada,
educada en valors i capaç de connectar amb companys de qualsevol
cultura o condició. Que l'escola ens
ajudara, en definitiva, al fet que el
nostre fill fóra una bona persona.
No sabem si el col·legi
ideal existeix, supose que tot és
millorable, però els pares i les famílies tenim l’obligació de donar
exemple i fer lo possible per a fomentar-ho i aconseguir-ho. No obstant, per a nosaltres és l’ideal perquè parlant de sentiments percebem que el nostre fill és feliç en el
seu col·legi, igual que ho vam ser
nosaltres quan anarem a ell de xicotets. I com deien els nostres pares
“prefereixes estar en el col·le que a
casa”
Isabel González Martínez
Mare de Víctor Fuster

crear accés als canals d'informació i tecnologia digital… es tracta
de la bretxa creixent entre rics i
pobres.
• Una escola del futur ha de resoldre el problema de la franja horària en els col·legis… Allò ideal
seria estudiar de 9 a 14 hores i
disposar de temps lliure a les vesprades… podrien estudiar a nivell
personal a més que l'anar i venir
del col·legi els cansa molt.
Alexei Beliakov pare de Alex, Andrea
i de Alexei

L'escola hauria de ser un lloc on a
més d'educació, en
termes d'ensenyament, fóra un lloc on
regnara l’ educació,
en el sentit més ampli
de la paraula. Per a
açò, entre altres coses, són essencials
els valors de respecte, amistat i confiança. Aquests valors
han de ser inqüestioVolum 5 núm. 5

nables. Valors que, d'altra banda,
han de ser fomentats des de les llars,
en les famílies dels alumnes i les
alumnes. Seria meravellós també
que fora realitat un ambient de cordialitat i proximitat, entre alumnes,
professors, pares… Què bonic seria
que els alumnes, a més de sentir la
necessitat d'aprendre per aprovar,
anaren motivats en el món del coneixement, amb mètodes i instruments
adequats per a açò!
Dolo Gil Tormo, mare de Víctor i de Pablo
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lecte en el menjador i hores i hores
de pati.

Si preguntàrem a un xiquet com
seria el seu col·legi ideal, quina
creus que seria la seua resposta?
No hi ha dubte que es decantaria
per un bosc en el pati, ple de gronxadors i de tobogans, una sala repleta de videojocs on passar les
hores, llepolies com el plat predi-

I per a un pare,
com seria el seu
col·legi ideal? En
aquest cas, els
pares ens inclinaríem per un bon
professorat en qui
delegar l'educació
dels nostres fills,
classes que no
estiguen massificades, on el professor tinguera un tracte més proper amb l'alumne. Ens encantaria
tenir classes específiques per a
cada matèria, perquè les flautes
no es barregen amb la plastilina.
Ens encantaria un AMPA amb
gestió activa i constructiva par a
benefici del centre.

Més que parlar d'un
col·legi ideal, vull deixar
veure una vegada més l'afecte que sent per aquest
col·legi en el qual vaig treballar durant 9 anys preciosos de la meua vida. Sí, m'ha
tocat jubilar-me i ja no treball en el centre, però me’n
duc la gran satisfacció d'haver pogut gaudir del bon
ambient interior d'aquest
col·legi entre professors i
alumnes fins als meus 67
anys. És que han sigut nou
anys en els quals he sigut
testimoni de converses entre
els professors… converses sempre destinades al tema de com
ajudar els alumnes tant a nivell
d'ensenyament com a nivell personal. Vaig veure en ells una professió vocacional… M'han emoci-

. En aquest col·legi caldria inculcar per igual als xiquets i als pares la importància del treball a
casa, ja que l'aprenentatge no
s'acaba quan s'ix de l'aula.
No cal oblidar que el col·legi és
un lloc on els nostres fills passen
la major part del dia. Hauríem de
somiar que a part de tenir les millors instal·lacions, materials i
professors, ha de ser un lloc on
els xicotets es formen no solament en les matèries curriculars,
sinó també en valors. És tasca de
pares, professors i gestors del
centre promoure els valors democràtics i ciutadans en els alumnes.
Rocío y Alfredo Izquierdo pares de Alfredo
i de Mar

resultats obtinguts amb
cada grup que se’n va.
A més, he d'afegir que em
va fer feliç saber que Ana i
Sara estan al capdavant de
la primera etapa d'infantil
que funciona des de l'any
passat. Les conec bé i sé
de la seua qualitat. Sé que
reforçaran el bon equip
familiar que hi ha dins del
col·legi.

onat tots els finals de curs, quan
cada grup de 4º de l'ESO acabava.
Aquests professors han sabut mostrar paciència i enteresa des que
comencen en infantil fins que acaben l'ESO i se'ls veu feliços pels

¡Mil gràcies, una
vegada més, per l'oportunitat que em vau donar de
poder donar de mi en el
vostre projecte educatiu!
Xelo Clavel amb els seus nets Borja, Josep
i Jordi

... per a un pare, com seria el seu col·legi ideal? En aquest cas, els pares ens inclinaríem per un bon
professorat en qui delegar l'educació dels nostres fills, classes que no estiguen massificades, on el professor
tinguera un tracte més proper amb l'alumne...
¡Mil gràcies, una vegada més, per l'oportunitat que em vau donar de poder donar de mi en el vostre projecte
educatiu!
Xelo Clavel
Pàgina 6
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40 Anys, entrevista a D. Vicent Marqués Gascó
classe i la relació amb les famílies. Els
alumnes no han canviat molt, quan tenen 4
o 5 anys són més afectius, els agrada molt
saludar-te i besar-te; quan es fan més majors, es fan una miqueta més desapegats,
fins que arriben a 4t d’ESO que són més
positius, més responsables, treballadors i
en la majoria dels casos amb el cap molt
ben assentat i tenen clar el que faran en
esta vida. En eixe moment és quan et sents
recompensat pel treball realitzat.
Què trobes a faltar d'aqueixos temps
primers, amb certa nostàlgia, si existeix alguna cosa?

Vicent, el nostre
col·legi compleix 40
anys, Quant de temps
d'aquestos quaranta
anys els has has viscut
tu, i com et sents davant açò?
Jo vaig arribar al co·legi
per setembre de l’any
1975. El col·legi portava
tres anys de construït, i
per tant dels 40 anys que
celebrem a partir d’aquest curs, jo en porte
treballant 37 anys. Com
em sent? Doncs, jo em
sent com una part més
del col·legi, perquè vaig
vindre molt jovenet, només tenia 20 anys. No
haguera pensat mai que
anava a estar tants anys
ací a Bétera, però la veritat es que estic molt content perquè he treballat
molt a gust en el centre i
sempre m’he trobat en
bona companya tan de
pares i mares, com d’alumnes i companys de
treball.
Des de la seua fundació fins al dia d'avui,
podries esmentar coses
que han quedat, que no
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han canviat i que ho
veus com alguna cosa
positiva?
Coses que no han canviat... l’edifici. Sí que es
veritat que l’edifici nou
és una construcció important i a més molt ben feta i
amb totes les millores de
les construccions noves.
L’edifici en el que treballem nosaltres ha tingut
algunes modificacions: es
van modificacions per
donar la ESO, i algunes
millores com: el serveis,
canvi de finestres, canvi
de portes, la pissarra digital... Coses positives
que han quedat... la forma
de treballar, de preocupar-se pels alumnes, i
tindre persones que se
senten part del Col·legi
Parroquial. A més els que
els i les alumnes estan
satisfets de ser part del
Parroquial.
Aspectes que sí han
canviat i dels
quals et sents
també content
per això?
Ha canviat moltíssim la
forma de donar

Sóc una persona que em queden uns pocs
anys per a jubilar-me, crec en costarà
prou deixar-ho perquè m’agrada el ensenyament... Que trobe i trobaré a faltar:
companys i companyes (Vicent Galbis,
Jorge, Paco, Vicente Inglés, Rafa, Vicent
Gimeno i tots els actuals) amb els que he
compartit moltíssimes hores de treball,
antics presidents de l’Ampa, alumnes de totes
les edats, els titulars del centre... moltíssima
gent.
Persones que han passat pel nostre col·legi i que
han despuntat d'alguna manera en la vida pública o professional.
Seria injust nomenar a gent perquè sempre han hagut
alumnes que han destacat. M’agradaria que quedara
clar que totes aquelles persones que en la seua vida
pública i privada s’han comportat i es comporten d’una manera compromesa, responsable, solidària, digna, adequada ... és el millor èxit que ens poden donar
a nosaltres com mestres. Però tenim alumnes que professionalment són: músics professionals, científics,
professors d’universitats, metges, infermers, ingenyiers, arquitectes... De quasi totes els sectors professionals tenim persones (homes i dones que s’han iniciat
en el Col·legi Parroquial) i també excel·lents llauradors, constructors, botiguers, empresaris... Esperem
que totes i tots, en el seu treball, hagen mantingut un
poc els valors que intentàrem transmetre’ls quan eren
menuts.
Un desig immediat i un a llarg termini per al nostre col·legi.
Un desig immediat... que els cursos d’enguany acaben
molt bé, alumnes que en l’últim trimestre tinguen ganes
de millorar tant personal com acadèmicament. I a llarg
termini... que tot el món es preocupe per l’educació,
perquè pense que l’educació és bàsica per a que la nostra societat millore.

Carla Alonso i Lucia Arroyo
2n d’ESO
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Els profes també somniem
diuen alguna cosa, a la
seua manera és clar, segueix la comprensió i una
bona dosi de paciència.

L'ESCOLA IDEAL
L'objectiu ideal és com va dir Albert Einstein:
“No hi ha un bon aprenentatge en l'escola si no hi ha
xiquets feliços en ella”. Què difícil! Perquè tots no som
iguals, ni a tots ens agraden les mateixes coses i aconseguir que tots aprenguen de la mateixa manera és impossible, per falta de mitjans, material, temps etc. Així
doncs, l'escola ideal, que no la real, seria aquella en la
qual s'aconsegueix un equilibri entre aprenentatge i
ritme de desenvolupament.
Un dels indicadors més importants és no perdre la il·lusió d'ensenyar; un altre és escoltar l'alumne,
perquè tots, des dels més xicotets fins als més grans ens

A partir d'ací ja es
pot intentar aconseguir
tots els objectius que ens
proposem, que no són
pocs. Aquests objectius,
per a mi, consisteixen en
la formació de ciutadans
compromesos amb valors
socials, cristians i humans
com són la no violència, el
respecte, la justícia, alumnes capaços de ser competents i d'enfrontar-se a
les difícils situacions que
la vida comporta; a través,
és clar, d'un clima de convivència basat en el respecte, en l'amor als alumnes i en la comunicació
fluïda i oberta entre tots
els membres de la nostra
comunitat educativa.
Això implica servei, lliurament, exigència,
constància, disciplina,
alegria… àrdua tasca.

em va dir, també amb els ulls plorosos: “Papi, tu podries ser un professor
així.”
Aquell profe va entrar ballant en l'aula, els va convidar a ser
creatius, a traure de dins d'ells i elles
el geni que portaven dormit en el seu
interior, especialment a aquest xiquet
a qui tots castigaven, a qui tots marginaven d'una manera o una altra…
un xiquet que s'anava perdent a poc a
poc en la tristesa i la frustració.
L'altre dia vaig veure amb la meua
família una pel·li que em va deixar Natalya Ramón, una alumna de 2n d'ESO. Ella sap que
m'agrada posar-los pel·lícules per a pensar amb
ells i elles… “Stars on the Earth” (2007) és una
pel·lícula produïda i dirigida a L'Índia. Tracta
d'un xiquet amb el problema de dislèxia a qui
un professor se li acosta, li ajuda i finalment pot
descobrir, de manera feliç, el geni que portava
dins. La pel·lícula em va fer plorar, i aquell professor li va agradar tant als meus fills que Xavi
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No sé si entraré a l'aula
ballant algun dia, (que ganes no em
falten) però sí que voldria connectar
amb el món interior dels meus alumnes… perquè un col·legi ideal no és el
que tinga alumnes perfectes o el
col·legi amb les millors instal·lacions,
no. El col·legi ideal és aquell on ens
sentim feliços, on podem donar-nos
completament, on ens puguem ajudar, comprendre… on puguem impulsar tota la creativitat, l'originalitat

Però aquests propòsits no s'aconsegueixen
solament des de l'espai
escolar, no cal oblidar que
tots naveguem en el mateix vaixell i cap al mateix
lloc.
Per aquesta raò
necessitem la implicació
familiar que no ha de consistir solament en portar
als seus fills al col·legi,
sinó també, en la d'aconseguir i conrear una bona
relació entre la família i
l'escola, col·laborant en el
compliment de les normes
i participant d'elles; de
manera que si estem en
perfecta sintonia: professorat amb pares i mares,
professors amb alumnes i
el conjunt de la comunitat
educativa composta a més
per tots els treballadors
del col·legi sense excepció, potser ens acostem
una mica més al concepte
de la meua escola ideal.
Eva Capsir Navarro

i la bellesa interior de cada xiquet… Si poguérem entendre que
cada xic o xica que tenim davant és
un meravellós privilegi, una oportunitat per a estimar-los i donarlos un poquet de tu… una oportunitat per aprendre i rebre un poquet del que ells i elles poden donar-nos.
Estic d’acord amb Marqués, el nostre director, quan diu
que aquesta feina és, sense cap
dubte, una de les coses més meravelloses que podem fer en aquest
món. Per això cal viure-ho com un
privilegi, enamorat del que fas cada
dia, sentint-te reptat contra la
quotidianitat cansada… sense mirar cap enrere. Si ho fem, que siga
per a corregir. Mirant el present i
somiant un futur millor per a cadascun d'aqueixos déus que Déu
posa davant de tu.
RSA
Nosaltres

Des de la coordinació de la revista se m'ha
demanat que reflexione al
voltant de com seria, al
meu parer, la relació ideal
entre alumnes i professors. Després de molt meditar respecte d'això, he
arribat a la conclusió que
la relació ideal que ens
agradaria tindre els professors amb els nostres

alumnes no dista molt de
la que ens agradaria tindre els pares amb els nostres fills, i que podríem
resumir en una relació
basada en el respecte, la
confiança i l'admiració
mútua. Respecte mutu no
sols com a persones, sinó
també cap al treball que
exercim ambdós (alumnes
i professors). Confiança

mútua: que els alumnes
confien en nosaltres, en el
nostre treball, en que allò
que els demanem té un
sentit, encara que a ells
els semble el contrari.
Confiança per la nostra
part en el seu potencial, el
seu talent, el seu interès i
la seua noblesa, encara
que no ens ho demostren
diàriament.
Admiració
mútua per allò que l'altre
ens pot aportar, per tot
allò que podem aprendre
dels altres, i no sols el que
els alumnes poden aprendre de nosaltres, sinó també pel que diàriament
aprenem nosaltres dels
nostres alumnes. Com diu
el vell proverbi hindú,
“amb els meus mestres he
aprés molt; amb els meus
col·legues més; amb els
meus alumnes encara
més.”
José Antonio Alabau Calle

“... la relació ideal que ens
agradaria tindre els professors
amb els nostres alumnes no
dista molt de la que ens
agradaria tindre els pares amb
els nostres fills, i que podríem
resumir en una relació basada
en el respecte, la confiança i
l'admiració mútua.”
“Els i les alumnes han
de visualitzar de
manera progressiva
que el centre és la
segona casa: el lloc on
per mitjà del joc, el
treball, la cooperació, la
participació ha de
formar-se com a
persona.”

Han de ser el pont d’unió cada vegada més conjuntat amb els Mestres per treballar en la mateixa
direcció i finalitat.
Els i les alumnes han de visualitzar de manera progressiva que el centre és la segona casa: el lloc on
per mitjà del joc, el treball, la cooperació, la participació han de formar-se com a persones. Han d’anar assumint responsabilitats i actuar de manera
conseqüent amb els actes i decisions que va prenent i adquirint una escala de valors personals.

L’escola ideal
és una utopia. La utopia
és allò que ens mou per
anar progressant: quan
arribes on volies veus
que sempre pots continuar millorant.
Des d’aquesta
consideració, cap on
caminem els diferents
estaments de la comunitat educativa?
La Titularitat ha
Volum 5 núm. 5

El professorat ha de continuar esforçant-se per ser
la persona que acompanye, guie, corregisca i
servisca de model als alumnes, en l’educació
dels quals ha de participar.
de ser receptiva a les
noves necessitats dels
pares, alumnes, professors/es i continuar esforçant-se en poder-les
satisfer, sabent quins
són els nostres objectius i les nostres possibilitats.
Les famílies han de
tendir a ser coprotagonistes de l’educació
dels seus fills i filles.

Els somnis de l’escola ideal són sempre d’agrair. Mentre un somnia despert, està pensant en
millorar i, solament eixe esforç ja ens està fent que
intentem ser millors. El somni sempre centra la
mirada en els aspectes positius; mai somniem desperts coses negatives.
És per això que si hem anat millorant durant els darrers 40 anys, l’equip directiu els anima
a continuar aquest somni i esperem que les seues
aportacions contribuesquen a realitzar-ho.
Vicent Marqués Gascó i Rosa Feo Chirivella
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1 anyet… tota una vida per davant!!

La Classe d’un any
A la classe dels més xicotets del col·legi podem trobar xiquets més menuts i més majors, però tots s’han
adaptat al ritme de la classe. En som tretze: Ignacio, Adriàn, Lucía, Amaya, Noemí, Daniel, Laura, Josan,
Héctor, Kevin, Simón, Cristo i Luis, i també estigué Sara amb nosaltres un temps.
Hi ha qui pensa que a estes edats no es pot aprendre massa, però no és així. Amb nosaltres comencen a
caminar, a parlar, a córrer, a cantar... Moltes coses tan essencials en la vida que no reparem en la seua
importància. Des del mes de març, a més, tenim la companyia i l’ajuda de Begonya, i gràcies a la seua
presència a classe podrem aconseguir que els nostres menuts siguen a final de curs, un poc més majors.
A més, a nosaltres també ens quedarà l’angoixa d’haver de deixar-los...encara que es quedaran en bones
mans, de les nostres companyes i companys del col•legi.

Sara Clavel
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Nosaltres
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2 anyets… l’adolescència d'infància

La Classe de dos anys
La classe de dues anys està formada per 13 xiquets; Raúl, Diego, Enzo, Ignacio, Iván, Matias, Erik,
Alex, Gonzalo, David, Darío, Jorge i Sergio, i tres xiquetes, Daniela, Vega i Olivia.
Quan entraren en setembre per a alguns era la primera vegada que anaven a l’escola i els va costar un
poquet adaptar-se a les noves rutines que estaven vivint. Una vegada és van adaptar al ritme que els
proposava, hem anat treballant moltes coses al llarg del curs, entre altres les vocals, els nombres, els
dies de la setmana, els mesos, els estacions de l’any, cançons, poesies… El que els agrada molt als
xiquets és que els done un retolador per a treballar o ratllen tot menys el que han de ratllar, a més
d’eixir al pati a jugar, bé siga en les motos o al parc. Però el que més els agrada és que Jessica, la
mestra de pràctiques que hem tingut de Març a Juny, els cante cançons, els conte contes i els faça
jocs. Els xiquets li han pres molt d'afecte i tant ells com jo li volem donar les gracies per tota l’ajuda
que ens ha prestat i el seu bon tracte cap a tots nosaltres durant aquests quatre mesos.
Ana Carrascosa
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Nosaltres
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3 anys, 1r any del segon cicle d’infantil

Delia Aloy Clavel , Cayetana Aloy Poveda, Xavi Aparisi Tomás, Marta
Benacloche Carmona, Joan Beleña Osorio, Marcos Berezo Pérez, Alejandro
Carrasco Comendador, Daniela Castillo Lopéz, Claudia Cátedra Toledano,
Valentín Chamorro Sesmero, Marc Clavel Teodoro, Víctor Doménech Ortells,
Iván Fortes Benedicto, Celia Gil Doñate, Miguel Ángel Ibáñez Domingo, Judith
Desiré Jaramillo Canchingre, Paula Mares Benlloch, Daniela Moreno
Lluesma,Fernando Javier Noval Benito, Aroa Pons Santos, David Rquena Ribes,
Guillermo Roca de Togores Pino, Roberto Valentín Sala Pérez, Silvestre Sanz
Ros, Mar Such Cuerda., i clar, la seua senyo, Rita.
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Nosaltres
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4 anyets, encantadors!!!

Pepa s'ha sentit molt bé i
còmoda amb aquest grup
perquè són uns xiquets
molt obedients i
treballadors. Sí, es tracta
d’un grup afectuós,
col·laborador, obedient,
alguna cosa revoltós, però
bastant bé i agradable per
a treballar amb ells i elles.
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Nosaltres

Els nostres alumnes de 4 anyets
somien amb un col·legi ple de flors i
arbres, amb gronxadors i dies
meravellosos de sol. El col·legi ha de ser
un lloc on se senten bé, on puguen jugar,
on els ocellets volen lliures per un
meravellós cel blau.
Volum 5 núm. 5
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5 anys… som ja majors!

Miguel Ángel, Antonio,
Mateo, Manuel, Oscar,
Daniel, Karla, Rocío,
Jordi, Álex, Javier, Celia,
Rubén, Miguel Ángel,
Pedro, Raúl, Verónica,
Alejandro, Carlos, María,
Cristian, RusLan, Jesús,
Juan José, Mireia
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A més del sol, els colors, les plantes,
l'aigua... l'arc de Sant Martí, els
nostres alumnes de 5 anys utilitzen el
llenguatge... "col·legi guapo". Que
no falten l'aigua, les palmeres, la
vida expressada en el joc, els
avions... i al centre, el teu col·legi,
amb bandera, colors i molt bonic!
Volum 5 núm. 5
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"L'hora"
La meua hora és justa,
la meua hora és puntual
la meua hora no és de fusta,
la meua hora és de metall.
La teua hora no té sentit
la teua hora no para de sonar,
la teua hora m'ha mentit
la teua hora no es pot callar.
Alba Gómez Flores

"La primavera"

En el segon concurs escolar de
literatura en valencià, patrocinat per
L'Associació cultural Francesc Peris
i Valls, la nostra alumna Alba

"El cosinet tenia un bolet"
El meu cosinet tenia un bolet
I com que no es fiava ni un poquet,
l'amagà baix la finestra
fins que arribà la mestra.
La mestra duia un plat
per a ficar el blat.
Després vingué el meu germà,
i assenyalant amb la mà,
li indicà on estava el bolet
i li digué que li'n donara un poquet.

Gómez Flores, de cinquè, va ser
premiada amb el primer premi de la
categoria de tercer cicle de
Primària. Enhorabona! I ací els
participem altres poemes treballats
pel mateix curs.

El verd, la primavera
el blanc, el fred hivern
amb el groc la tardor avisa
i el blavós, l'estiu meravellós.
África Ricart Martínez

Com m'agrada aquesta estació
que sempre crida molt l'atenció!
Patryk Zaklukiewicz

Pardalet, pardalet,
pardalet de muntanya,
et tinc al meu cor,
et tinc a la meua cara.
Pardalet, pardalet
pardalet de muntanya
no menges amb calor
menja amb amor.

"Les estacions de l'any"

Els peixos que allí hi viuen
ens anuncien amb el seu calor
quina serà la propera estació.

Els arbres ballen amb el vent,
les roses es tornen precioses
i, en juny, tot es plena de roses,
les formigues treballen,
mentre les abelles ballen.

"Pardalet pardalet"

I com que la mestra els escoltà
va entrar per la finestra
i també per ell preguntà.
I com eren tots tres amics
se'ls varen repartir.
Jovita Pantoja Tur

Ai!, caminet de muntanya
ai!, caminet de cartró
vine a la platja nevada
vine a la platja amb amor.

En primavera tot és color
i poc a poc se'n va la frescor,
la llum del sol
il·lumina les flors.

"La meua gossa"
La meua gossa és molt bonica.
La meua gossa també és molt rica.
Li diuen Lara,molt paregut a Clara.
Em dóna molta alegria,
És ja part de la família!
És blanca com la neu
i xicoteta com un peu.
Pel matí, ella em desperta
xuplant-me la careta
i jo m’alce corrent
sense perdre ni un moment!

Pardalet, pardalet,
pardalet de muntanya,
ves a la gent
perquè et donen una abraçada.
Érika Chozas Suárez

"Les amigues"
Dos flors en l'aigua
no es poden assecar
dos amigues que es volen no es
poden oblidar

Clara Ramírez Suay
Pàgina 20

Nosaltres

Clara Gil

El nostre col·legi també vol competir en
Olimpíades… Matemàtiques. I presentem una
selecció d'alumnes que són, per a tot el col·legi,
motiu de molta alegria. La idea no serà tant
guanyar, sinó competir i reconèixer d'alguna
manera la feina d'alguns dels nostres alumnes. Ells i
elles són: Jordi Asensi, Sento Sierra, Jordi Sepúlveda,
Pablo Suesta Gil, Angel Sánchez Calero, Edgar Pons,
Ariane Santos, Patricia Vera, Alex Beliakov, Alberto
Martínez, Darina Hristova, Rita Aloy, Alba Cuerda,
Sergio Pérez i Tania Zurriaga. Enhorabona!!

El 18 de juny de 2011, ja quasi a finals de l'any
acadèmic passat, un grup d'alumnes nostres va
participar en el torneig de bàsquet patrocinat
pel Club de Bàsquet de Montcada amb la
finalitat d'anar captant talents nous. Van
competir tots els col·legis de la ciutat i també
un grupet dels nostres preparats per Juan Pià i
Ricardo. I vam donar la gran sorpresa!! Bètera
va guanyar el torneig! Enhorabona, campions!

Hola, som Jesús i Daniela. El nostre Consell
Escolar es renova cada cert temps i
nosaltres dos vam ser votats per a ser els
representants de l'alumnat del nostre
col·legi en aquest òrgan. El Consell Escolar
del centre és l'òrgan de participació dels
diferents sectors de la comunitat educativa
en el govern del nostre centre. Els
estudiants podem fer constar en ell les
nostres preocupacions pel centre, podem
participar en el funcionament del mateix.
En el Consell Escolar es creen diferents
comissions en les quals participen tots els
sectors i en elles es regula el bon
funcionament del centre.
Volum 5 núm. 5
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Es formen els formadors
Els nostres professors estan formant-se, mai acaba de formar-se una persona que es forma per a formar… doncs
si formem, ens hem de formar, i si no ens formem, ens deformem, i què formem? Ningú està fet o acabat i
menteix el que ho crega… Les fórmules no sempre valen i menys quan es tracta de la misteriosa ciència de la
formació. Realitzem cursos d’Anglès, de ValenciàB1, cursos d'aprofundiment en llengua anglesa, cursos de
pissarra digital, d'Educació afectivo-sexual, d'Informàtica a diferents nivells; participem en jornades preparades i
oferides per Col·legis Diocesans, Pla lector del Centre, Matemàtiques, Ortografia, cursos d'Informàtica per a
Professors… En fi, que no us cregueu que ens detenim, i quan açò passe… que altres prenguen el testimoni i
continuen la carrera!

L’AMPA
Els pares i mares que formem part de la directiva de l’AMPA volem unir
tota la nostra voluntat i afecte perquè el nostre col·legi siga del gust de
totes i tots els que formem aquesta família del CPMDA. Simplement sou els
nostres fills i
filles i volem
el millor per
a tots i totes
vosaltres.
Llegint

les

vostres il·lusions volem dir que estem ací, propet i
que prenem nota per a espentar en aqueixa
direcció. Tot el que estiga en les nostres mans…
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Nosaltres

Autoritats amb nosaltres

En les activitats que hem obert als
nostres distingits pares i mares, hem
tingut la grata sorpresa de compartir amb
la presència d'autoritats del nostre poble.
Sí, han estat amb nosaltres en el DENIP,

Dª Rosario Martínez Càceres, Regidora d'Educació, D.
José María Coscollar Campos, Regidor de Comerç,
Indústria i Manteniment d'Edificis Públics. Tampoc ha
faltat el nostre Alcalde, Hon. D. Germán Cotanda Gil
(Falles) i D. Juan Manuel Jiménez Martínez, titular del
Centre. També tenim una foto del nostre Consell
Escolar...
Volum 5 núm. 5
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6é de Primària: fi d’un cicle

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Nosaltres

Els alumnes de 6é de Primària, en discórrer sobre
un col·legi ideal, parlen molt del joc, de la
diversió en el món de l'ensenyament. Aspiren a
aprendre entre riures. Repeteixen la idea de sentirse bé, felices, alegres. Volen professors amb bon
humor, amb paciència i creativitat en l'aula i
encara que entenen que el càstig és inevitable,
desitjarien altres noves formes en aquest aspecte
també. Els agradaria sempre el bon rotllo amb els
professors. Desitjarien més contes, que es vaja més
enllà del món del llibre. Subratllen l'educació en
valors, donen importància a ser bones persones.
Somnien un col·legi amb instal·lacions esportives,
amb més ús de les noves tecnologies, més
activitats telemàtiques com les d'Intermon,
aparcament per a bicis, més plantes. Quasi tots
creuen que és vital la cordialitat entre companys.
Donen importància a un recinte ple de respecte
cap a companys i professors.

Volum 5 núm. 5
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1r de Primària: alegres i divertits

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________-
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Nosaltres

A llegir entre dibuixos...

AQUESTS ALUMNES CREUEN EN UN COL·LEGI
ALEGRE… PLE D'AMICS I AMIGUES QUE GAUDEIXEN
DE LES CLASSES DONADES AMB AMOR, QUE SE
SENTEN MOLT CÒMODES AMB LES
SEUES PROFESSORES, ON NO
FALTA EL SOL QUE LLUEIX, LES
PLANTES COM A PART DE
L'ESTRUCTURA I SOBRETOT UNA
ESCOLA QUE RIU!!!

Volum 5 núm. 5
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3r de Primària: enèrgics, moguts!

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
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Nosaltres

Nostres benvolguts alumnes de 3r de Primària
ens dibuixen un cel blau, tobogans, gronxadors,
jocs, aus volant en el cel, molts colors i alumnes
que es relacionen… el col·legi és com una gran
casa familiar on no falten l'alegria i la
diversió...

Volum 5 núm. 5
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2n de primària: solidaris i fantàstics!!

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________
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Nosaltres

Els nostres alumnes de
2n de Primària mostren
el seu afecte pel
col·legi amb dibuixos
també plens de colors,
resposta bella i
generosa a la
campanya del quilo de
Nadal, arbres, animals
i el col·legi com una
gran casa comuna.

Volum 5 núm. 5
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4t de Primària:

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________
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Nosaltres

Un col·legi ideal, de somni, seria u que tinguera un joc comú per a tots, on regne la diversió,
l'alegria, el clima relaxat i el bon rotllo entre els alumnes. Un col·legi on puguem sentir
satisfacció pel que fem, tenir amistat sincera, un col·legi ple de felicitat. Un col·legi amb
professors simpàtics, amables, que se'ls veja feliços, amb bon rotllo amb els seus alumnes, que
donen tracte diferenciat no per afavorir, sinó per a fer cas a tots. Un col·legi on no pare el joc,
on els companys s'ajuden. Un col·legi on no es discrimina per races o capacitats, on s'inventen
nous mètodes de càstig, on cap alumne se sentisca ignorat, ple d’afecte per a tots i amb un
horari còmode.

Volum 5 núm. 5
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5è de Primària:

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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Nosaltres

La classe de 5é és multicultural, complexa, xerradora… Té alumnes
atents i també despistats, treballadors, i menys treballadors, participatius,
desperts… El nostre repte, el dels professors, pares i mares, és treballar
per traure el millor d’ells i elles. Treballar en la mateixa línia és el
nostre esforç comú!
Volum 5 núm. 5

(el tutor)
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1r d’ESO:

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________
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Nosaltres

Pensen que un col·legi ideal tindria professors amb
bon to de veu, divertits, agradables, respectuosos,
amables, contents, alegres, simpàtics, bones
persones… i sempre amb bon humor. Profes que et
recolzen quan fa falta. Que sàpien barrejar el joc amb
la serietat, que no discriminen, sense burles… Els
companys serien amics que et vulguen lliurement,
que sempre es puga comptar amb ells, amb bon rotllo
entre ells i elles, que et recolzen quan fa falta.
Convivència com a germans, on ningú se senta burlada, sense insults ni ofenses… Un col·legi ideal seria uno ben equipat,
amb lloc per a bicis, on es puguen portar animals, on no falte el ball, la música, aules per al teu temps lliure, un lloc de
felicitat, un lloc per a estimar, aprendre, ajudar. Un espai on et sentes respectat, comprès, volgut, estimat, valorat. Un espai
segur, per a estar enamorat de la vida. Els agradaria no avergonyir-se de res, ni tenir por… sentir-se feliços, desitjosos d'anar
a classes, de somriure i riure. Diversió en el procés d'aprenentatge, jocs amb tecnologies i molta higiene. Classes amb molta
atenció personalitzada, on es donara el temps que vulgues a les matèries que t'agraden més. Amb moments per al ball, un
escenari gran, aules boniques, plenes de màgia i d'alegria. Aules que tinguen sabor familiar.

Volum 5 núm. 5
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2n d’ESO:

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
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Els alumnes de 2n d'ESO entenen que en un col·legi de somnis han de sentir-se a gust, contents, acollits, respectats,
integrats, benvolguts, no discriminats per la religió o pel color de pell que tinga, en fi un col·legi on puguen sentirse tranquils amb els seus companys, lliures, amb un horari de matí i en un ambient honrat i simple. Un col·legi que
tinguera profes que jugaren amb ells i elles, que els dedicaren del seu temps, amables, divertits, simpàtics, amables,
amb bon sentit de l’ humor i graciosos. Professors democràtics, que ensenye valors de la vida. En aqueix col·legi
idíl·lic hi hauria una assignatura que es dedicaria completament a estudiar per a algun examen o per a acabar
deures endarrerits. Un col·legi amb companys en els quals es pot confiar, els que t'animen en els moments més
difícils i que juguen amb tu, amics que et recolzen, que siguen sincers i transparents. Un col·legi amb un pati ampli
per a la pràctica d'esports, amb adorns. Ple de plantes que donen bones energies, a les quals els alumnes
s'encarregarien de la seua cura per a fomentar la cura de la naturalesa , al cap i a la fi és el que ens dóna la vida i
el que primer haurien de respectar.

Volum 5 núm. 5
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3r d’ESO, 2012

POSA ELS NOMS DEL TEUS COMPANYS I COMPANYES
_____________________________________________________
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Nosaltres

Somien un col·legi ben equipat. Un lloc on tingueren molt de temps per a compartir amb els companys.
Un lloc ple de diversió, on s'aprenga amb el joc, on es riga molt, amb espai gran per a açò, on es puguen
portar bicis i les nostres mascotes de tant en tant. Un lloc sense prejudicis, on se senten lliures i volguts.
Amb un horari còmode, es puga escoltar música. Un lloc amb molts amics i amigues. Desitgen professors
simpàtics, comprensius, agradables, graciosos, amb bon rotllo. Persones que tracten excel·lentment als
seus alumnes. Professors que tracten amb equitat a tots, on ningú se senta exclòs ni rebutjat. Professors
amb molta paciència, mestres de la confiança i l'optimisme, profes que pensen en els seus alumnes.
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Des de la finestra de consergeria

...Seria tan
bonic que veren el
teu aspecte humà,
que foren indulgents
amb la meua tasca,
que descobriren que,
amb més o menys
encert, el que
intentem és servir,
col·laborar en
l'educació i amb el
futur dels nostres
alumnes. Estem per a
servir, i crec tenir la
sensibilitat com per a
obrir-me a l'ajuda i a
l'acompanyament....

Hola a tots!
Fa uns dies se'm
va proposar la idea d'escriure per a Nosaltres la
meua versió sobre el que
seria un dia ideal en el
col·legi. Em va donar una
mica de por, perquè és
difícil expressar-ho tot,
però… vaig acceptar.
Crec que puc aportar alguna cosa.

Un dia ideal començaria amb el compliment d'horaris per part de
tots, especialment dels
alumnes de l'ESO. Seria
meravellós començar un
dia on els alumnes es comuniquen des del cor! Em
fa sentir malament quan
algú ha tingut un problema real i no ho justifica, perquè em toca l'agra tasca d'aplicar les
normes que hem acceptat tots en triar aquest
col·legi. Seria tan bonic sentir que els alumnes veuen la teua bona voluntat i la dels profes. Jo sóc una empleada que rep unes ordres
i el meu treball és col·laborar amb aquestes
normes. Normes que pretenen educar, construir…
Però, bé, no cregueu que
aquest detall siga la tònica general amb
aquests alumnes que ja són majors. Afortuna-
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dament hi ha un gran
grup d'alumnes de l'ESO amb els quals parle
i tinc una estupenda
relació, dels quals
aprenc sempre alguna
cosa nova i m'inspiren
desig d'ajuda i proximitat. Em sent volguda i
respectada per ells.
Un altre aspecte
que m'agradaria que
fóra ideal té a veure
amb el tema del menjador. Seria meravellós
una bona conducta durant aquest temps, respecte dels horaris, del
clima durant l'estada en
ell. No sé per què.
També quin bonic seria
trobar pares amb una
actitud positiva i constructiva, de comprensió
amb mi i amb el que és
el meu treball dins del
col·legi. Sé que sóc
com el rostre del col·le
davant les persones
que se'ns acosten.

No sempre es
percep el millor d'una.
A tots ens resulta més
fàcil apel·lar als nostres
drets que reconèixer
els nostres deures. Però
vaig més lluny. Deia
que seria ideal que hi
haguera major comprensió. Seria tan bonic
ser apreciada pel teu
treball. Seria tan bonic
que veren el teu aspecte humà, que foren indulgents amb la meua
tasca, que descobriren
que, amb més o menys
encert, el que intentem
és servir, col·laborar en
l'educació i amb el futur
dels nostres alumnes.
Estem per a servir, i
crec tenir la sensibilitat
com per a obrir-me a
l'ajuda i a l'acompanyament.
Crec que seria
ideal que tots els que
treballem a l'ensenyament, anàrem a una en
aquesta complicada
tasca, que també té moments tan meravellosament gratificants. I ja
posats a somiar, quin
ideal seria tenir un lloc
de treball ampli!
Sí, tot açò seria
part d'un dia en un
col·legi ideal, un somni,
que com a somni, podem seguir somiant.
Una afectuosa
salutació;
Juana

Nosaltres

Gràcies, amparo!!

En bonica i significativa celebració amb el
claustre i PAS del nostre col·legi, nostra
Amparo Calvo València se'ns ha prejubilat.
Açò vol dir que la veurem menys, però
segueix un poquet més entre nosaltres.
En nom dels centenars i centenars d'alumnes
que han passat per les seues mans, dels
companys que hem compartit les seues il·lusions i joventut dispensada, dels
pares i mares amb els quals ha compartit, vaja el més sincer agraïment a la
nostra professora per:
* tots aqueixos constants anys de servei,
* per tot allò sembrat com a fidel hortolana en les aules,
* per l'amor dispensat,
* en fi, pels moments bells i els menys bells,

MOLTÍSSIMES GRÀCIES!!
Volum 5 núm. 5
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Nosaltres

Una foto de la família CPMDA 2011-12

El grandiós do de la vida en els nostres professors

Edgar i Vanesa, esperant a Sofia, José
Antonio Alabau amb Elena, Bernat (el
major) i Llorenç (el xicotet). Víctor Fuster
amb Isabel, Víctor i José Manuel. David
amb Maylen i la seua xiqueta Maylén. Inma
i Paco, amb Paco i Inma. Sergio i Claudia
amb Álvaro (el major) i Juan, el menut.
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Falles 2012… amb la participació dels pares!!!

Les Falles van resultar ser un èxit
meravellós, no solament per la
bellesa de l'acte, sinó també per la
notòria capacitat de resposta dels nostres pares i mares. Sense
dubtes, que aquesta
participació familiar ens
recorda a tots les
possibilitats de col·laboració
per a altres moments. Entre pares, alumnes i
professors som capaços de moure muntanyes!
Sabem que podem tocar a les portes, com hem fet
aquesta vegada... i portes s'obriran. Moltíssimes
gràcies a tots els que fan d'aquesta festa tan
tradicional un motiu de legítim orgull per al
nostre col·legi.
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Nosaltres

4t d’ESO 2012

Vos trobarem a faltar!!!!

Abans de deixar-nos, aquest
magnífic grup d'alumnes ens dóna
pistes sobre aquell col·legi de
somnis que porten dins. En una
enquesta realitzada a ells i elles,
repeteixen, entre unes altres, que
en un col·legi perfecte les
persones han d'estar per damunt
de les matèries i que seria òptim
un tracte diferenciat de les
persones, però un tracte
d'equitat, on no es jutge per
aparences, on no s'emeten
judicis de valor.
Desitjarien professors propers,
amables, comprensius, eficaços,
accessibles, empàtics, familiars i
solidaris. Igual que quasi tots els
cursos, des de 3 anyets fins a ells, donen molta importància a l'alegria i a
la diversió en el procés d'aprenentatge. Ells veuen important eixir de la
rutina. Alguns veurien òptim més música, més ús de noves tecnologies...
D'altra banda, pel que fa a les relacions entre alumnes, emfatitzen el
respecte, la cordialitat, l'acceptació, el suport entre ells. Volen proximitat
amb els altres, correccions sense ofenses, més diàleg i participació en
classes, i gran sentit de pertinença al grup. El lloc ideal és un espai de
tranquil·litat, amb unes infraestructures mínimes, on donaria gust anar
tots els dies, on et sents apreciat pel que eres, on tots i totes se senten
part d'una gran
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REVISTA DEL COL·LEGI
PARROQUIAL “MARQUÉS
DE DOS AGUAS”

4t d’ESO... Com som, cap a on anem?

Gran vía del Norte s/n
46117 Bétera (València)

Michelle és vista pels seus companys com tranquil·la, tímida, bona persona, reservada, treballadora, bona companya i respectuosa. Ella vol fer batxiller de ciències. Sento per a ells és
simpàtic, alegre, divertit, extravertit, punyeter, i quan vol, es fa voler. Vol fer un batxillerat,
però no té clar quin. Samuel: Bona persona, simpàtic, intel·ligent, esportista, bon amic, boig i
molt fera. Darina: Simpàtica, treballadora, tímida, escrupolosa, bona xica, responsable,
transparent. Vol fer batxiller de ciències, li interessa la medicina i la física però no té clar què
estudiar. Tania: Boja, (en el bon sentit), forta de caràcter, bona persona, sociable, intel·ligent,
aplicada, bonica. Vol fer batxiller de ciències, després estudiar ginecologia. Antoni: Boig,
afectuós, amic dels seus amics, divertit, temperamental, alegre. Vol fer un mòdul d'esports.
Iván: Tranquil, seriós, vergonyós, esportista, bon xic. Diu que torna l'any que ve. Sofia: Molt
treballadora, bona companya, sincera, impulsiva, impetuosa, divertida, molt afectuosa quan
vol. Vol fer un mòdul d'auxiliar d'infermeria. Rita: Treballadora, responsable, ordenada, intel·ligent, molt sensible, estudiosa, talentosa. Vol un batxiller d'arts escèniques, música i dansa. Sheila: Molt afectuosa, sensible, sincera, amable, generosa, bona amiga, alegre. Vol fer
mòduls de jardí d'infància. Salva: Bon amic, intel·ligent, orgullós, conservador, alegre, solidari, treballador. Vol fer batxiller de ciències i després enginyeria. Matheus: Afectuós, divertit,
extravertit, esportista, agradable, bon amic, graciós. Vol un mòdul de mecànica electrònica.
Jorge: Tranquil, tímid, transparent, treballador, senzill, bon company, bonic. Vol mòduls d'esports. Lluís: Simpàtic, alegre, introvertit, senzill, amable, afectuós, enganxat a la play. Vol fer
batxiller de ciències. Erika: Transparent, senzilla, alegre, afectuosa, respectuosa, sincera,
extravertida. Vol fer batxiller de lletres. Diego: Sincer, divertit, digne de confiança, esportista, alegre, bromista, generós. Vol fer mòduls d'electromecànica. Edouard: Tímid, reservat,
treballador, tranquil, solidari, amable, col·laborador. Vol fer batxiller de lletres. María: Sincera, cooperadora, bona amiga, generosa, afectuosa, molt bona persona, tranquil·la. Vol fer
auxiliar d'infermeria. Alba: Molt intel·ligent, divertida, llesta, sociable, extravertida, bona
amiga, treballadora, alegre. Vol fer batxiller de ciències amb la intenció de biologia o medicin
a
.
Sergio: Treballador, intel·ligent, judiciós, amable, simpàtic, organitzat, divertit, responsable.
Vol fer batxiller de ciències. Conchilla: Afectuós, amable, divertit, bon amic, digne de confiança, esportista, simpàtic. Vol fer batxiller de ciències, alguna cosa relacionada amb la biologia. I Elena: Simpàtica, bona persona, temperamental, alegre, afectuosa, divertida, sociable.

Tel 96 160 0378
Fax: 96 160 0378
E-mail:
46001989CPMDAtelefonica.net

E l te u co l · le gi , e l
P a rr o qu ia l
Estem a tot color en la
web:
www.marquesdosaguas.es

