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EXPERIÈNCIES  

La vida és el més important, i clar, 

hem de viure-la amb intensitat i 

entusiasme. Ací un altre exemplar 

de Nosaltres! Esperem que vos 

agrade! Em varen agradar aquestes 

paraules de José María Toro en una 

entrevista per a la TV Sur.  

“Que preciós seria que, al princi-

pi de curs, en la reunió inicial, 

pares i mares, amb alumnes i 

mestra o mestre en la mateixa 

aula, foren passant primer els 

pares i mares d'un en un davant 

de la mestra o mestre i a un me-

tre de distància d'ella o ell, feren 

una lleu inclinació amb el cap i li 

digueren en veu alta: ‘Li enco-

mane el que més estime en la 

vida. Vull que vosté done el mi-

llor de vosté mateix/a. I compte 

amb el nostre suport per a tot el 

que faça falta pel bé del meu fill 

o filla.”’ Després, la mestra o 

mestre davant de cada pare i 

mare, faria també una inclinació, 

agrairia públicament eixa confi-

ança, eixe lliurament que li fan 

del seu fill o filla, i expressaria 

que està allí per a tot el que el 

seu fill o filla necessitara. I final-

ment, els xiquets davant dels 

seus pares i mestre o mestra, 

farien un gest de reconeixement 

agraint-los, als pares el do de la 

vida i a la mestra o mestre que li 

ensenyarà a viure.”  
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Direcció: Avinguda Gran  Via del Nord, s/n, Bétera, València.  

Telèfon: 961 600 378              Web: www.marquesdosaguas.es 

3 anys i 4t d’ESO, els que comencen i els que se’n van!     
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Les paraules del nostre titular:  

“Me siento bien en el colegio. Mi experiencia es la 

de una de una familia que vamos formando poco a 

poco. Vamos estrechando la colaboración entre 

todos, en ideas, valores y sentimientos. Quisiera 

que todos camináramos codo con codo. Sueño con 

un colegio que se sienta miembro vivo de la comu-

nidad parroquial. Para ello cuento con la colabora-

ción y el entusiasmo de  padres y madres, pues sin 

esa cercanía, esta familia estaría como “huérfana”. 

Lo mismo que la implicación no sólo docente, sino 

vital del claustro de profesores que son, junto con 

la familia, el alma del centro.  Evidentemente que 

todo esto tiene un objetivo: la formación integral 

de nuestros alumnos, para que sean hombres y 

mujeres de provecho y cristianos coherentes. “  
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E T T O L E R A N C  I A Y U F 

S R R A E M S  I M  I T P O N O 

P L E  I T E T W E R O M A  I R 

E P B C A D R T R E W Ç N T T 

R T A  I T  I G R N Q N K E A A 

A A L T  I T D E O A O T G T L 

N T L S N A S D R  I L E O Y E 

Ç L T U E L H E C Q T Q C T S 

A A L J R Q V A E C Q W  I A A 

O  I M W E E T J E W W E A T T 

 I E R R S  I H P V E S U C S H 

N L W R D W S R C Q D J  I  I J 

U L E E Q E T Y K L Y U O M K 

Q P M T R N O B L E S A D A K 

 I L L U S  I O R T E R P P A U 

U N  I V E R S A L T R E W Q R 

Sopa de lletres, per Eva Sierra Martínez  i Paula  Hernández Carrasco 

 

El 31 de gener de 
2013 celebràrem el 
nostre tradicional 

DENIP davant 

del Castell del nos-
tre poble de Béte-
ra. Allí, amb els 
nostres companys i 
companyes, pro-
fessors i autoritats 
del nostre poble, 
repassàrem  pa-
raules amb signifi-
cat i sabor a Pau. 
Amb cada inicial 
vam fer la frase: 
JUNTS ENFORTIM 
LA PAU. Cerca-les 
ací en aquesta so-
pa feta per nosal-
tres, Eva i Paula 
de 5é de Primària.  

 BONA SORT!!! 
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Alegria de persones… 

una pots ser tu, 

altra, puc ser jo.  

Serem NOSALTRES junts 

en la construcció 

de la família, 

i de la comunitat, 

la cristiana,  

i l'educativa. 

Per a la fe,  

i per a la vida. 

Inma Clavel Pià, Professora de Plàstica d’ESO  

Nous logos del Col·legi Parroquial 
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Classes 

Primer cicle Infantil 1 anyet 

 

La classe d’un anyet és molt treballadora, són xarradors i també molt simpàtics. Amb tot aquest potencial 

no ens costarà gens fer d’aquestos menuts uns alumnes exemplars. Des de la classe d’un any treballem dia 

a dia per a què els nostres alumnes, els més xicotets del col·le, arriben, en un futur a ser els pilars de la 

nostra societat. ALUMNES: Jose, Lucia, María, Ian, Leyre, Carla, Sam, Laura, Andrea, Paco, Nerea, Borja, Es-

trella. Alguns no volien ser fotografiats, per por al fotògraf.   
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Primer cicle Infantil: 2 anyets 

 

Classes 
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Primer cicle Infantil: 2 anyets 
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Sueños de maestro por Ana Belén García Montoya. 

Sueños de maestro:  

  Estuve trabajando hace poco tiempo con mis 

compañeros con el propósito de mejorar nuestra la-

bor educativa. En esta ocasión se trataba de  plante-

arnos cómo nos gustaría que fuera  el perfil del 

alumno que terminara su formación en nuestro cole-

gio. Además de un buen nivel de contenidos para con-

tinuar estudios en la enseñanza postobligatoria,  

¿qué actitudes nos gustaría que tuviera? ¿en qué nos 

gustaría que fuera competente?  ¿cuáles serían los 

valores que nos gustaría que influyeran en las deci-

siones que tomase en su vida?  En fin, esas cosas que 

a todo buen docente 

nos encantaría que sus 

alumnos adquirieran en 

su paso por nuestras 

vidas.  

 Estuvimos tra-

bajando en grupo, opi-

nando, dialogando so-

bre lo más adecuado,   

y unos días después, 

tras haber reflexiona-

do sobre el tema, des-

cubrí que lo debía 

plantear desde otro 

punto de vista para 

encontrar las respues-

tas. Realmente habría-

mos conseguido lo que 

pretendemos si, después de muchos años, son  nues-

tros alumnos los que nos recuerden de una determi-

nada manera. ¿Cómo? 

 Pues, nos gustaría si fuera posible que…… re-

cordaran que en el cole se les ha preparado para 

desarrollar la capacidad de tener empatía, de saber 

ponerse en el lugar del otro cuando sufre, cuando  es 

débil o no tiene lo necesario para vivir. Que recorda-

ran esas otras realidades que tanto trabajaron en 

las actividades que se les  planteaban, como las de 

Intermon Oxfam, o en el trabajo con los tutores pa-

ra preparar el DENIP o los dilemas morales de las 

clases de religión o de ética. Si recordaran que tra-

bajar en valores no era referido a la bolsa, sino lo 

referido a la solidaridad con los demás, la tolerancia, 

la generosidad, la honradez, la responsabilidad o el 

compañerismo.  

Si recordasen que en el cole intentábamos 

hacerles ver otros mundos, no sólo a través de esas 

actividades, sino de los alumnos que vinieron a estar 

con nosotros desde muy lejos y con los que aprendie-

ron a integrarse, a aceptarse, a colaborar, a valorar la 

capacidad de superación para buscar otras culturas 

donde empezar una nueva vida.  

Articles 
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Sueños de maestro por Ana Belén García Montoya. 
Si nos recordaran como a esas personas que 

hemos estado preocupándonos y ocupándonos por 

cómo les iba a ir el futuro, y que les hemos guiado 

para indicarles el camino a seguir cuando era tiempo 

de confusiones y no sabían por dónde caminar. Si re-

cordaran el trabajo que desde que eran pequeños 

hemos realizado con ellos para aceptarse como cada 

uno es, aceptar que somos diferentes, pero que cada 

estrella tiene un lugar y que todas brillan.  

Si recordaran el entusiasmo con el que vi- 

víamos cualquier acontecimiento para transmitirles 

ese afán de superación que hay que tener en  la vi-

da y ante las dificultades. Si nos recordasen 

como esos “profes”  que les enseñaban a participar 

en todo, viviendo la competición de una forma sana 

y enriquecedora, aprendiendo que el mundo se cons-

truye día a día y entre todos, que lo importante es 

participar en los proyectos de la vida en comunidad  

y no aislarse en una vida individualista. Así recor-

darían la creatividad en todo lo que hacíamos, nues-

tras fallas, la Semana Cultural, el Día de la Paz, el 

Festival de Navidad, para que aprendieran q u e 

lo necesario para hacer casi de todo está en noso-

tros mismos y  los que dicen: “eso no se puede 

hacer”, no deberían molestar a los que lo están 

haciendo. Que eso les sirviera en su vida para solu-

cionar los problemas con la misma imaginación y ori-

ginalidad. 

Si  recordaran  cómo  les enseñábamos que 

las normas son necesarias para vivir en sociedad de 

una manera ordenada, para respetar a los otros; que 

en cualquier momento de la vida hay que seguir las 

reglas del juego y que si te las saltas puede ser peli-

groso; que se empieza desde pequeño a respetarlas 

y nos ayudan a ser felices porque nos dan la seguri-

dad de saber que lo hemos hecho  bien.  

 Si nos recordaran además, como aquellos 

“profes” que les enseñaban a amar el planeta, empe-

zando por lo más cercano y que la expresión “cuidar 

la naturaleza” iba más allá de regar las plantas; que 

rememoraran las campañas del agua,  de vertido de 

residuos, de reciclaje, de salvar especies protegi-

das; que lo que hay al otro lado de la puerta de casa 

también es nuestro y debemos cuidarlo. 

Si un buen día vivieran su vida con optimismo 

ante los reveses, con responsabilidad en sus acciones, 

sinceridad consigo mismos, tesón ante las dificulta-

des, creatividad para resolver  y generosidad de espí-

ritu. 

 Si así fuera, habríamos triunfado, nosotros co-

mo docentes y ellos como personas, que es, de co-

razón, lo que más deseamos en esta hermosa y desa-

fiante tarea de educar.  

Ana Belén García Montoya. 
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Segon cicle infantil: 4 anys 

En la fila inferior, d'esquerra a dreta: Guillermo, Valentín, Fernando, Mar, Judith, Marta, Xavi, Da-

vid, Paula, Iván. En la fila del mig, també d'esquerra a dreta: Delia, Silver, Marc, Daniela Castillo, 

Daniela Moreno, Miguel Ángel, Celia, Cayetana, Víctor Domenech. En la fila de dalt, sempre d'es-

querra a dreta: Sara, la profe, Marcos, Aroa, Joan, Adriana, Alejandro, Arantxa, Víctor Barrio, 

Claudia i Pepa, la tutora.  

Classes 
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Segon cicle infantil: 4 anys 
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Segon cicle infantil 5 anys 

En la fila inferior, d'esquerra a dreta: Julio, Alejandro, Juan Fran, Alberto, Rosa María, Diego, Ana 

Teresa, Sara. En la fila del mig, també d'esquerra a dreta: Rubén, Sergio, Marco, Isabel, Darío, Zi-

neb, Dafne i Julieta. En la fila de dalt, sempre d'esquerra a dreta: Sara, la profe, Alba, Miguel Ángel, 

Izan, Rafa, Pablo, Guillermo, Rubén, Claudia i Carla.  

Classes 
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Segon cicle infantil 5 anys 
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Experiències ... Des d’una família: Mila Navarro, mare de Xavi, Pau i Jordi 

 El moment més esperat del dia en la meua casa és 

el del sopar perquè és quan ens asseiem junts després de 

tot un dia de treball i podem conversar sobre el que cadas-

cun i cadascuna ha viscut. Personalment aquest moment 

m'encanta perquè els xiquets estan molt receptius i els 

agrada explicar el que els ha succeït a l'escola, en el bàs-

quet o amb un company…i vos assegure que se “solten” 

d'una manera increïble. Comparteixen frustracions, pors, i 

moments de dolor, però també molts moments de riure i 

d'alegria.  

 Ells parlen molt de l'escola perquè 

realment allí passen la seua vida i enguany 

se'ls veu súper feliços. Em transmeten amb 

entusiasme el que fan cada dia a l'aula, el 

que aprenen, el que senten. M'ensenyen 

coses amb goig. Em parlen de la seua mes-

tra amb passió. Jo em sent feliç perquè sé 

que amb aquests pocs senyals detecte que 

enguany serà molt productiu en els meus 

fills…però sobretot perquè els veig ale-

gres…Un bon símptoma…! I vull agrair avuí 

des d'ací, la tasca de la seua mestra, per-

què sent que açò és fruit d'ella. I s'alcen amb ganes d'anar 

a classe! 

 A través de les anècdotes dels meus fills he anat 

descobrint com ella treballa perquè cada xiquet i cada xi-

queta es senta un ésser únic i especial, descobrint davant 

els ulls de cadascun el potencial que porta dins; acompa-

nyant des del respecte i la singularitat de cada ésser humà. 

Note que cadascun se sent important per a ella. Molts 

adults pensen que el xiquet o xiqueta és una fotocòpia del 

pare o la mare. I molts mestres veuen a l'alumnat com 

l'espill en el qual es miren diàriament i miren les seues 

pròpies limitacions, les seues manques, i també, com no!, 

el goig dels seus encerts. 

 Pot ser difícil arribar a 

tenir la capacitat per a desco-

brir que dins de cada xiquet i 

xiqueta hi ha un tresor i que 

tots i totes en aquest món 

tenim virtuts. És més fàcil veu-

re les limitacions… Crec que 

per a poder tenir aquesta ex-

periència, cal saber situar-se 

enfront de l'altre d’una forma 

determinada i amb uns valors 

de vida concrets, entenent a 

l'ésser humà com ser únic de la creació, i veig que ella és 

una professora que actua així. Una mestra amb vocació i 

dic açò perquè fa l'efecte de ser una mestra de cor. Sap 

Articles 
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Experiències ... Des d’una família: Mila Navarro, mare de Xavi, Pau i Jordi 
escoltar la crida que els xiquets fan, en els seus silencis, 

en les seues mirades i en les seues absències, en els seus 

moviments, en el no parar quiets en una cadira, i sap sen-

tir el que en aqueix comportament cada un i cada una 

està reclamant d'ella.  

 El cor és un espai d'integració on cap xiquet o xi-

queta queda en la perifèria. L'altre dia em van explicar els 

xiquets alguna cosa que va succeir en classe…i vaig sentir 

com ella va tenir la intel·ligència i la capacitat de connec-

tar des del seu cor i des de la seua ànima amb el que en 

eixe moment estava succeint, i va saber portar el conei-

xement de les matèries i els valors al moment present. 

Impressionant, no? 

 Per a mi, com a mare, des de la percepció que jo 

tinc de l'escola, açò és ser una bona mestra. Sóc consci-

ent que moltes vegades els mestres no ho teniu gens 

fàcil: pares que no col·laborem, projectes curriculars que 

cal complir, paperassa, programacions, reunions… En 

resum, un sistema educatiu que posa difícil  poder treba-

llar d'una forma on el protagonista principal de l'escola 

siga l'alumne.  

 En una classe instructiva el professor és el protago-

nista, és el que es situa enfront del xiquet pensant que no 

tenen res que aprendre d'ells i elles, i l'aprenentatge es 

converteix en alguna cosa unidireccional, on els xiquets 

no aprenen, simplement retenen coneixements. No obs-

tant açò, la meua experiència com a mare és que cada 

edat té la seua saviesa i que dels xiquets hi ha molt a 

aprendre. 

 I jo veig que els meus fills enguany són protagonis-

tes del seu propi aprenentatge, on una mestra que els 

vol, els acompanya deixant que ells i elles descobrisquen 

que en el seu propi interior hi ha moltes capacitats que 

han de desenvolupar. Sí, és veritat que el sistema educa-

tiu està fracassant en l'opinió de molts, però la 

primera clau del sistema educatiu és el mestre o 

mestra, perquè el sistema educatiu que el xiquet 

experimenta és el que li posa davant el seu mes-

tre o mestra. Quan es tanca la porta de l'aula 

estàs tu com a mestre davant dels teus alumnes. 

Entenc que Conselleria d’Educació encara no 

determina com cal tractar els éssers que tens 

davant, ni tampoc la quantitat d'afecte i entrega 

que tu com a mestre dones a cada xiquet o xi-

queta. Si hi ha entrega i entusiasme, si estima a 

les personetes que té davant, si és un servidor o 

una servidora de la vida, serà un bon mestre. No 

solament el que sap moltes coses de Piaget o el 

que sap fer molt bones programacions, però és 

incapaç d'atendre una necessitat, un conflicte, 

un riure, o un plor perquè se sent esclau d'aqueixa pro-

gramació. 

 Només des de l’afecte es poden despertar les ganes 

d'aprendre, almenys així ho note jo en aquesta experiència 

amb els meus propis fills. És difícil arribar a què un xiquet 

comprenga una assignatura si primer no sent l'afecte del 

mestre com una cosa garantida. En cas contrari, mai s'impli-

carà amb afecte en allò que està fent i, siguem sincers, nosal-

tres com a adults, quan un cap ens exigeix, no ens valora o 

només reclama el que no fem bé, fem les coses amb desga-

na. Quan un xiquet o xiqueta fracassa en classe cal tenir la 

humilitat de preguntar-se què estic fent mal com a mestre…

Almenys preguntar-se: “Potser he de canviar alguna cosa.”  

 Seria rar que un xiquet tinguera ganes d'estar en l'aula 

quan el primer o la primera que no té ganes d'estar és el 

mestre… Perquè en educació més que ensenyar, cal donar-se 

i no es pot donar el que no eres. L'escola ha de ser un lloc de 

vida i per a la vida, que els prepare de manera holística per a 

caminar per aquest món sent feliços. Potser semble difícil o 

tal vegada utòpic… Però es pot…Vanesa ho està aconseguint. 

 Les meues reflexions vénen per l'experiència amb tu.  

Gràcies, Vanesa! Sempre estaré  prop per al que necessites.                
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Primer de Primària 

En la fila inferior, d'esquerra a dreta: Dani , Alex, Manu, Miguel Ángel Aloy, Christian i Vero. En la 

fila del mig, també d'esquerra a dreta: Paula, Celia, Maria Luisa, Rubén, Miguel Ángel Pérez, Rus-

lán i Mireia. En la fila de dalt, sempre d'esquerra a dreta: Óscar,Carlos, Javier, Matheus, Jordi, Toni, 

Alejandro, Raúl, Juanjo i Valeria. 

Classes 
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Primer de Primària 
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Segon de Primària 

En la fila inferior, d'esquerra a dreta: Alexei, Víctor F., Víctor Suesta, Víctor Crispín, 

Fredy, Enrique, Nikolás, Bryan, Juan, Rubén, Eric, Jordi, Alberto, Héctor. En la fila de 

dalt, sempre d'esquerra a dreta: Marta, Raquel, María, Claudia Persán, Claudia García, 

Claudia Martínez, Celia, Valeria, Wanda, Yaiza, Karla, Mari. (Falta Patri que està en la 

foto de la següent pàgina, fila superior tercera d’esquerra a dreta. 

Classes 
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Qui eres i d’on vens?  
 Visc a Alginet, però sóc de Castellar
-Oliveral, una pedania als afores de 
València. Allí vaig conèixer a          
D. Juan Manuel. Vaig viure allí fins 
als 25 anys!  
Per què et vas fer mestra?.  
 El 7 de setembre de 2012 
vaig veure per primera vegada 

els xiquets de la meua classe. 
No sé qui tenia més nervis,  si 
ells o jo. Recorde cadascuna de 
les seues caretes intentant en-
devinar com seria “la mestra 
nova” que els havia tocat. Jo, 
amb una cara d’alegria exagera-
da, intentava semblar el més 
tranquil·la possible… Quin gran 
dia! 
 Des d’aleshores cada 

classe, cada experiència, cada 

dibuix, cada poesia que m’han 

escrit, cada discussió, cada càs-

tig també, s’han convertit en el 

meu dia a dia. Impossible obli-

dar-me dels treballs i projectes 

espontanis d’enorme qualitat; 

de serioses reflexions sobre al-

guns valors morals que m’han 

fet emocionar-me; dels inter-

minables assajos per al festival 

de Nadal… Aquesta oportuni-

tat ha sigut per a mi, la de la 

meua vida. Encara que he pas-

sat per moltes experiències en 

els últims anys i algunes les he 

disfrutat i altres les he patit, res 

és comparable al que sent cada 

matí quan creue la porta de la 

meua classe. 

 Hui, després de tots estos 

mesos compartits, només puc 

dir-los a eixos somriures, eixes 

baralles, eixes abraçades,… 

GRÀCIES! 

 Gràcies als 26 corets que 

han fet que cada vegada estiga 

més segura de perquè fa uns 15 

anys vaig decidir ser mestra: 

perquè em fa FELIÇ!! 

Com et sents en aquest 
col·legi? Com va el teu primer 
any en aquest col·legi? Estic 
molt a gust. Molt contenta. 
M'agrada molt perquè és un 
col·le molt xicotet i molt fami-
liar. El primer any, molt bé, en 
general. Aquest primer any he 
anat un poquet perdudeta, pe-

rò estic contenta a 
nivell general.  
 
Què creus que cal tenir 
en compte per a ser 
professora? 
Primer que res cal tenir 
vocació, t'han d'agradar 
els xiquets, ser molt 
pacient, i sobretot, 
pensar a fer feliços els 
xiquets.  
 
Com són eixos xics i 
xiques de 4t de primà-
ria? 
És un grup que, quan 
està ben motivat, tre-
balla molt i bé. És tam-
bé un grup al que li 
costa molt escoltar i 

podrien ser millors del que són.  
Opinió sobre la Revista si la conei-
xes... què canviaries? 
Em sembla molt interessant i m'a-
grada perquè participen els pares a 
més dels profes. A l'hora de valorar 
un grup no hauríem d'individualit-
zar, sinó només parlar d'ells com a 
grup. 

Nova  professora   Vanessa , benvinguda!! 
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Quin ús fem cadascú del poder que exercim sobre els altres? Som conscients que sempre hi ha algú 

que ens mira per orientar-se, un germanet, un amic o amiga, un company de classe? Tots tenim poder 

sobre algú: els amics, els germans, els fills, els alumnes. Com gestionem aquest poder? 

En el meu treball m’he plantejat moltes vegades aquesta qüestió i, inclús l’he compartida a classe amb 

els alumnes. Alguns no s’havien plantejat mai que pogueren tindre una influència real sobre uns altres, 

i molt menys tindre poder. Potser costa veure-ho amb els iguals i, sobretot, si no et sents superior als 

altres. Els adults som més conscients dels mecanismes de poder sobre els que es basen totes les es-

tructures socials, i de com és d’important que parlar de poder com a servici no siga sols un binomi ideal 

que queda bonic al paper. Hem de plantejar-nos diàriament quin ús fem de la nostra autoritat sobre els 

fills, sobre els amics, sobre els alumnes. Com ens relacionem, dialogant o imposant? 

Seria ingenu pensar que sense normes ni límits, i fermesa per aplicar-los, podem educar els nostres fills 

o ensenyar als nostres alumnes. Però, partint d’aquesta base, m’agradaria poder establir un diàleg en 

el qual entengueren que no volem jugar al “ací mane jo”, ni tan sols volem que facen les coses per una 

qüestió pràctica, d’aprovar l’examen “escrivint allò que sé que la profe vol escoltar”. M’agradaria que 

aprengueren un altre mètode de treball i de relació amb els altres, un mètode que no es base en la for-

ça del que és més poderós, sinó en el compromís intel·lectual, en la rigorositat, en el raonament, en el 

sentit comú i en la voluntat d’establir, sempre, ponts de diàleg. Potser massa ambiciós. O no. 

UNA BREU REFLEXIÓ    PODER ÉS VOLER? 
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Tercer de Primària 

E 
n la fila inferior, d'esquerra a dreta: Diana, Mar, Lucía, Niurka, Luis, To-

ni. En la fila del mig, també d'esquerra a dreta: Wallid, Álvaro, Naim, 

Marco, Daniel, Ferran, Ariadna, María, En la fila de dalt, sempre d'es-

querra a dreta: Nerea, Arturo, Miguel, Adrián, Alejandro, Estela, Sebastián, Dennys i 

Alex.  

Classes 
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Tercer de Primària 
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Quart de Primària 2012-13 

Classes 

E 
n la fila 

inferior, 

d ' e s -

querra a dreta: Ke-

vin, Lucía, Pau, Enric, 

Esteban, María Noval, 

Xavi, Rkia, Bryan. En 

la fila del mig, també 

d'esquerra a dreta: 

Matas, Sergio, Eduar-

do, Mireia, Milagros, 

Lori, María Navarro i  

Ana. En la fila de 

dalt, sempre d'es-

querra a dreta: Jose 

V., Abigail, Carmen, 

Nayara, Vanessa la 

profe, María Ángeles, 

María Carrascosa, 

Sandra, Javier i Alva-

ro.   
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Quart de Primària 2012-13 
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Experiencias:  Lectura grupal: VIAJE DE IDA, DE DUNIA ESTEBAN 

 Se nos ocurrió 

leer en grupo.  Nos 

arremolinábamos en 

un rinconcito del 

aula y comenzába-

mos a leer. Alguna 

chuchería, con una 

buena motivación y 

la lectura amena de 

todos y todas hicie-

ron que el grupo dis-

frutara mucho cada 

momento. Vivimos 

con la autora minutos especiales entrando en las 

casas de los familiares y los mundos interiores de 

nuestros protagonistas subsaharianos. Nos queda-

mos despagados con la muerte en el intento de 

nuestro protagonista. Quisimos entonces traer al 

cole a nuestros amigos Mbai y Fabián, dos subsa-

harianos que sí lo habían logrado y que ahora se 

buscan la vida en nuestro país. Son conocidos de 

Ricardo y de Mila, esposa de nuestro profesor. Nos 

reunimos en el hall del cole y se nos añadieron to-

dos los grupos de la ESO y también 5º y 6º de prima-

ria. Fue maravilloso escuchar de ellos la experiencia 

que habían vivido en su cami-

no hacia estas tierras, sus lu-

chas en esta parte del mundo 

para aportar económicamente 

en el seno de sus familias. Y 

sobre todo fue maravilloso 

sentirlos cercanos, a tiro de 

nuestras preguntas e inquietu-

des. Comprobamos su gran 

corazón y su cariño y respeto 

por nuestra presencia… por-

que seguro que todos y todas 

sentimos respeto por la pre-

sencia de ellos. Terminamos 

oyéndolos cantar. ¡Fue estu-

pendo! ¡Gracias Mbai, gracias 

Fabián y gracias Dunia, autora 

del libro de cuya lectura 

hemos sabido disfrutar! 

 

 

Leo, Diana, Jessica y Denisa, 3r d’ESO. 
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 Tinc dues experiències que em fan sentir que els valors  

que intente transmetre tots els dies als meus alumnes sobre 

l´amistat com: “no discutiu, tots heu de ser amics…” si no arri-

ben a bon port, almenys s'acosten. 

  Fa unes tres setmanes vam començar un pla de millora 

de comprensió i expressió oral. Cada setmana els alumnes lle-

geixen un conte curtet que després han d´explicar als seus com-

panys. 

 A més de la sorpresa de comprovar que els alumnes més 

callats havien ajudat als més extravertits, el que més m´ha 

agradat ha estat veure l´espècie de companyerisme entre ells a 

l´hora d´explicar el conte. És a dir, que no renyien, ni discutien 

per parlar, sinó que intentaven compenetrar-se per a contar als 

companys el que havien llegit i que estos ho entengueren el 

millor possible.  

 L´altra experiència va ser fa poc, quan enraonant sobre 

les plantes, vaig explicar que “elles” ens aporten l´oxigen per a 

viure. Aleshores un alumne  alçà la mà i va dir: “Les plantes són 

com els amics. Les plantes són necessàries per a viure i els 

amics també, per tant, si cuidem  les plantes també hem de 

cuidar els amics”. Eixa resposta en un alumne de sis anys em va 

fer sentir bé al pensar que això que els mestres repetim tots els 

dies al voltant de l´amistat, almenys pareixia que s´havia, com 

he dit abans, apropat a bon port. 

Eva 

Experiències:  Les plantes són com els amics... 



Nosaltres VI  Pàgina 30 

 

Sisé de Primària 
Classes 

En peu, d’esquerra a dreta…. Erika, Javier Gallardo i Javier  Campos, Ciprián, Jesús, Estefanía, Jovita, Alfredo, Abigail, Clara 

Gil, Vicent, Marta i Josep.  Baix, Alba, Almudena,  Clara R., Alex, Dani, Santiago, Karime, África i Raquel.  

El nostre grup és molt xarrador, 

simpàtic i graciós. Tant les xiques 

com els xics són molt treballadors i 

ho fem molt bé quan ens posem. El 

nostre tutor és també molt 

“enrrotllat”, graciós i simpàtic. Expli-

ca les classses molt bé i es preocupa 

pel seu grup. La majoria de nosaltres 

tenim “bon rotllo” i acostumem a 

anar en grupets. Tenim moltes ganes 

de passar de curs i començar la Se-

cundària.  
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 He tingut l'oportunitat d'escoltar a un mestre amb vocació. El seu nom és José María del Toro. I les seues 

paraules em van tocar el cor. Així doncs, cite algunes de les seues frases en aquest apartat d'experiències, per a 

compartir-les amb els nostres lectors. A mi m'han fet molt de bé. A altres persones, segur que també.  

“Naixem nuets, la qual cosa indica que tot el que necessitem per a realitzar el nostre projecte humà està dins de 

nosaltres. Una vegada nascuts, el que requerim és un niu, un entorn perquè cresca el que portem dins. La savie-

sa està dins, el coneixement està fora i hem de passar del coneixement a la saviesa.”  ... “Un bon mestre és 

aquell que compensa la seua força amb la tendresa… ni tan tendres que es mengen els seus alumnes, ni tan forts 

que resulten violents.”   ... “M'agradaria que no hagueren mestres cremats sense haver-se encès almenys, una 

vegada. En haver-hi foguera, el mestre es pot convertir en llar.  

“ Un altre gran educador italià, Francesco Tonucci, Frato, ens condueix per l'apassionant món dels xiquets a tra-

vés de les vinyetes. També les deixe en Nosaltres perquè ens facen pensar, si volem. Personalment, des que ho 

he descobert, se'm fa necessari repassar-les una vegada i una altra.   

    

 

Experiències 

El niño va desplegando to-

do, su originalidad creativa, 

pintando con sus palabras 

las incongruencias que ve 

en nuestro mundo.  Pero la 

maestra está más atenta al 

fallo gramatical; eso parece 

lo realmente importante 

para la profesora… Y enton-

ces se carga por esa falta 

todo su escrito… Ese fallo le 

hace concluir a la profesora 

que el niño no sabe escri-

bir…  

La ramita verde ... Y lo 

pinta Frato como un sue-

ño del niño. ¡Ojalá que 

los pupitres florezcan! 

Un día lo harán, con todo 

lo que ello significa de 

novedad y de ilusiones, 

de esperanza y de movi-

miento, de conexión con 

aquellas cosas que signi-

fican vida para un alum-

no.  
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 Els nostres  mestres i professors una vegada van ser xicotets… Ho re-

cordaran? A veure qui pot posar els noms de tots i totes!! 

1 

     2 

3 4 

5 

6 

   7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

1. ________ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________ 

5. ________ 

6. ________ 

7. ________ 

8. ________ 

9. ________ 

10. ________ 

11. ________ 

12. ________ 

13. ________ 

14. ________ 

15. ________ 

16. ________ 
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17. ___________ 

18. ____________ 

19. ____________ 

20. ____________ 

21. ____________ 

22. ____________ 

23 ____________ 

24. ___________ 

25. ___________ 

26. ___________ 

27. ___________ 

28. ___________ 

29. ___________ 

30. ___________ 

17 18 19 

22 21 

20 

24 

23 

25 26 

27 

28 29 30 

24 

 

Fet per: Alba Gómez, Raquel Aparisi, 

Érika Chozas i África Ricart. 
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Cinqué de Primària 

En la classe de 5é són 25 alumnes, 13 xics i 12 xiques. Tots ells són xiquets i xiquetes divertits, sim-
pàtics i amb moltes inquietuds. Tenen ganes d’aprendre i conèixer coses noves. 

La majoria d’ells van junts des d’ Infantil, però aquells nous que s’han anat incorporant desprès, 
s’han integrat molt bé al grup. Tots es coneixen i s’accepten tal com són. És un grup en el que hi ha dife-
rents cultures i això  fa que augmente  el respecte entre ells. Els agrada jugar tots junts, encara que això 
els fa barallar-se i enfadar-se moltes vegades, però també els uneix i els fa créixer com a persones.  En la 
primera fila, d'esquerra a dreta: Sergio, Andrea, Ania, Nerea Campos, Claudia, Eva, Paula, Juan Navarro, 
Imanol, Álvaro, María... Segona fila, d'esquerra a dreta: Pablo, (Professor de Pràctiques), Rosa, la nostra 
tutora, Yousef, Maximiliano, Rodrigo, Sebastián, Juan García, Nerea Pons, José Alfredo, Bryan, Allan, Ana, 
Eduardo, Marta i Julia .  

Classes 
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Cinqué de Primària 
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Primer d’ESO 
Classes 

El nostre grup de 1r d'’ESO és  molt nombrós i al que li costa molt guardar silenci… tots volen opinar i igualment que se'ls escol-

te, i com són tants és difícil complaure totes les inquietuds i avançar els temaris. Però açò que semblava al principi com un in-

convenient, va convertint-se en una virtut perquè és un grup amb el qual es pot posar en pràctica el treball en equip, el debat, 

on resulten molt col·laboradors i participatius. 

 M'he sentit bé amb ells i m'agradaria que tardaren poc temps a concentrar-se. Són molt reflexius i quan s'adonen que 

han de rectificar, ho fan. Encara que són jovenets i han d'aprendre encara moltes coses. Acadèmicament tenen molt interès 

encara que és un grup heterogeni en interessos i capacitats. Espere que en els cursos que vénen, quan siguen majors seguis-

quen sent el grup tan ric que és ara. Són simpàtics, afectuosos, nobles i els estic molt agraïda per cantar la nadala de Nadal. No 

es van desmoralitzar davant un tema que els va poder semblar infantil. 

Concha, la tutora. 
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Des del menjador escolar. La importància de la taula comuna.  

 La taula comuna ens dóna iden-

titat i sentit de pertinença. El moment 

del menjar convida a la trobada i al 

diàleg.  

 La taula familiar és un ritus que 

va començar a perdre's des que entrà la 

tecnologia a la llar, principalment el 

televisor. Lamentablement, en la taula 

d'avuí es menja mecànicament. Quan 

açò ocorre es perd el sabor pel menjar i 

es guanyen quilos. 

 Tots i totes hauríem de donar 

importància al moment de la taula 

comuna. Hi ha regles que podrien valer

-nos. En un bon menjar s'han d’apagar 

els telèfons mòbils, la televisió i altres 

interruptors. S'hauria de conversar 

sobre temes agradables, evitant qüesti-

ons personals que puguen resultar 

conflictives o aquells que siguen inade-

quats per al context. No s'ha de criticar 

la forma d'expressió de ningú. La con-

versa ha de ser espontània i respectuo-

sa. Cal evitar la superposició de conver-

ses. En un menjar sa hi ha un espai per 

escoltar i ser escoltat. Si hi ha xiquets 

en la taula, l'adult pot regular de ma-

nera que tots tinguen un temps d'ex-

pressar-se i no es monopolitze la con-

versa. En la taula no haurien de parlar-

se qüestions de diners, treballs, notes 

escolars. És responsabilitat dels adults 

fer de la reunió en la taula un lloc inte-

ressant per als fills. 

 Les lliçons de la taula familiar 

comencen des de molt xicotets. Ja des 

dels 8, 9 mesos s’estimula per a la tro-

bada familiar, comença a agafar la seua 

cullera i té així la seua primera classe 

d'autonomia i aprén permanentment 

sobre comunicació interpersonal. La 

taula familiar ajuda els xics en edat 

escolar a incrementar el seu vocabula-

ri.  

 Asseure a la taula a un xiquet no 

Articles 
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solament implica ensenyar-li bons 

modals. Hi ha alguna cosa fonamen-

tal: la valoració del menjar en si ma-

teix.  

 Sense cap dubte que el nos-

tre menjador és un bon lloc per a 

conèixer els nostres alumnes. Quan 

entren allí, ells i elles es desinhibei-

xen, senten que allò ja no és el saló 

de classes i que, per tant, no estan 

subjectes a la disciplina de saló. Des-

prés de tot, Rosa, Laura, Jessica, 

Juanma, Sara o Ricardo o els profes-

sors que ajuden, no els van a posar 

nota. Però la veritat és que ens sen-

tim educadors també en el menja-

dor i volguérem que els nostres 

alumnes crearen uns hàbits sans a 

l'hora d'asseure's en una taula co- 

muna. Sans per la higiene, tant la 

física com la dels bons hàbits. És 

evident que, en la casa de cadascun, 

la mare o el pare cerquen complau-

re'ls en els seus gustos, tenen tota la 

paciència amb els seus temps, do-

nen més o menys importància a 

certs hàbits… com menjar amb tele, 

asseure'ls en les seues cames… que 

si amb cullera o amb forqueta, etc.  

 Els usuaris del servei tenen en 

Rosa i en Laura unes persones que 

els tracten amb afecte i que trauen 

les seues millors persones per a 

aconseguir que ells i elles se senten a 

gust, que mengen i aprenguen a 

compartir en aqueix importantíssim 

moment de la vida familiar i social. 

Però hem d'admetre que molts dies 

és una esgotadora tasca. Sabem que 

els pares i mares confien en el nostre 

criteri (o no els queda un altre remei 

que confiar). Però us garantisc 

que Rosa i Laura posen tot el 

que poden i més… I Juanma, 

Sara i jo intentem també posar 

comprensió i afecte… però no 

pot bastar. Necessitem anar en 

equip amb els papàs i mamàs 

dels tresors que tenim en el 

menjador. Eduquem perquè el 

moment del menjar siga un 

moment bonic, gaudit per tots ells i 

elles. Els indicarem a casa com hauri-

en d'entrar en un menjador, com 

asseure's, com agarrar els coberts, 

utilitzar el tovalló, demanar les co-

ses, tenir paciència per a rebre el 

que demanen, en quin lloc del plat 

es deixen les sobres, com es deixa un 

plat o la taula una vegada que hem 

dinat? Els indicarem a casa com fer 

del menjar un moment agradable 

quan es menja amb més persones? 

Quin és el timbre de la veu a utilit-

zar? Eduquem sobre la manera de 

com tractar a les 

persones que ens 

serveixen?  

 Finalment, 

volem demanar 

als pares que 

s’interessen per 

la manera com 

els nostres xi-

quets ho estan 

fent en el nostre 

menjador, que 

pregunten, i que 

treballem en 

equip perquè 

aquest moment 

tan important de 

la vida dels nos-

tres xiquets siga cada vegada més 

feliç per a tots. 
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Des de la consergeria 

1. Juana, d'on eres? Quant fa que vius a 

Bétera i quant que treballes amb nosaltres? 

Jo sóc natural de València ciutat però visc a Bétera 

des de fa quasi 40 anys, dels quals 7 anys els porte en 

el col·legi com a treballadora. Els meus dos fills van 

estudiar ací i li tinc molt afecte a aquesta institució. 

2. Juana, ens pots dir quina és la rutina d'un dia nor-

mal per a tu?. Si pots, ens dius què tasques t'agraden 

més i quines menys del teu treball. Un dia normal… 

em toca obrir la porta una mica abans de les 8:30 del 

matí. Toque la sirena, espere el temps reglamentari i 

tanque les portes. Estic disponible per a vendre els 

t i q u e t s , 

atendre els 

professors i 

altres funci-

ons de con-

s e r g e r i a , 

com les foto-

còpies, i em 

quede dispo-

nible per als 

alumnes que 

vénen per 

moltíssimes 

coses. Des-

prés organit-

ze els tiquets 

del menja-

dor passant 

pels dife-

rents cursos, 

i elabore la llista dels alumnes que es quedara per al 

nostre servei de menjador; em toca portar la compta-

bilitat del menjador. També arreplegue les brosses i 

fang del pati, encara que açò amb menys freqüència. 

3. Algú ens ha dit que tens anècdotes molt belles pel 

que fa als alumnes. Que algunes vegades alguns 

alumnes et semblen una cosa i després són una al-

tra. Vols explicar-nos una mica d'açò sense dir els 

noms. De l’any passat, un alumne que no podré obli-

dar mai. Tenia l'aparença de ser un xic no adaptat 

però després en la seua casa era molt sensible. Un dia 

s'esfondrà en els meus muscles a plorar i em va con-

tar els problemes que tenia en la seua casa. Jo que 

pensava que era un xiquet dur i problemàtic, però en 

el fons són xiquets sensibles que necessiten afecte, 

comprensió i tendresa, i que viuen unes situacions 

difícils. 4. Sabem que no et coneixem, perquè pot ser 

difícil arribar a conèixer-te, sempre vas tan ràpid de 

dalt cap avall, encara que algunes de nosaltres sa-

bem que quan vols, vols molt. Però, com et definiries 

a tu mateixa? Com és Juana en realitat?  Jo em consi-

dere una persona molt sensible. Sóc també nerviosa, i 

de vegades açò em fa perdre els papers, però entenc 

que sóc una persona a qui li agrada ajudar a la gent. 

També sóc molt 

patidora. 

I em preocupe 

perquè tot vaja 

bé. Perquè el 

que  en realitat 

em fa sentir bé 

és poder ajudar, 

i aquesta posició 

de conserge és 

molt bona per a 

a ç ò . 

5. Juana, gràcies 

pel treball que 

fas. Nosaltres 

entenem que no 

és fàcil. Com et 

sents en el dia a 

dia del teu tre-

ball? Jo em sent 

bé encara que a estones m'atabale i em pose nerviosa 

o perd els papers. La veritat és que m'agrada el meu 

treball i em sent bé en ell.  

 

 

Entrevista de Jovita Pantoja Tour 

i Clara Ramírez Suay. 

Articles 
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Des de la consergeria LA GUERRA 

La vida o la mort,  

tot contrari a l’amor. 

La guerra és violència i destrucció, 

i sempre les pateix la població. 

La guerra és avarícia 

de gent amb molta cobdícia. 

Això és la guerra: el dolor 

 de la gent que vols. 

La guerra són somnis trencats 

pels sorolls dels dispars. 

Són ulls plorosos 

pel dolor de la pólvora. 

Volem que els ulls siguen brillants 

com els millors diamants. 

Volem que visques el dia 

amb felicitat i alegria. 

Volem acabar amb la guerra 

que causa pena i dolor. 

Volem viure en PAU 

sense colps ni foscor. 

                               Dayana 

LA LLUNA 

En el cel està la LLuna 

mira com brilla! 

Per la nit m’asome 

la cara se m’il·lumina. 

Al seu costat passa una 

estrela, 

que rapid que va! 

És una estrela fugaç 

m’ha dit el meu papà. 

Pel matí, quan m’alce 

a la finestra vaig a mirar, 

aun lloc, mire a l’altre, 

mire al front, ja no està. 

   Ariadna 

DOS AMIGUES FOR-

MIGUETES 

Dos amigues formiguetes 

sempre passejaven juntetes. 

Quan anaven a l’escola 

jugaven a la perola. 

Quan anaven al mercat 

es compraven un gelat. 

Quan anaven al cine 

tenien por o reien. 

Quan anaven a la floristeria 

es trobaven a la tia. 

Quan anaven de viatge 

tornaven amb tot l’equipatge 

i quan anaven a dormir 

es deien fins demà i bona nit. 

     Diana 



Nosaltres VI  Pàgina 44 

 

Segon d’ESO 

 

Classes 

En la fila inferior, d'esquerra a dreta: Matías, Alexander, Álvaro. En la segona fila, també d'esquer-

ra a dreta: Edgar, Diana, Ariane, Samanta, Carla, Alicia i Andrea. En tercera fila, sempre d'esquer-

ra a dreta: Javi, Iván, Álex, Vicente, Laura, Imogen, Patricia. En l’ultima fila: Pablo, Borja, Willy, 

Leonardo, Jordi, Patricia Vera, Álvaro Rodríguez i José Antonio. 
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La classe de 2n d'ESO és un grup d'aquells amb els que et sents a gust treballant. El grup està for-

mat per 24 alumnes, la majoria dels quals ja estaven junts el curs passat. Açò, junt a la bona inte-

gració dels alumnes nouvinguts, explica el fet que el clima a classe siga molt positiu. Més enllà del 

fet que és un grup que destaca pels seus resultats acadèmics, als xics i xiques de 2n els podríem 

definir com responsables i treballadors, conscients del seu compromís com a estudiants amb la 

família i el centre, que s'esforcen per millorar dia a dia.   

Pablo i José Antonio 
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Tercer d’ESO 
Classes 
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 Aquest grup de 3r d'ESO és 

un conjunt de xics i xiques molt 

fàcil de voler. Són senzills, sans, 

transparents, sense moltes compli-

cacions a l’hora del tracte familiar. 

Si bé és cert que podrien tenir més 

il·lusió en la part acadèmica i esfor-

çar-se una mica més cada dia per 

a intentar millors resultats en 

aquest sentit, d'altra banda es tracta d'un grup de persones molt sincer, simpàtics i bones persones. Sí, 

no serà difícil saber el que pensen sobre algun tema. Alguns i algunes són molt bons amics entre ells. 

Aquest grup de 3r d'ESO enguany el componen: Nacho, Fernando, Jesús, David, Leo, Iván, Alberto, Juan 

Pablo, Laura, Lucía, Vanesa, María, Esther, Denissa, Amparo, Dayana, 
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Experiències X: CICLE D’ESCRIPTORS EN LA BIBLIOTECA VALENCIANA AMB XIQUETS I JOVES 2013 

 El passat  27 de febrer l’alumnat de 3r i 4t ESO vam assis-
tir a la seu de la Biblioteca Valenciana, el monestir de 
Sant Miquel dels Reis, per participar en el CICLE D’ESC-
RIPTORS EN LA BIBLIOTECA VALENCIANA AMB XIQUETS I 
JOVES 2013. L’objectiu fonamental d’aquestes trobades 
és doble: per una part, acostar als nostres joves aquest 

edifici tan emblemàtic del nostre pa-
trimoni cultural que, a hores d’ara, 
acull un fons bibliogràfic importantís-
sim. I per l’altra, apropar la figura de 
les escriptores i escriptors amb els 
quals els nostres alumnes estan 
obrint una finestra a altres móns a 
través de la lectura. 

 Abans de trobar-nos amb Silvestre 
Vilaplana havíem llegit a classe tres de les 
seues novel·les de misteri i intriga: La fron-
tera negra, Els dimonis de Pandora i Resur-
recció. Amb la seua lectura hem observat 
que alguns alumnes han tingut la sensació 
de créixer com a lectors. I m’explique. “En 
un principi,-ens deien- ens costava seguir el 
fil a una obra que mesclava tantes accions 

alhora i que, a més, semblaven no tindre res a veure les unes amb 
les altres. I és que estàvem acostumats a les novel·les on l’acció 
és linial i senzilla.  Però el ritme trepidant de l’acció ens ha atrapat 
i no hem parat de llegir fins acabar l’obra. Amb la reflexió sobre 
aquest tipus de novel·la hem aprés noves tècniques narratives i 
hem gaudit de la lectura”. I aquest és l’objectiu fonamental que, 

segons Vilaplana, 
l’impulsa a escriure 
per a joves lectores i 
lectors: que puguem 
passar-ho bé mentre 
llegim una novel·la. 
Ens parlava també 
de com de suggerent 
resulta tindre el po-
der absolut per triar 
quin món vols crear 
quan escrius, quins 
personatges naixe-
ran de la teua ment i 
com seran, a qui- si 
et cau malament- 
pots matar....( en la 
ficció, és clar!)  

 Ha sigut una 
trobada agradable i 
enriquidora, com els 
seus llibres que, des 
d’ací, vos animem a 
llegir a tots aquells 
que encara no ho 
heu fet. Bon viatge! 
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Festival de Nadal 
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 Professors de pràctiques 

 Volem presentar a Nosaltres i als seus lec-

tors, els mestres de pràctiques que hem tingut 

enguany. Són xics i xiques amb moltes ganes d'a-

prendre a ser bons mestres. El nostre col·legi 

sempre té alguns i sempre és una bona experièn-

cia tant per a ells com per a nosaltres, els alum-

nes del Parroquial. Ací, els seus noms amb algu-

nes paraules d’ells i elles. Moltes gràcies a ells i 

elles i bona sort!! 

 Raúl Cabo. Va fer pràctiques en 2n de primà-

ria. Va estudiar ací al col·legi. Els seus records són 

molt bons de tots els professors i té molts bons 

amics. Raúl va elegir aquesta carrera perquè li 

agraden els xiquets i vol donar-los una bona edu-

cació. La seua especialitat es Educació Física, ja 

que li encanta l'esport. A la pregunta de si creu 

que serà fàcil ser un bon mestre, Raúl ens diu que 

per una part sí, ja que és el que li agrada, però 

serà difícil perquè educar als xiquets és una gran 

responsabilitat. A favor d'aquesta experiència diu 

que: "Ha superat les meues expectatives". En con-

tra diu que: "el nivell educatiu en Espanya està 

mal estructurat, espere que es puga millorar la 

situació".  

Alberto Barona va fer pràctiques en 4t de primària. 

Va estudiar en el col·legi públic ''Pare Català', en 

el col·legi ''San Josep" i en l' institut de l’Eliana. Va 

elegir aquesta carrera perquè li encanta treballar 

amb els xiquets. Ell diu que sí que serà fàcil ser 

mestre perquè ja du 4 anys donant classes de te-

nis i classes particulars. A favor: és un col·le molt 

xicotet i es fàcil conèixer a tots els xiquets. En con-

tra: res. 

 Pablo Pastor va fer pràctiques en 5é de pri-

mària. És fill de Pepa i va estudiar al nostre col·le. 

Diu que té bons records, com els professors que 

donen bé les classes i molt bones amistats. Ha 

elegit aquesta carrera perquè des de xicotet li 

agraden els xiquets i li fascina la idea d'ensenyar-

los. Pablo creu que sí serà fàcil ser mestre; ja ha 

donat unes quantes classes i no ha trobat moltes 

dificultats. Però per altra part ser mestre té una 

gran responsabilitat. A favor: amb les pràctiques 

ha vist que realment té vocació de professor. En 

contra: han durat molt poc de temps.  

 Mª Carmen Carlos. Fa pràctiques a l'ESO. 

Mª Carmen va estudiar al 

col·le ''Las Carmelitas'' en Saragossa. Va elegir 

aquesta professió perquè li agraden els xiquets i 

també perquè vol ajudar-los a ser futurs i futures 

professionals i a créixer com a persones. La seua 

especialitat són les matemàtiques. "Potser ser pro-

fessora sí serà fàcil, però per a ser una bona pro-

fessora es necessita una mica més de temps. A 

favor: "cada dia aprenc alguna cosa nova". En 

contra: " Cal estar ben preparat per a solucionar 

imprevistos del dia a dia".  
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 Carlos Faus. Fa pràctiques a l’ESO. Carles ha 

estudiat la carrera d'Informàtica en la Universitat 

Politècnica de València. Va elegir aquesta carrera 

perquè des de xicotet li agraden els ordinadors. La 

seua especialitat és informàtica de gestió d'empre-

ses. Carles no creu que serà fàcil ser mestre per-

què has de parlar en moltes persones i motivar a 

cada alumne. A favor: "He vist que els alumnes no 

són tan roïns com diuen". En contra: " A mi m'a-

gradaria que es poguera dedicar més temps a l’a-

lumnat que li costa més aprendre". 

 Pep Alufre també fa pràctiques a l’ESO. Pep 

va estudiar a aquest col·le quan era xicotet i des-

prés a la Universitat Politècnica de València. Té 

molts bons records dels mestres i companys. Va 

elegir aquesta professió perquè de xicotet li agra-

dava desmuntar-ho tot per a veure els seus com-

ponents. Especialitat: Informàtica. Creu que serà 

difícil la tasca de mestre ja que és un treball molt 

dur. A favor: els professors són molt bons. En con-

tra: troba a faltar recursos per ajudar a la docèn-

cia (pissarres electròniques..)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Córdoba. Fa pràctiques a l’ESO. Va estu-

diar ací al col·le. Te bons records... excursions 

divertides. Va elegir aquesta carrera perquè li 

agrada la Història i ensenyar. El seu objectiu és 

que els alumnes coneguen la Història. La profes-

sió li encanta, però serà un gran repte arribar a 

ser una bona mestra. Necessitarà experiència i 

més formació. A favor: " és un centre xicotet on 

em sent com a casa; els mestres es porten molt 

bé". En contra: "Res". 

 

 

 

 

 

 

Eva i Paula 5é Primària 
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Falles 2013 

 

Articles 
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A Gonzalo Pérez de 3 anys li agrada que els professors siguen bons amb ell. També li agrada pintar, i per 

suposat, vindre al col·legi per veure als seus companys i companyes.  No li agrada que alguns xiquets es 

posen nerviosos i peguen. A Judith Jaramillo de 4 anys li agrada pintar, jugar i parlar amb els companys i 

companyes. A Sergio Peris, de 5 anys li agrada jugar i parlar amb els seus companys. Li agrada la manera 

que dóna la classe la professora i és bona amb ell. No li agrada que els seus companys i companyes s’e-

nfaden i peguen.  

 

 

 

Entrevistes 
Parlen els nostres alumnes 

A Raúl Sanahuja, de 6 anys li agrada veure els seus amics i jugar amb ells. No li agrada que li peguen els 

seus companys. A Fredy Doñate Lluch de 7 anys li agraden els seus companys, que són bons, i el camp 

de futbol. No li agrada que els companys li peguen. A 3r de primària, Lucia Hernández de 8 anys  li 

agraden els amics que té, jugar amb ells, assistir a classes i els deures. No li agrada molt fer deures.  
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A Lucia Noval de 9 anys li agrada estudiar, encara que a vegades diu que li costa molt. També li agraden els 

professors que entren amb un somriure dibuixat en la cara. També li encanta la Llengua, però el que més li 

agrada és que té uns companys que ningú en el món els té. No li agrada mot quan algú o alguna es porta mal 

i castiguen a tots. Tampoc li agrada que no utilitzen papereres i que el col·le no es veja net. A Ana Yarlin Ma-

teo li agrada estudiar i parlar amb els seus companys i companyes, a més de fer deures. No li agraden els tre-

balls de ciutadania i llegir llibres de lectura en valencià. A Alfredo Izquierdo de 6é de primària li agrada vore 

als companys i jugar amb ells. També li agrada llegir i fer deures. No li agrada en absolut fer treballs.  

José María Vidal de 1r d’ESO, li agrada la personalitat de la gent, és a dir, els seus companys són bons amb els demés. 

Per altra banda a José María no li agrada que de vegades els seus companys es passen amb les bromes. Ell canviaria del 

pati els llocs que hi esvaren. En 2n d’ESO trobem a Imogen Mae Chatting-Tonks. A Imogen li agraden els professors i 

companys; en resum, li agrada tot. No hi ha res que no li agrade del col·legi. 3r d’ESO, Jesús Jiménez, li agrada la relació 

que hi ha entre els professors, la forma en què ensenyen als alumnes. La seua relació amb els companys de classe és 

bona, se sent volgut i còmode amb els seus companys i companyes.  Però no li agraden gens les matemàtiques. 4t d’ 

ESO Sandra Sierra i Sandra Sayago. Els agrada que el col·legi és molt familiar i la gent és molt simpàtica. També els agra-

da el porxe, les festes del col·legi i el que més és que els professors són molt simpàtics amb els alumnes. El que no els 

agrada és que els descansos són curts i vindre els dimarts per a una sola hora. En realitat, hi ha poques coses que no ens 

agraden del col·legi.  



Nosaltres VI  Pàgina 56 

 

Entrevistes Educar per intel·ligències 

1-.Ens hem assabentat que has fet un curs d' Educació por Intel·ligències o alguna cosa semblant. De què va això? 

En gener vaig assistir a unes jornades de formació sobre Intel·ligències Múltiples organitzades per la Fundació de Col·legis 

Diocesans Sant Vicent Màrtir, de la qual forma part el nostre centre. Esta és una teoria que ens ve a dir que no solament 

tenim un tipus d'intel·ligència sinó, almenys, huit intel·ligències distintes, relacionades cadascuna d'elles amb un tipus d'ac-

tivitat neuronal distinta. Així, Howard Gardner, professor de la Universitat de Harvard que va desenvolupar esta teoria, afir-

ma que tots tenim les que ell anomena intel·ligència visual-espacial, musical, cinestèsica-corporal,  lógico-matemàtica, lin-

güística-verbal, intrapersonal, interpersonal i naturalista, encara que no les tenim desenvolupades totes per igual. A estes 

huit intel·ligències o habilitats intelectuals - com vulguem anomenar-les - hauríem d'afegir la intel·ligència espiritual, que 

seria la que culminaria totes les anteriors.    

2- I què et dugué a fer este curs? 

Estes jornades les va organitzar la Fundació com a part d'un pla de formació dirigit als coordinadors d'innovació pedagògica 

de cadascun dels seus centres. Donat què estem en un moment de canvis didàctics i metodològics, la Fundació ha apostat 

per la creació d'esta figura als centres que la integren, i en representació del nostre col·legi hi vaig assistir jo.  

3- Qué inconvenients creus que té esta teoria? 

La major dificultat que diria jo que té l'aplicació del treball per Intel·ligències Múltiples és, precisament, que suposa un can-

vi molt gran respecte a la manera en que estem acostumats a treballar, tant els professors com els alumnes i, fins i tot, tam-

bé les famílies. I tot canvi, per senzill que siga, suposa un gran repte i implica certa dificultat. 

4.- Com pot enriquir el treball per Intel·ligències Múltiples al nostre col·legi? 

La teoria de Gardner respecte a la intel·ligència humana té derivacions molt directes i importants al camp educatiu. Si tots 

no tenim desenvolupades en el mateix grau cadascuna de les diferents intel·ligències, és lògic pensar que tots no podem 

aprendre de la mateixa manera. Si solament organitzem el procés educatiu pensant en aquells alumnes que tenen una bo-

na capacitat lingüística-verbal i matemàtica, com sol fer-se tradicionalment, ens deixem fora a gran part dels nostres alum-

nes. Canviar esta dinàmica suposa un enriquiment molt gran per al nostre centre. A més, no hem d'oblidar que som un 

col·legi parroquial, amb un caràcter propi molt clar, amb uns principis educatius que tenen com a prioritat l'educació ínte-

gra de la persona. I crec que el treball per Intel·ligències Múltiples, que no s'ha d'entendre com una metodologia sinó com 

una manera d'entendre l'educació, respon perfectament al nostre objectiu d'educar en plenitud. 

5.- Has tingut alguna experiència en este sentit? Conta'ns. 

Sí, he tingut un parell d'experiències de les quals vos puc parlar. El primer consell que ens donà la ponent del curs de forma-

ció de la Fundació sigué que aplicarem a l'aula allò que  havíem aprés en el curs, que provàrem sense por a fer xicotets can-

vis a les nostres classes.  Una de les experiències fou precisament a la vostra classe (2n), i va consistir, simplement, en can-

viar la manera d'avaluar la unitat que havíem treballat. Així, en lloc de fer un examen clàssic, vaig decidir que els alumnes, 

per grups, gravarien una entrevista en vídeo amb els reis catòlics, entrevista en la que hauria d'estar present tot el contin-

gut teòric de la unitat didàctica. Els grups es varen repartir els rols, varen buscar disfresses, fins i tot muntaren decorats per 

a fer els vídeos...fou divertit i aprengueren molt. 

L'altra experiència fou en el grup de 1r. Treballarem la unitat de l'atmosfera de manera molt visual i molt oral, establint dià-

legs a partir d'imatges. L'avaluació de la unitat sigué igual: vaig preparar una presentació d'imatges relacionades amb el 

contingut del tema i els alumnes, un per un, van anar passat per la sala de la pissarra digital i van respondre a les qüestions 

que els plantejava. Segons anaven responent correctament, els anava demanant més coses. Si no sabien respondre correc-

tament, passàvem a altra imatge. Amb la tàblet els vaig gravar per a poder avaluar-los després amb tranquil·litat. Solament 

el fet de poder expressar-se oralment i de poder moure's i interactuar i no haver d'estar sentats tota una hora, donà resul-

tats positius, principalment en els alumnes que podríem qualificar com a més inquiets. 
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6- Quina de les dos formes costa més d'avaluar? 

Costa més avaluar el treball fet a partir de les  intel·ligències múltiples que de la manera que podríem anomenar 

com "tradicional", ja que s'han de tindre molts més factors en compte i es requereix més treball a l'hora de pro-

gramar, a més d'una bona dosi d'imaginació i creativitat.   

7-Cóm t'has sentit treballant d'esta forma? I els alumnes? 

 Crec que els alumnes bé (comenta entre rialles) perquè qualsevol cosa que supose eixir-se'n  de la classe normal 

els agrada, tot i que d'altra banda els puga causar cert temor, principalment als alumnes que obtenen bons re-

sultats treballant al mode tradicional. Als professors ens passa igual, qualsevol canvi ens produeix cert temor, 

temor a no fer be les coses i a equivocar-nos.  En el meu cas, al principi em vaig sentir prou insegur. M'estava 

movent en un terreny que no domine, i això em causà inseguretat, però en veure la reacció dels alumnes i veure 

que responien bé i que estaven motivats, la inseguretat va desaparèixer.  

8-Veus progrés per part dels alumnes? 

Sí que veig progrés. Veig que alguns alumnes que de normal no obtenien bons resultats s'han interessat per la 

matèria i treballen prou motivats en vore que poden obtindre resultats positius. Fins i tot alguns m'han entregat 

treballs voluntaris pel seu compte, sense que jo els ho plantejara. És una bona mostra de que alguna cosa ha 

millorat en la classe. I els alumnes que ja abans treien bones notes, han vist que treballant d'esta manera també 

les trauen i que, a més, s'ho poden passar millor.    

9-Creus que a la llarga els alumnes acabaran adaptant-se a esta manera de treballar o es cansaran?  

 Açò és un camí llarg. Ens hem d'acostumar els professors, els alumnes i les famílies. És un procés que s'ha d'ini-

ciar des dels més xicotets i anar incorporant paulatinament esta dinàmica de treball per tal que, quan arriben a 

l'ESO, estiguen acostumats a treballar així. No podem canviar-ho tot de la nit al matí; s'ha de fer poc a poc, tot i 

que no per això hem de renunciar a fer experiències puntuals a tots els cursos. Si ho fem així, no n'hi haurà cap 

problema. L'experiència dels col·legis de la mare Montserrat, pioners a Espanya en el treball per Intel·ligències 

Múltiples, així ens ho mostra. 

10-Com reaccionaren els professors quan els vares proposar esta iniciativa?  

Reaccionaren molt bé. El nostre claustre és un claustre sensible a tot allò que puga suposar una millora en el tre-

ball. En els darrers anys hem fet un gran 

esforç de formació, tant en assumptes 

relacionats amb els processos de quali-

tat com en noves metodologies, un tre-

ball moltes vegades "silenciós",  però 

que dóna els seu fruits. En este sentit, 

gran part del claustre ja havia tingut 

contacte a nivell formatiu amb esta filo-

sofia de treball, encara que fóra superfi-

cialment. Com he dit abans, tot canvi 

suposa cert temor, temor a si les coses 

eixiran bé, a si els alumnes aprendran o 

no aprendran treballant així...Però són 

temors als què val la pena enfrontar-se. 

I en este sentit, el claustre del nostre 

centre és un claustre valent.  
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Entrevistes 
Experiències XIII 

Enguany, per primera vegada des que estic treballant al centre, tinc la responsabilitat de ser tutor d'un curs. 

Quan Rosa Feo, la cap d'estudis, em va proposar que m'encarregara d'una tutoria, em varen assaltar alguns 

dubtes: a la meua inexperiència com a tutor s'afegia el fet que, en no tindre jornada completa, passara prou 

hores fora del centre. Per a tranquil·litat meua, Rosa em va explicar que no anava a estar sol, ja que contaria 

amb l'ajuda de Pablo, que actuaria com a cotutor del curs, fent-se càrrec de la tutoria quan jo no estiguera 

present i ajudant-me en tot allò que calguera. A més, els companys que més experiència tenen com a tutors 

em brindaren la seua ajuda i consell des del primer moment.  

 

La tutoria que em varen assignar fou la de la classe de 2n, per a la què no tinc més que paraules positives. L'-

experiència, fins ara, està sent fantàstica gràcies a la col·laboració del grup d'alumnes de 2n -que estan fent-

me les coses prou fàcils- i a la inestimable ajuda de Pablo en la cotutoria. A nivell personal, ser tutor m'ha per-

més treballar amb els alumnes des d'un punt de vista molt més proper a les seues inquietuds i a la seua dinà-

mica personal. D'altra banda, al contacte directe amb les famílies complementa positivament el meu treball 

com a professor, en mantindre present tots els costats que conformen el triangle que ha d'articular el procés 

educatiu: alumne-centre-família.  Fins i tot allò que resulta menys atractiu de la tutoria -el treball burocràtic 

(que de vegades sembla inabastable)- no m'està suposant un gran esforç gràcies a poder comptar amb l'ajuda 

de la cotutoria, una figura nova al centre, que està resultant molt positiva.   
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Quart d’ESO 

 

Classes 
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Comiat de 4t    ESO 

 

Nosaltres, Fran, David, Matheus, Pablo, Carlos, Adrián, Rubén, Josselyn, Sandra Sierra, Sandra Sayago, Da-

niela, Paula, Irene, Vicenta, Iván, Jacinto, Kike, Victor, Edu, Josep, Enrique i Andrés,  els de 4t d’ESO d'en-

guany 2012-13 ens definim com uns “feres”. Sí, som un grup on les persones ens sentim bé entre nosal-

tres, un grup on l'ímpetu d'aprendre realment escasseja. Tendim a la comoditat i al conformisme. Inten-

tem passar amb el mínim esforç, i a voltes ens passem de rosca amb els altres en les bromes. Reconeixem 

que hauríem de créixer en capacitat d'empatia. Però som simpàtics, enrotllats, bones persones, agrada-

bles, bonics i molt llests.  

 Volem desitjar molta sort als que vénen darrere de nosaltres. Us demanem que poseu molt esforç 

en la part acadèmica. Els professors són bons, feu-los cas.  

 I a tu, Vicenta, et demanem que no canvies! T'has preocupat molt per nosaltres, t'has esforçat per 

aguantar-nos, moltíssimes gràcies! Segueix ensenyant als altres com ens has ensenyat a nosaltres. Tant de 

bo gaudisques molt aquestes vacances en Hawaii! Vicenta, agraïm la teua paciència, la teua entrega, per 

ser una persona que saps entendre que, tot i que tenim cossos d'homes i dones, encara estem fent-nos i 

que aquest difícil moment de l'adolescència és també bell, ple de vida i és una etapa que també cal saber 

viure i gaudir. Tu eres adulta però tens un cor juvenil i proper. Poques persones trobarem com tu i ha si-

gut un gust estar amb tu. Perdona si alguna vegada no ha quedat clar l’afecte. Segur que d'ací a 5 anys 

t'anem a voler molt més del que et volem ara. Eres una canya, no et rendisques! I també nosaltres troba-

rem a faltar especialment uns altres dels teus companys, i a tots ells en general . GRÀCIES!  
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