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CALASSANÇ en blanc i negre
Ressonen per les xarxes i en els coŀlegis escolapis, aires de festa entorn de sant Josep de Calassanç en la
setmana del seu Patrocini i no és per a menys. Però
un poc d’allò que llig i veig em deixa un gust agredolç,
un “nosequé” que no acabe d'integrar amb pau i serenitat. Alguna cosa així com parlar d'humilitat i servei a
un Consistori de Cardenals revestits de roig i dignitat.
Deﬁnitivament hi ha coses que no casen.
M'agradaria aportar, en eixos dies de centelleigs i
serpentines commemoratives, la meua mirada d'un
Calassanç “en blanc i negre”. Hi ha festes, ja ens
passa amb el Nadal, on és tanta la pirotècnia i la requincalla que la intensa lluminositat acaba encegant
l'esdeveniment en la seua veritat. Ens estarà passant
amb Calassanç?

Carles Such
Escolapi

tians ni musulmans, ni blancs ni negres, ni homes ni
dones, ni rics ni pobres..., sinó xiquets, tan sol xiquets.
Celebrar a Calassanç és jugar-se l'honorabilitat personal en declarar en plaça pública que l'únic educador és Déu i que els docents són mers instruments
que han de sintonitzar i perfeccionar-se amb l'actor
principal intentant molestar el menys possible.
Celebrar a Calassanç és guardonar amb interrogants

Celebrar a Calassanç és veure de lluny la vida en la
seua senzillesa i humilitat. És envoltar-nos del sofriment callat i indefens de tants xiquets forçats en la
seua infància a deixar de ser-ho, brutalment llançats
a un despietat món inhumà on la infantesa es consumeix com el sucre en l'amarg cafè de l'egoisme
sense escrúpols.
Celebrar a Calassanç és elevar una veu a favor d'una
immensa quantitat d'educadors vocacionals en moltes parts del món els sous dels quals i reconeixement social segueix sent vil i menyspreable.
Celebrar a Calassanç és agitar amb força el tronc
de l'educació en els països (denominats) desenvolupats, per a fer trontollar tantes propostes que no
persegueixen transformar sinó mantenir i consolidar
societats desiguals, establides en el capitalisme més
cruel i on dia a dia creix sense dissimular la desigualtat entre les persones.
Celebrar a Calassanç és encoratjar la ràbia dels xenòfobs en defensar sense embuts que no existeixen cris-

Dins l’Escola Pia

A voltes, celebrar, comporta ser ﬁdel a la veritat,
doncs podem córrer el perill d'estar festivament vivint una altra realitat.
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a tantes escoles que cridem cristianes, catòliques o
escolàpies i els plantejaments de les quals, orientació
i opcions de fons estan molt allunyades dels valors de
l'Evangeli i de la proposta de Jesús de Natzaret.
Celebrar a Calassanç és llançar milers de pamﬂets en
els llocs on creixen xiquets sense escoles, ni recursos
ni possibilitats, anunciant que deixem el centre de les
ciutats per a marxar-nos a atendre estes perifèries.
Celebrar a Calassanç és festejar austerament el bé
que vivim per a poder aportar i contribuir a l'eradicació del mal heretat i obligat de d'altres.
Celebrar a Calassanç és passejar als nostres alumnes
actuals pels barris perifèrics de les nostres ciutats,
posar en contacte la sola de les seues sabatilles de
marca en el fang macerat d'oblit i rebuig dels quals
miren i passen sense fer gens una vegada més.
Celebrar a Calassanç és publicar en el diari local que
tota ferida personal conté en si mateixa una gran
possibilitat.
Celebrar a Calassanç és alimentar als nostres joves
amb el pa de la solidaritat, la justícia i la veritat, fentlos dejunar de tant pastís embafador d'èxit, triomf i
acumular.
Celebrar a Calassanç...
Sent “aigualir” la festa de Calassanç, però considerant que ell criticava les celebracions amb molt so-
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roll i “boato”; les representacions teatrals o les desﬁlades i processons amb fast i gesticulacions, potser
m'acoste més així al seu retrat ﬁdel que, certament,
va anar en blanc i negre. Amb tot, entre l'un i l'altre,
queda una àmplia gamma de grisos.
Feliç festa de Calassanç! De cor.
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Presentació del quadre de Goya en el
Museu del Prado.
L'última Comunió de Sant Josep de
Calassanç.

E

l Museu del Prado i la Fundació Amics del Museu del Prado, amb l'assistència del Pare Provincial, han presentat l'exposició temporal de
l'última comunió de Sant Josep de Calassanç, obra
realitzada per Goya que, gràcies a la coŀlaboració de
la nostra Província Betània, romandrà en la sala 66
de l'ediﬁci Villanueva com a préstec durant un any,
prorrogable per un altre.
La incorporació temporal d'esta pintura a les colleccions del Museu adquireix una especial rellevància en tindre lloc coincidint amb la celebració dels
dos-cents anys des que este obrira les seues portes
en 1819, el mateix any en què va ser pintada l'obra.
La seua exhibició en el context de la major i més
completa coŀlecció de l'artista permet aprofundir en
l'essència de la seua pintura, i del seu art en general,
que revela un profund i excepcional coneixement de
l'ésser humà i de les seus tensions, esquinçaments
i patiments. Goya posa tots ells de manifest en este
gran llenç d'altar, amb l'estudi de cadascun dels caràcters de l'escena, que semblen preﬁgurar un tema
clàssic del món occidental, com és el d'estudi de les
tres edats de l'home, o el de la submissió contra la
violència, o el de la llum i l'ombra com a metàfora
dels actes i pensaments dels protagonistes.

Detall del Sagrari

Podeu escanejar el codi QR i vore el programa Mirar un
cuadro de RTVE emés el 9 de maig de 1983 sobre esta
obra de Goya. Cal recordar que a la nostra església en
tenim una reproducció al sagrari de l’altar major.

Lema del curs 18-19

T

ens tot un curs per davant EN LES TEUES
MANS! No és això una meravella? Pensa-ho
bé abans de donar una resposta fàcil… No
és un regal tindre tants mesos per davant, plens
d’oportunitats, perquè els espremes al màxim? Està
en les teues mans… No hi ha excusa… Depèn en gran
part de tu com es van a desenvolupar els pròxims
mesos… Tu sabràs què vols fer amb este curs, com
pots aproﬁtar-ho de gom a gom, amb quina actitud
has d’afrontar tot el que vaja venint: la relació amb
els companys i amb els profes, l’aproﬁtament de les
hores de classe, les diﬁcultats, que també arriba-

ran, les ofertes i convocatòries, els dies especials,
les eixides i excursions, el dia a dia, les hores d’estudi i esforç, les convivències, la trobada amb nous
companys de camí, l’oportunitat de seguir descobrint, educant-te, creixent,… Tot un curs EN LES TEUES MANS…! En deﬁnitiva… el futur EN LES TEUES
MANS… La vida (la VIDA!) EN LES TEUES MANS… Supose que ho hauràs pensat, o sentit, alguna vegada… Tenir la vida EN LES TEUES MANS… Quina sort…
i quina responsabilitat…! Potser encara ho veus molt
lluny. Igual ni tan sols t’ho crees del tot. Però és així…
I el futur comença hui, en este inici de curs.
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Fe i cultura.
Una aposta per la innovació
pedagògica i pastoral

D

esprés de més de 200 anys els escolapis a
Gandia continuen amb la seua aposta de
promoure la fe i la cultura. Enguany ha estat
especialment difícil per la disminució de religiosos
en la comunitat; ens ha deixat el P. Vicent García,
persona propera i incansable, després d’una vida
molt fecunda i una trajectòria que ha deixat una
empremta inesborrable en milers d’alumnes. D’altra banda, el P. Francesc Fuster s’ha desplaçat a la
residència de la Malva-Rosa per a tindre una millor
atenció i continuar amb la seua recuperació. Malgrat
tot, els religiosos escolapis juntament amb tots els
professors i professores i membres del PAS continuen la missió escolàpia en la nostra obra de Gandia.
El Marc Pedagògic de Referència és una realitat que
s’està implantant en les diferents etapes del nostre
coŀlegi i així en Infantil cal destacar el projecte Som
Artistes amb una gran coŀlaboració de les famílies.
En l’etapa de Primària, al llarg de cada trimestre es
desenvolupa un projecte de treball acompanyat
amb l’aplicació de diferents noves metodologies que
es realitzen en les classes; a més a més, s’ha collaborat en les propostes que l’Ajuntament de Gandia va oferint, com la realització d’un arbre de nadal
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Xavier Figueres i Marco
Titular

amb botelles de plàstic reciclades i el taller d’Escoles Saludables on els nostres alumnes van resultar
guanyadors en el concurs Màsterxef de la ciutat de
Gandia, a banda d’aprendre hàbits d’alimentació saludable a través de diferents mòduls.
D’altra banda, els nostres alumnes de Secundària i
de Batxillerat porten en les seues motxilles els iPads
com el seu instrument de treball habitual a on tenen
els seus materials de consulta elaborats pels seus
professors i professores; junt a ells, s’han disposat
les aules per a realitzar treballs cooperatius, rutines
de pensament, etc. És a dir, aplicar noves formes
d’ensenyament que milloren la motivació dels alumnes i acosten el coneixement a la vida real.
Quant a la pastoral, el projecte Arjé s’ha implantant
des dels 3 anys d’Educació Infantil ﬁns a 2n de Batxillerat. La participació de les famílies, dels alumnes
i dels professors acompanyants és molt important i
cal destacar-la, valorar-la i agrair-la perquè gràcies
a ella el carisma escolapi es manté i continua viu a
Gandia. Durant el mes de juliol, un grup d’alumnes
realitzaren el Camí de Sant Jaume acompanyats
pels professors Lidia Molina i Jorge Ortín i altres
anaren l’experiència Horitzó a Cercedilla. A més a
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més, els alumnes de 4t d’ESO han visitat el santuari
de Peralta de la Sal i els de 2n de Batxillerat la Casa
General dels Escolapis a Roma on foren rebuts pel
Secretari General P. Francesc Mulet en els seus respectius viatges ﬁnals d’etapa.
I la música continua juntament amb la dansa desenvolupant altres inteŀligències. A l’Escola de Música i
Dansa Calassanç aquest curs han ﬁnalitzat els ensenyaments elementals i han superat la prova d’accés
a ensenyaments professionals la primera promoció.
Continua la metodologia innovadora Fasolet amb els
alumnes d’Infantil i primer cicle de Primària, posteriorment s’inicia l’aprenentatge d’instruments amb
llenguatge musical que es complementa amb el Cor
a partir de 5é de Primària. De manera paraŀlela, l’Escola de Dansa dirigida per María Costa comença amb
els menuts de tres anys i es distribueix en diferents
grups que a partir del curs 2018-2019 incorporaran
ensenyaments de llenguatge musical a ﬁ de poder
preparar-se per a les seues proves d’accés.

ls escolapis Francesc Fuster, Vicent García i Enric Ferrer

En deﬁnitiva, un any de treball i de compartir experiències que han permés que juntament amb totes les famílies i la coŀlaboració de
l’ACPA continua endavant l’Escola Pia de Gandia.
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A la comunitat educativa

La veu dels joves
en l’Església

E

nguany, a l’octubre, se celebra a Roma,
convocat pel Papa Francesc, un Sínode de
bisbes que tractarà sobre els joves, la fe i
el discerniment vocacional. S’hi tracta d’una reunió
que pretén estudiar, reﬂexionar, compartir experiències i idees, per tal d’avançar en la millora de la
comunitat cristiana i aprofundir en la coresponsabilitat de tots els seus membres, a partir d’un tema
comú.
Una assemblea de tanta transcendència ha tingut
una etapa de preparació a base d’un document de
treball, enquestes realitzades en totes les diòcesis del món, informes d’experts, etc. També l’Escola Pia, estesa en 36 països, ha coŀlaborat amb
un Sínode escolapi en totes les seues institucions
educatives i pastorals, tal com també s’ha fet en el
nostre Coŀlegi.
En acabar el Sínode, el Papa, tenint en compte les
seues conclusions, donarà a conéixer un document sobre la joventut, amb el desig d’acollir tantes experiències i situacions, per tal d’avançar en el
seguiment de Jesucrist i obrir-se a tot allò que Déu
vol per a les nostres vides, és a dir, exposar doctrinalment la fe en Jesucrist, el discerniment o conéixer que ens diu el Senyor, i descobrir la vocació
o projecte de vida que ens inspira, com a cristians,
l’Esperit Sant.
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P. Enric Ferrer
Escolapi

¿Per què és tan decisiva l’etapa de la joventut? Els
anys que van, aproximadament, dels 16 al 29 tenen
unes característiques úniques en la vida humana:
evolució de la persona cap a una primera maduresa, formació i preparació professional, elecció de
les grans opcions de la vida (matrimoni o no, servici social, ministeri eclesial, vida consagrada, etc.).
En deﬁnitiva, s’hi tracta d’aclarir les grans dimensions de l’existència, des del sentit de la vida, ﬁns
a tot allò que permetrà la creixença personal i la
integració social i eclesial.
Tal potència vital amaga, sorprenentment, una
considerable vulnerabilitat o debilitat psicològica,
anímica, a més de social i econòmica. El jove se
sent pressionat per la família, la societat, mentre
intenta superar les incerteses sobre el seu futur i
assumir la responsabilitat de les seues decisions
vocacionals. És per això que es pot tornar molt sensible a les ofertes exteriors, com la publicitat que
l’anima a consumir; les xarxes socials carregades
d’hiperinformació anònima sense el contrast amb
el coneixement elaborat racionalment i el diàleg
lliure i responsable; l’opinió dels amics i companys,
considerada com la veritat més autèntica, que li
permet no sentir-se diferent o aïllat socialment; les
interessades promeses d’una felicitat immediata,
aconseguida sense cap sacriﬁci o prova...

REVISTA 2017 - 2018

La càrrega existencial i social que pesa sobre la joventut, ha fet que els experts en educació i psicologia i sobretot els sociòlegs, han intentat, en cada
moment històric, dissenyar el perﬁl de la joventut en
general o en la particularitat d’un país o d’una església. En aquest sentit, el document preparatori del
Sínode, publicat l’any passat, ofereix una visió panoràmica de la joventut actual en el context mundial,
tot insistint en la complexitat i diversitat de les situacions que viuen els joves, sense oblidar el drama de
la pobresa, la desigualtat o els NEETS (Non in Education, Employment or Training), és a dir la gran quantitat de joves que ni estudien ni treballen ni tenen
formació professional. El document, a més, remarca
que la més difícil situació de les joves, sotmeses a
tradicions i pràctiques que les condemnen a la una
inferioritat permanent.

voluntariat, ﬁns i tot en països d’altres continents.
Com ha escrit el Papa Francesc, cal invitar els joves a
entrar en contacte amb Jesucrist, tal com va passar
amb alguns dels seus primers seguidors, quan Jesús
els preguntà què buscaven i ells li van demanar on
vivia. Jesús els va dir: Veniu i ho veureu. Ells hi anaren, veieren on vivia i es quedaren amb ell aquell dia
(Joan 1,39). L’encontre personal amb el Crist és el fonament del do de la fe, de l’opció per la Bona Notícia
del seu Regne, del servici en favor dels més dèbils i
necessitats, en tots els sentits. Més enllà del soroll
de tantes ofertes de felicitat low cost, el seguiment
de Jesucrist obri unes perspectives que fan possible
caminar, amb una nova llum, ﬁns i tot entre les foscors més negres de la vida, perquè només tu tens
paraules de vida eterna, i nosaltres creiem i sabem
que tu eres el Sant de Déu (Joan 6, 68-69).

La comunitat cristiana és cada vegada més conscient de la necessitat d’escoltar a la joventut, siga en
moments d’una certa excepcionalitat com el Sínode
de 2018, com en la vida de cada dia en les parròquies, escoles, associacions i grups. Una actitud que ha
de superar els clixés difoses pels mitjans de comunicació, que massa sovint remarquen les conductes
asocials d’alguns joves, mentre deixen sense ressenyar tot allò que importants sectors de la joventut
estan realitzant assíduament en la formació personal
o en grup, en la dedicació als més menuts, als més
necessitats o coŀlaborant en tantes agrupacions que
fomenten la música, l’esport i l’amor a la naturalesa.
En l’Església és fonamental la presència activa de
molts joves en l’evangelització, l’acció social i en el
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La Direcció els parla

Borja Pinzón
Director

E

ncetem este any amb un lema “En les teues mans”, frase que envolta més signiﬁcat
que el que creguem. Ja Calassanç buscava
canviar la societat amb l’educació, i en la societat actual es fa més present aquest canvi. Està a
l’abast de les nostres mans modiﬁcar esta societat
inculcant valors de solidaritat, amor, pau... També
com a centre catòlic ens posem en les mans de
Jesús que ens guia i es dona conﬁança en el que
fem. Aproﬁte l’ocasió per a transmetre aquestos
valors i creences en tota la comunitat educativa,
escolapis, professors, alumnes i famílies, que posem les mans a treballar per un món millor i que
conﬁem en Jesús per a dur a terme aquest treball.
Assemblea d’Obres, Capítol Local i Provincial

tembre i vam treballar un document realitzat per
la Província Betània, ens vam dividir en 5 grups de
treball intentant tindre una mescla de professors
de diferents etapes. A la meitat de la sessió van
esmorzar a la cuina del menjador i després vam
prosseguir amb el treball de reﬂexió. Quasi al ﬁnalitzar la jornada tinguérem una celebració litúrgica
a l’església del coŀlegi. I per ﬁnalitzar la jornada vam
tindre un dinar de germanor com toca en estes
ocasions, és dir, dos espectaculars paelles realitzades pel Sr. Vicent Vilar i acompanyat pel pinxe
Vicent Torres, als que des d’ací els done les gràcies
per l’esforç i treball ben fet. Enhorabona Brothers.

Els Capítols Locals
Abans de la celebració del
Capítol local, es reuneix l’Assemblea d’Obres del nostre
Coŀlegi on està representada quasi tota la Comunitat
Educativa: professors, representants de l’ACPA i del
Consell Escolar, excepte els
alumnes. Per a esta sessió
ens van reunir el 7 de se-
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El terme “Capítol Local” designa a la reunió de tota
la Comunitat Educativa i religiosa, que està especialment regulada per les Regles de l'Ordre, i que
té lloc cada quatre anys, abans del corresponent
Capítol Provincial. El seu objectiu és deixar constància del viscut per la Comunitat en estos quatre
anys anteriors, tant en la Comunitat religiosa com
en el Coŀlegi i Obres que porte esta Comunitat. Hi
ha informes del Rector, dels responsables d'Obres,
de les Presències, econòmics, educatius, pasto-
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Els Capítols Provincials
El terme “Capítol Provincial” és un terme canònic
multisecular que designa la reunió dels Rectors de les
Cases, els dirigents de la Província, i els Vocals triats
per votació en la Província, seguint una estricta regulació. Tenen caràcter legislatiu, les seues decisions
afecten a tota la Província durant el següent període,
en ells s'estudia la situació de cada Casa i les proposicions de canvis a realitzar en la Província, noves
fundacions de Cases, noves Viceprovíncies o Províncies, assumptes educatius i de pastoral religiosa, assumptes econòmics, i tot el que concerneix a la vida
de la Província, així coml’elecció de Representants al
Capítol General de l'Ordre i les propostes de canvis
que afecten a tota l'Ordre.
II CAPÍTOL PROVINCIAL ESCOLA PIA BETÀNIA
“Creixent en Comunió”.
Lema del pròxim Capítol Provincial.

rals, avaluacions del fet i plans de futur de la Comunitat. Es prenen decisions que afecten a aquesta Comunitat i Obra. Figuren també les Proposicions per a
la Província (les que s'aproven), per a ser portades a
l'estudi del següent Capítol Provincial. El Capítol Local
es va realitzar el 26 d’octubre en les dependències
de la Comunitat religiosa de Gandia amb la presència
dels Titulars dels coŀlegis de Gandia i Algemesí, els
Directors Generals de Gandia i Algemesí i el Coordinador de la Presència Gandia-Algemesí.

La Congregació Provincial ha triat com a lema capitular “Creixent en Comunió”. Aquest lema fa referència a l'objectiu de “Revisar el camí emprés respecte al
Projecte de Futur, revalidar-ho i fer-ho més operatiu”.
Creiem que és expressiu: són diverses ﬂetxes que
porten a la trobada. Des de diversos angles, convergint en qui ens convoca i envia. Es tracta d'unitat en
la diversitat, de comunió de l'Únic que pot unir-nos
i enviar-nos. Expressa, al mateix temps, moviment,
perquè d'açò es tracta des del principi: eixir de la nostra terra, de la nostra “zona de confort”, per a anar
a la trobada del Senyor, a la trobada del germà, a la
trobada dels Trastéveres de hui. El Capítol Provincial
es realitzarà a Madrid del 26 al 29 de desembre on es
conﬁrmarà el nou Provincial i els seus assistents per
als pròxims quatre anys.
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ACCIONA (Infantil, Secundària i Batxillerat)
EDUCAT (Primària)
MENJADOR AUSOLAN-RCS

NETEJA

José Torres / Alfredo Ibàñez / José Maria Ferrairó

PORTERS

secretaria.gandia@escolapiosbetania.es

Graciela Boix

SECRETARIA

adm.gandia@escolapiosbetania.es

África Estruch / J. Antonio Delgado

ADMINISTRACIÓ

tic.gandia@escolapiosbetania.es

Vicent Bonet

RESPONSABLE TIC

Maria José Ferrerons

AULA D'INTEGRACIÓ SECUNDÀRIA

Milagros Mas

AULA D'INTEGRACIÓ PRIMÀRIA

social.gandia@escolapiosbetania.es

Carlos Costa

COORDINADOR ACCIÓ SOCIAL

calidad.gandia@escolapiosbetania.es

Adela Ribera

COORDINADORA DE QUALITAT

M. Dolores Sáez orientador.gandia@escolapiosbetania.es
Alicia Pascual gabinete.gandia@escolapiosbetania.es

ORIENTADORA ESCOLAR

Mª Dolores Ribera

GERENT

Joan Llorca
Sandra Peret
Esther Perelló
Jorge Ortín
Ana de Juncal
Adela Moncho
Concha Gómez
Rosa Femenia
Rosalia Ferrairó
Anabel Part
Alejandra Sebastià
Elisa Cuquerella
Vicente Torres
Arantxa Català
Piedad Peiró
Luisa Pla
Fernando Martí
Àgueda Domènech

Carlos Tormo
Vicente Vilar
P. Fernando Arnal
Mª Carmen Alonso
Milagros Mas
Roberto Blasco�

Mª José Martí
Reme Melo
P. José Luis Cuesta
Fernando Penalba
Alícia Pascual

ESPECIALISTES INFANTIL - PRIMÀRIA

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

Nati Guillot
Gema Ferri
José Vercher
Carolina Garcia
Teresa Gimeno
Cristina Abeledo
Alfredo Marcos
Núria Ribera
Rafa Gomar
Isabel Pavia
Lidia Molina
Carlos Costa
Graciela Pedro
David Melo
Raquel Bataller

Mª Dolores Sáez
Héctor Morant
Alícia Peiró
Borja Pinzón
F. Xavier Figueres
Xelo Gonzàlez
Gonzalo Chirivella
Alícia Izquierdo
Paloma Nadal

Juan Luis Pérez
Mª Carmen Fuixench
Lorenzo Mellado
Alba Estors
Mª José Ferrerons
Loles Ribera
Adela Ribera
Pep Pla
Víctor Colomer

PROF. NO TUTORS SECUNDÀRIA - BATX.

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

PROF. TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

P. Enric Ferrer, P. Fernando Arnal,
P. Víctor Martínez, P. José Luis Cuesta

COMUNITAT ESCOLÀPIA

Curs 2018 - 2019

ESCOLA PIA DE GANDIA

PROF. TUTORS INFANTIL - PRIMÀRIA

REPRESENTANT DE LA TITULARITAT F. Xavier Figueres titular.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR GENERAL Borja Pinzón dir.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTORA DE INFANTIL i PRIMÀRIA Piedad Peiró primaria.gandia@escolapiosbetania.es
DIRECTOR DE SECUNDÀRIA i BATXILLERAT Lorenzo Mellado esobto.gandia@escolapiosbetania.es
COORD. GENERAL PASTORAL ESO i BATX . Gonzalo Chirivella pastoral2.gandia@escolapiosbetania.es
COORD. PASTORAL INFANTIL i PRIMÀRIA Luisa Pla pastoral1.gandia@escolapiosbetania.es

REVISTA 2017 - 2018
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Ús responsable de la tecnologia
de la informació i la comunicació
Mª Dolores Sáez
Departament d’Orientació

Els recursos tecnològics que hui dia estan a l'abast
d'estudiants, professors i de la societat en general,
exerceixen un paper determinant en l'accés, processament i la transmissió de la informació. Com a
avantatges en l'àmbit del centre escolar cal destacar:
Afavoreix les activitats interactives.
• Desenvolupament de la iniciativa i de la motivació
de l'alumne.
• Cooperació i treball en grup.
• Alt grau d'interdisciplinarietat.
Així mateix hem d'oferir a l'alumnat la possibilitat
d'actuar amb destresa i seguretat en la societat de
la informació i la comunicació; posat que el seu ús
no es limita a l'àmbit escolar com a eina per a l'aprenentatge..
És per això, que un dels principals reptes als quals
s'enfronten els pares hui dia, és el de fomentar l'ús
segur i responsable entre els seus ﬁlls.
Orientacions per als pares:
• Prepareu entorns TIC controlats ajustat a la maduresa del menor utilitzant les solucions de control
parental disponibles.
• Faciliteu continguts de qualitat per a la seua edat
que l'ajuden a desenvolupar les seues habilitats.
• Establiu bones pràctiques d'ús. Traslladeu-li la
importància de la privacitat i de limitar la difusió
d'informació personal o familiar. Ajudeu-lo a pensar
críticament sobre el que troba en línia: ni tot és apte
per a la seua edat, ni tot el que es diu és cert, ni
totes les persones són qui diuen ser. Pensar abans
de publicar i ser selectiu amb els contactes en línia.
• Superviseu la seua activitat i promoveu el diàleg.
Segons l'edat del menor, mantindre els dispositius
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en un lloc central de la casa per a supervisar el seu
ús. També podeu revisar els registres de les eines
de control parental per a conéixer la seua activitat
en Internet (pàgines vistes, cerques realitzades,
etc.). Però no oblideu que una de les millors formes
d'ajudar els teus ﬁlls en la xarxa passa per compartir
activitats i mantindre un diàleg constant amb ells.
• Concreteu les normes des del principi. Establiu límits sobre el temps d'ús dels dispositius per a evitar
abusos i per a començar a fomentar un ús equilibrat
de les tecnologies que no interferisca amb les obligacions ni amb la resta d'activitats de temps lliure.
Com a pares hem de vigilar que no es faça un ús
abusiu que puga acabar generant una dependència. Els jocs en línia i l'atenció permanent al mòbil
són dos dels principals problemes d'addicció entre
els joves. Establir regles i límits clars sobre l'ús de
les tecnologies ajudarà la seua prevenció.
• Adapteu les normes de forma consensuada. Ajusteu les regles i límits establits en funció de la conﬁança que et genere el teu ﬁll. Perquè les normes siguen respectades és convenient que no s'imposen,
sinó que siguen de mutu acord. Seria convenient
reﬂectir els acords adoptats per ambdues parts, a
manera de recordatori.
• Resulta essencial traslladar-los que els seus pares sempre els escoltaran i oferir-los ajuda davant
qualsevol problema. Tracteu de no sobreactuar davant un problema. Si temen la teua reacció pot ser
que la pròxima vegada intenten resoldre les coses
pel seu compte.
• Dialogueu i escolteu per a supervisar i orientar. La
comunicació familiar és el principal element per a
supervisar la seua activitat i orientar-lo en les bones pràctiques, però recorda que perquè el diàleg
siga efectiu no solament heu de parlar, sinó tam-
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bé escoltar. Centreu-vos en els comportaments que
desitgeu millorar i no jutgeu. No allargueu massa les
converses i poseu límit quan vegeu que ja no traureu
gens productiu d'elles. En un altre moment, podreu
conversar de manera més relaxada i constructiva.
• Començar a resoldre algunes situacions conﬂictives per si mateixos segons la maduresa del menor.
Ha de començar a desenvolupar-se de forma autònoma en algunes de les situacions (ex. gestionar un
enuig en el grup de WhatsApp d'amics, saber traslladar el seu rebuig o malestar de forma assertiva davant un comentari malintencionat), però deixant-li
clar que pot comptar amb vosaltres en cas que alguna cosa li haja fet sentir malament.
• Respecte als altres. Els xiquets i adolescents no
sempre són conscients del mal que poden ocasionar
a un amic o company amb una “simple broma”. La
diﬁcultat per a percebre el mal causat des de la distància física, afavoreix que a vegades actuen de manera impulsiva sense pensar en les conseqüències.
Per esta raó, és necessari que prenguen consciència

que han de respectar a la resta d'usuaris per a millorar la convivència.
Ha de tindre en compte que:
• Escriure en majúscules signiﬁca ‘cridar’, per la qual
cosa no és adequat utilitzar-les.
• Cal pensar abans d'escriure opinions, comentaris, etc. Igual que en la vida real, existeixen moltes
formes d'expressar la nostra opinió i ﬁns i tot defensar-la, sense faltar ni molestar a ningú. Recorda'ls
que a l'altre costat de la línia també hi ha persones.
• No tots els serveis que ofereixen les noves tecnologies tenen les mateixes regles de bon ús. En Internet
inﬂueix molt el context, per la qual cosa com més
informats estiguem sobre les normes d'ús, prohibicions i limitacions d'un servei, més còmodes ens
trobarem.
• La immediatesa és una dels avantatges i desavantatges d'Internet. Cal aprendre a ser pacients i a demanar les coses amb respecte i educació.

Bibliograﬁa i webs d'interés
http://defensordelmenor.org

INCIBE

http://portaldelmenor.es
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Gabinet

Psicopedagógic
Alicia Pascual Estruch

En els centres educatius es disposa de la ﬁgura d’un
orientador educatiu que forma part del Gabinet Psicopedagògic i són moltes les famílies que desconeixen quina és la seua funció.
En primer lloc, és important saber que un orientador
educatiu és un Llicenciat en Psicologia, Pedagogia
o Psicopedagogia, amb els coneixements necessaris sobre les diferents etapes evolutives dels xiquets
i les possibles diﬁcultats a nivell acadèmic que els
puguen sorgir.
Un orientador educatiu pot abastar des de l’etapa
d’Infantil ﬁns a l’etapa de Batxiller. En este article,
es parlarà en concret de l’etapa d’Infantil i Primària.
Entre les diferents funcions que realitza es pot destacar:
1. Identiﬁcació de necessitats educatives. D’esta
funció és molt important la visió dels tutors que tenen als xiquets en l’aula moltes hores a la setmana
i observen diﬁcultats o mancances en ells, així com
els talents. Els tutors es reuneixen amb l’orientador
setmanalment per parlar dels diferents xiquets i
s’intercanvia la informació pertinent. Després d’açò,
l’orientador s’encarrega de detectar les necessitats
educatives en general i especíﬁques de recolzament i especials en particular i, amb l’autorització
de les famílies, es realitzen les avaluacions psicopedagògiques pertinents.
2. Assessorament psicopedagògic als mestres. Esta
funció és possible perquè la formació de l’orientador educatiu el capacita per assessorar els equips
directius i als mestres. Assessorar psicopedagògicament implica explicar i justiﬁcar, oferir criteris,
pautes, recursos... pedagògics i psicològics.
3. Assessorament a les famílies. El recolzament i
l’assessorament a les famílies es una funció molt
important que ha de dur a terme l’orientador educatiu. L’atenció a les famílies amb ﬁlls amb necessitats
educatives especials ha de ser prioritària per les implicacions educatives i emocionals que comporten.
4. Coordinació amb altres professionals. La funció
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dels orientadors és coordinar-se amb altres professionals, tant interns (Equip Directiu, orientador de
Secundària i Batxiller, mestres) com externs (Servei
Psicopedagògic Escolar, serveis mèdics com pediatres, neuropediatres, psicòlegs externs, serveis
socials...).
5. Formació continua. L’orientador educatiu és un
professional que ha d’estar en continua formació,
tant a nivell legislatiu com a nivell psicopedagògic.
Ha d’estar preparat per treballar amb alumnes molt
diferents entre ells, donant valor a la diversitat.
6. Programació de les tasques a realitzar. L’orientador escolar també es programa un curs escolar
amb tasques importants a realitzar, però ha d’estar
preparat per als imprevistos. El seu objectiu principal són els xiquets de l’escola i s’ha d’actuar pel seu
benestar, amb treball de coordinació amb les seus
famílies i els mestres.
A banda d’estes sis funcions, hi ha altres més especíﬁques (que estan disponibles a la web del coŀlegi),
però sobretot, s’han de tindre en compte les anteriors.
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Aula PT
Mila Mas

AULA PT Primària
L'aula de PT, Pedagogia Terapèutica, és un gran
recurs cada vegada més necessari per a atendre
la diversitat de l'alumnat, que presenta diﬁcultats
d'aprenentatge de diferent índole.
La funció essencial que es realitza en l'aula de PT és
la d'afavorir la inclusió de l'alumnat amb NEE, mitjançant l'atenció directa i indirecta a aquest alumnat. Cada xiquet/a posseeix un ritme diferent, pel
que respecta al procés de desenvolupament i maduració, a més de circumstàncies externes que poden inﬂuir en este desenvolupament i hem d'adequar-nos a este ritme en el procés d'aprenentatge.
Totes les persones posseïm moltes habilitats, algunes innates, que anem desenvolupant i potenciant
amb els anys si les anem practicant. També hi ha
unes altres que no ens resulten tan fàcils o simplement encara no hem arribat a eixe procés de maduració i quals s'han de treballar d'una manera més
especíﬁca.
Per eixe motiu, el coŀlegi compta amb aula PT, on es
treballen estos aspectes de manera més especíﬁca
adequant-nos a cada alumne, ja siguen que li puguen costar més o uns altres que s'hagen d'elevar
més, depenent de les capacitats de cada alumne,
ajudant al fet que vagen evolucionant i se senten
més motivats. Es treballa amb grups molt reduïts
per a poder arribar a cada alumne com correspon,
tot açò de manera molt visual, amb materials manipulatius i amb una supervisió constant i amb la
participació contínua de l'alumne.
• Entre els aspectes que es treballen en l'aula de PT,
podem veure alguns:
• Estimulació de l'expressió oral i comunicació.
• Activitats preparades per a la millora de la lectura
i escriptura en alumnes que mostren alguna diﬁcultat en aquest sentit.

• Desenvolupament d'estratègies d'atenció i concentració.
• Estimulació de la planiﬁcació, de l'organització del
temps i fomentar el repàs.
• Elaboració i adaptació del material didàctic individualitzat a cada alumne:
o Activitats preparades per a la millora de la lectoescriptura en alumnes que mostren alguna diﬁcultat en
aquest sentit.
o Realització d'activitats més complexes que suposen processos de recerca estimulant la creativitat
de l'alumne.
o Elaboració de programacions adaptades a cada
alumne en l'assignatura o assignatures on aquest
mostre algun tipus de diﬁcultat. En aquest sentit,
es parteix del nivell on l'alumne es troba i es treballa a partir d'ací. Aquestes adaptacions permeten
que l'alumne no perda autoestima en veure que
va aconseguint assoliments i que va evolucionant,
com s'ha nomenat anteriorment, al seu ritme.
Tot el treball que es realitza en esta aula està coordinat per un equip de professionals, amb gran
vocació i motivació, format pel tutor o tutora de
l'alumne i la mestra de PT per a portar un seguiment
i així poder veure com evoluciona l'alumne a cada
moment. També comptem amb la cooperació del
Gabinet Psicopedagògic, que porta una supervisió
d'este treball i un seguiment regular de l'evolució de
cadascun dels alumnes a més de donar-nos pautes
i orientar a tot el professorat, a més d'informar i orientar a les famílies.
És una gran labor que persegueix l'optimització del
desenvolupament d'estos alumnes, a través d'una
educació humanitzada i integral.
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AULA PT Secundària
M. José Ferrerons

La diversitat de persones que componen la comunitat educativa ha de considerar-se com un fet valuós que enriqueix a les persones, ens fa més tolerants, comprensius, oberts i contribueix a afavorir
la cohesió social. A causa d'esta pluralitat, és una
necessitat posar en pràctica certes actuacions dirigides a previndre o compensar diﬁcultats. Per açò
ens sentim afortunats per comptar amb una aula
PT en Educació Secundària i poder donar resposta
a esta pluralitat.
En esta aula treballem coordinats amb els professors
especialistes així com amb les famílies per a afavorir
el desenvolupament integral d'estos alumnes.
Optem per una educació inclusiva, amb sessions
dins de l'aula ordinària que suposa oferir una educació comuna per a tot l'alumnat que reconega,
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valore i s'ajuste a les característiques de cadascun
d'ells, tractant d'evitar així una escola segregadora.
A més realitzem diversos projectes com per exemple “A ritme de vers”, component música amb lletres de poemes de la literatura espanyola, “Mestres
per un dia”, realitzant tallers en educació infantil i
“Tertúlies amb autors de llibres”. Així mateix realitzem activitats d'innovació educativa amb Apps que
afavoreixen la motivació i assimilació de continguts,
còmics, telenotícies entre altres.
En deﬁnitiva, conviure de manera activa amb xiquets
amb característiques diferents és una experiència
que no s'aprén en un llibre de text o una pissarra digital. Però els aprenentatges derivats d'aquesta convivència segur que són aprenentatges que perduren al
llarg de les seues vides.

Qualitat educativa
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PERQUÈ VOLEM MILLORAR,

NECESSITEM LA SEUA OPINIÓ
Els resultats analitzats han estat extrets per una enquesta de satisfacció que es passa als pares de tots
els cursos i als alumnes a partir de 5é de Primària ﬁns
a 2n de Batxillerat. Aquestes enquestes són completament anònimes i s’envien en diferents enllaços i a
través d’un formulari per tal d’aconseguir una informació detallada per cursos a ﬁ de poder detectar les
futures millores i així poder implantar-les.
Quant als pares i mares, s’han recollit 299 enquestes que representen el 35% de la mostra total. Cal
destacar que no és satisfactori el nivell de respostes, ja que en cap etapa s’arriba al 50% de participació i el seu nombre ha disminuït en 41 enquestats.
També dins de l’anàlisi dels resultats utilitzem dades
objectives. En general, els resultats són en la gran
majoria satisfactoris i en alguns casos en concret
s’hauran de valorar i proposar accions per a modiﬁcar els resultats.
Al llarg d’aquest curs s’ha aconseguit trencar la tendència al descens en l’ús de la plataforma Educamos per part de les famílies. L’ús per part dels pares
s’ha incrementat en un percentatge mínim però els
alumnes l’han incrementat d’una manera molt signiﬁcativa passant de 52.798 accessos en el 16-17 a
70.115 en el 17-18. Considerem aquest fet com a molt
positiu, ja que ells són una de les parts interessades
més importants del nostre procés educatiu i mostres de tal interés en la consulta de la plataforma
indiquen que troben informació valuosa i rellevant.

Adela Ribera
Coordinadora de Qualitat

el 78%, així com la de la formació en valors que ha
augmentat ﬁns al 82%. Cal destacar que l’àrea de
Religió s’imparteix des de 1r de Primària ﬁns a 1r de
Batxillerat amb dues sessions setmanals malgrat
que el currículum oﬁcial indique una única sessió i
que la formació en valors es realitza de manera explícita a través de campanyes i tutories i de manera transversal a través de tot el professorat. S’han
consolidat campanyes com la Cistella de Nadal, “Un
taponet, un cigronet”, Campanya del Quilo, recollida
de roba, etc.
Un altre aspecte important per a les famílies constitueixen les Lletres. Un primer element important és
el contacte entre l’escola i les famílies que es produeix en les reunions de pares; així, s’ha aconseguit
mantindre un alt percentatge d’assistència a les
reunions de pares; un 83%, més alt en Infantil i Primària i un poc inferior en Batxillerat. D’altra banda,
les famílies se senten molt acollides pels tutors dels
seus ﬁlls: destaca en Educació Infantil amb un 91%
de satisfacció amb el seguiment del tutor ﬁns al 73%
de Batxillerat, tenint una mitjana del 80%.
Quant a les eixides culturals, cal destacar que continua fent-se un treball de selecció de destinacions
econòmiques, signiﬁcatives amb els continguts
curriculars i vinculades a l’Escola Pia en els de ﬁnal
de curs de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, i que tenen
una bona resposta en la satisfacció dels pares amb
un 83% de mitjana.
Igualment els pares valoren de manera molt positiva la informació que reben a través de la pàgina
web del centre. Enguany la satisfacció s’ha situat
en un 83% destacant la importància que té mantindre al dia la pàgina web i plasmar tota la vida del
centre per tal que les famílies puguen tindre una visió global de tot el que s’hi realitza.

Els nostres coŀlegis es fonamenten en la Pietat
i les Lletres, la Fe i la Cultura, i, per això, les nostres famílies valoren d’una manera molt positiva tot
el que estiga relacionat amb la formació cristiana
i la formació en valors. Aquest curs, la satisfacció
dels pares quant a la formació cristiana en horari
escolar s’ha mantingut en un valor molt elevant,
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Quant a resultats acadèmics de 2n de Batxillerat,
el 88% dels alumnes matriculats obtingué el títol
en juny i el 100% que es presentà en juny a les PAU
aprovà amb un diferencial entre PAU i expedient
acadèmic d’1,046 que es troba en un nivell acceptable; en el mes de juliol el 97% de l’alumnat matriculat
obtingué el títol i de nou el 100% aprovà les PAU.
Respecte a les soŀlicituds i la demanda per part de
les famílies, el centre es manté en una situació molt
positiva. El curs 2017-2018 planteja com a inquietud
la necessitat d’oferir 150 places en Educació Infantil
després de molts anys oferint 114 places. Així, en el
nivell de tres anys s’oferiren 50 places i en els nivells
de 4 i 5 anys 12 vacants respectivament així com en
1r de Primària. Tot això s’unia a la incertesa causada
per la baixada de la natalitat que s’havia produït a
nivell estatal i que concretament ja sabíem que en
la ciutat de Gandia s’havia produït.
En el mes de desembre es publicà al DOGV la modiﬁcació de l’autorització del centre amb els llocs escolars autoritzats, de manera que en el mes d’abril
poguérem fer la Jornada de Portes Obertes amb les
noves aules ja preparades i amb tots els requisits
legals complits. Hi hagué una assistència important
de famílies i la recepció de soŀlicituds complí les expectatives. En 3 anys hi hagué 55 soŀlicituds de primera opció de forma que les aules s’ompliren però
ja sabíem que les de 4 i 5 anys costaríem més i una
vegada ﬁnalitzat tot el procés d’admissió quedaren
quatre vacants en cada aula.

En tota l’etapa de Primària sols s’oferiren vacants en 1r
de Primària però, malgrat això, es van rebre soŀlicituds
en tots els nivells. En ﬁnalitzar tot el procés d’admissió,
comptabilitzades les repeticions i les baixes per trasllats, es cobriren totes les places de Primària tenint
ﬁns i tot aules amb més de 25 alumnes a banda de les
que en el seu moment arribaren a 30 per l’increment
de ràtio que s’establí pel govern central.
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Una altra qüestió diferent foren les etapes de Secundària i de Batxillerat. En el cas de Secundària,
des d’un principi es presentaren serioses diﬁcultats,
atesa que l’autorització de Secundària està reduïda
a causa dels metres de les aules i, per això, malgrat
de disposar de vacants en 1r d’ESO i 3r d’ESO no ens
permeteren oferir cap vacant. No obstant això, les
famílies presentaren soŀlicituds en Secundària: 1r
ESO 12, 2n ESO 8, 3r ESO 10 i 4t ESO 6 i per a la nostra sorpresa el 2 de juliol en el programa de gestió
de Conselleria Ítaca ens posaren vacants en 1r, 3r i
4t d’ESO. Així doncs, pogueren admetre alumnes en
aquests cursos arribant a tindre més alumnat que
mai altra ocasió. Mentrestant ja s’havien iniciat les
obres d’adequació de les aules de Secundària a ﬁ
que tingueren els metres segons la normativa vigent i així no tornar a tindre aquests problemes.
Per últim, respecte Batxillerat de nou aquest curs
han tornat a incrementar-se les soŀlicituds, de 86 a
89 per a 70 places. D’aquesta manera, s’han tornat
a quedar fora bastants alumnes que venien d’altres centres i aquest fet ha contribuït que els nous
alumnes admesos siguen aquells que disposaven
d’un millor expedient acadèmic.
El nombre actual d’alumnes és de 890 alumnes, sent
37 més que el curs anterior, que eren 863 alumnes.
Tot això ens anima a continuar endavant en la nostra missió educativa i formativa. Agraïm la seua collaboració amb la realització de les enquestes i els
animem a continuar coŀlaborant amb totes aquelles
iniciatives que se’ls proposen des del centre.

REVISTA 2017 - 2018

Les V Jornades de Portes Obertes tingueren lloc
el 14 d’abril. Més de 200 persones foren rebudes
a l’església pel rector de la comunitat escolàpia
P. Enric Ferrer, qui els explicà els fonaments de
l’educació calassància: Pietat i Lletres, Fe i Cultura. Seguidament, es distribuïren en diferents
grups segons l’etapa educativa en què estaven
interessants: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professores, professors i alguns alumnes
ensenyaren les instaŀlacions del centre: aules de
Fasolet, tecnologia, patis, i les recentment renovades aules d’Infantil, dansa i el menjador. A
més reberen explicació de és la metodologia que
s’utilitza basada en la introducció de les noves
metodologies i de l’ús de l’iPad a partir de 5é de
Primària.
La jornada, com és costum, ﬁnalitzà amb un
àpat al claustre.
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Innovación educativa

INNOEDUCANT

D

urant els últims anys, la nostra escola s’ha
vist immersa en un canvi pedagògic per tal
d'oferir el millor aprenentatge possible als
nostres alumnes. I aquest canvi tant metodològic
com tecnològic ha vingut agafat del braç de la innovació educativa.
Però aquesta innovació no suposa posar una sèrie
de ferramentes tecnològiques a les aules. Aquest
canvi s’ha de produir en la manera de realitzar les
classes. I per tant ha de ser més un canvi de mentalitat que tecnològic.
Així mateix, aquest canvi metodològic ens convida a treballar d’una manera diferent, utilitzant una
metodologia més activa i signiﬁcativa del que havia
sigut ﬁns ara.
Aquesta nova metodologia posa a l’alumne com a
actiu del seu aprenentatge, participant, investigant,
dialogant i, ﬁns i tot, creant el seu aprenentatge.
L’alumne ja no és un mero espectador a classe, escoltant i reproduint informació. Ara ha d’investigar,
observar, analitzar el que ha d’aprendre.
L’enfocament del Flipped Classroom, per exemple,
ajuda molt al fet que tot aquest aprenentatge siga
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Aprenentatge basat en Projectes

més efectiu, ja que s’aproﬁta molt el temps a l’aula
per a realitzar aquestes tasques.
En tot açò, ens acompanya l’Aprenentatge Basat
en Projectes, la Gamiﬁcació, el Treball Cooperatiu,
Aprenentatge Basat en Problemes,... multitud de
metodologies que ens fan aprendre sent els protagonistes.
Tornant a la part tecnològica, la introducció de ferramentes digitals a les aules també ens ajuda a portar endavant aquest canvi. La possibilitat de tindre
a l’abast un muntó d’aplicacions i ferramentes que
ens ajuden a comprendre, a aplicar, a analitzar, inclús, com hem dit, crear el seu coneixement és un
fet que comporta un millora en l’aprenentatge dels
nostres alumnes.
D’aquesta forma, també és important per a aprendre
sent el protagonista, la part racional. No consisteix a
memoritzar dades per a reproduir-les sense sentit,
sinó que es tracta de comprendre, raonar, pensar...
Tindre un aprenentatge basat en el pensament. Per
això, la utilització de Rutines de pensament com el
“CSI”, “Què sé, què vull saber, què he aprés”, “Punts
Cardinals”,... i Destreses de pensament com “Com-
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Aprenentatge signiﬁcatiu

Classe en qualsevol esapi

Rutinas de pensamiento

Gamiﬁcació

Investigació, anàlisi, diàleg

Mapes Conceptuals en equip

Narracions en públic

Productes Finals Projecte

para i contrasta” o “Parts i tot” ens ajuden a fer-los
raonar en el que estan aprenent.
Estem en camí, però encara tenim molt que recórrer. La innovació educativa és una constant evolució, i per això, hem d’oferir els millors mètodes als
nostres alumnes cada any. L’alumne aprèn. Nosaltres aprenem. Tots aprenen.
Jo aprenc perquè vull.

Treball en equip
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Inversions i millores
LES INFRAESTRUCTURES DEL CENTRE
ES RENOVEN GRÀCIES A LA SEUA AJUDA
Durant els últims anys, l’Escola Pia de Gandia ha
anat renovant i adaptant les seues infraestructures a les noves necessitats que planteja la societat
i el sistema educatiu. Respecte a l’ediﬁci de l’antiga
Universitat s’han mamprés les obres d’adequació
de l’antic menjador en aules duent endavant el Pla
d’Espais de tot l’ediﬁci. D’aquesta manera, les aules
de Secundària han passat a tindre com a mínim 45
m2 i les de Batxillerat 52,5 m2 tal i com marca el
Decret de requisits mínims de centres docents. A
banda d’això, s’han disposat les aules per a treballar
de forma cooperativa, totes amb projectors i ordinadors amb wiﬁ i ventiladors.
Seguint amb aquesta renovació, s’ha habilitat una
nova sala de professors de Secundària amb més de
70 metres, huit ordinadors per a treballar els professors i professores, projectors per a formació i una
ubicació central per a poder estar a l’abast de tot
l’alumnat de Secundària i de Batxillerat.
Un altre aspecte important ha estat la millora del
servei wiﬁ. Des del curs 17-18, el centre està funcionant amb 600 iPads a la vegada que necessiten
un bon servei i, per això, des del mes de febrer s’ha
establert un contracte de manteniment amb l’empresa Constel que s’encarrega de testejar la xarxa i
realitzar les correccions oportunes a ﬁ que tot vaja
segons el programat. A més a més, amb les obres de
l’estiu s’ha millorat la instaŀlació en les aules de Secundària i Batxillerat s’han instaŀlat Aps i switch per
aules per a evitar saturacions i problemes de connexions així com la instaŀlació per cable dels ordinadors
de cada a través dels quals es projecta. A més a més,
les aules d’Infantil al llarg del curs s’han anat cobrint
del distint material i mobiliari que requerien.
A partir de les propostes de les famílies en les enquestes de satisfacció, s’ha realitzat una intervenció en el pati de Secundària fent-se el seu polit per
tal d’evitar esvarons i lesions de gravetat (el de Primària es feu fa dos anys i es valorà molt positivament) i, d’altra banda, s’ha renovat el mobiliari de
jocs en el pati d’Infantil compliment amb la normativa de seguretat i s’ha revestit el sol de cautxú per a
minimitzar les lesions en els alumnes d’Infantil.
Altres intervencions importants han estat el man-
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teniment i la renovació dels vestíbuls de l’ediﬁci de
Primària, en total sis: suprimint la fusta que hi havia,
instaŀlant llums d’emergència, canviant les portes i
eliminant els cristalls que hi havia, entaulellant les
parets i pintant.
Una altra inversió destacable ha estat l’adequació d’un despatx propi per a l’orientadora de Primària amb el seu mobiliari, ordinador i trasllat dels
seus expedients a l’ediﬁci de Primària possibilitant
d’aquesta manera una intervenció més directa dels
alumnes i de les famílies.
També, en Secundària en l’antiga sala de professors
s’ha habilitat una capella / oratori / sala de relaxació
per als alumnes d’Infantil i de Secundària pintada
per l’antic alumne Eloy Climent i preparada amb aire
condicionat, ordinador i projector.
Finalment, s’ha automatitzat la porta que comunica
el claustre amb el pati d’Infantil i de Secundària amb
la ﬁnalitat de facilitar el seu tancament i obertura
atés que l’ediﬁci de l’Escola Pia està tot el dia obert.
I s’han comprat papereres, dispensadors de sabó i
paper higiènic i espills en tots els banys del centre
de manera que es vol fomentar la higiene i la responsabilitat en tots els alumnes del centre.
Per suposat que tot això és possible gràcies a la
seua inestimable coŀlaboració. Tots els qui participen amb l’Ajuda a l’Educació, han contribuït amb el
seu esforç i solidaritat a què el centre cada dia estiga més renovat i preparat per a impartir el currículum en totes les seues dimensions. L’Equip Directiu
i l’Equip de Gestió del Centre els agraeix profundament la seua coŀlaboració i ajuda. I, el més important és el que els seus ﬁlls i ﬁlles puguen disfrutar de
totes aquestes renovades instaŀlacions.
Deduccions en IRPF
(persones físiques)

% Deducció

Primers 150€

75 %

Resta

30 %

Donacions a la mateixa entitat durant almenys 3 anys en
els imports de més de 150 €

35 %

Límit deducció base liquidable

10 %
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Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO

Espai diàfan per a les aules d_ESO
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Secretaria i Administració
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Secretaria i Administració

Adequació del paviment del pati de Secundària

Adequació corredors Primària

Adequació corredors Primària

Renovació pintura pati Primària

Pati d_Infantil

Pati d_Infantil
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Sala atenció a pares ESO-Batxillerat

Sala professors ESO-Batxillerat

Oratori

Sala professors ESO-Batxillerat

Aules ESO

Aules ESO

Aules ESO

Aules ESO
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El Papa rep el document

“Sínode escolapi
dels Joves”

El Papa rep el document “Sínode escolapi dels Joves”
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Durant una trobada informal, el P. General dels escolapis, Pedro Aguado, va lliurar al Papa Francisco el document “Sínode escolapi dels Joves (PiaristSynod)”,
que arreplega el treball realitzat per l'Escola Pia com a
preparació al Sínode de l'Església sobre els Joves, la
Fe i el Discerniment Vocacional.

buir al Sínode de l'Església. En l'Escola Pia, des d'un
primer moment, vam comprendre que el tema del Sínode toca especialment el cor del nostre carisma i de
la nostra raó de ser. Som educadors, acompanyants
en la fe, en el discerniment vocacional i en la tasca
missionera de tants joves”.

El document (que pot descarregar-se capturant el
codi QR) explica el treball que s'ha dut a terme i arreplega les aportacions elaborades per joves escolapis
dels quatre continents. Després d'una primera etapa de treball local en cadascuna de les demarcacions escolàpies, el passat mes d'agost es van celebrar
trobades demarcacionals “PiaristSynod” a Salamanca
(Espanya, Europa), Oaxaca (Mèxic, Amèrica), Manila
(Filipines, Àsia) i Yaoundé (Camerun, Àfrica). El treball
desembocarà, en una tercera fase, en l'Assemblea
Juvenil Escolàpia que tindrà lloc en 2019, sempre
després de la publicació de l’exhortació apostòlica
postsinodal del Papa Francisco. Com indica el P. General, “PiaristSynod” és “la nostra manera de contri-

A més del seguiment del Sínode amb la participació
del P. General en les sessions assembleàries, l'Escola
Pia també impulsa la iniciativa #prayforsynod d'oració
sinodal, una proposta a l'Església universal per a orar
per aquest esdeveniment.
En les xarxes socials i en la pàgina web www.piaristsynod.org, es pot veure la mobilització que hi ha
hagut en tota la nostra Ordre i es poden consultar
els documents elaborats. En l'apartat d'Annexos arrepleguem algunes de les iniciatives que s'han desenvolupat en diferents llocs de l'Ordre, així com el
desenvolupament de les Trobades demarcacionals i
continentals.
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LLISTA DELS MILLORS
COL•LEGIS DEL DIARI EL MUNDO

L’Escola Pia se
situa en el lloc
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U

n altre any el nostre centre apareix en la llista dels 50 millors collegis privats i concertats de la
Comunitat Valenciana publicada pel diari
El Mundo en base a 27 criteris. Novament
tornem a pujar de posició ﬁns arribar a
la 22 i és l’únic que apareix de la ciutat
de Gandia i de la comarca de la Safor. Es
destaca el profund canvi metodològic
que ha suposat la implantació de tauletes digitals en un projecte 1x1 des de
5é de Primària ﬁns a 2n de Batxillerat, la
combinació de la classe tradicional amb
les noves tendències metodològiques i
l’especial importància atorgada a les rutines de pensament, treball coŀlaboratiu
i per projectes i el concepte de classe
invertida o Flipped clasroom. A més a
més, el centra ha estat reconegut des de
fa uns any per la Conselleria d’Educació
com a centre promotor de l’activitat física i la salut i pel nostre projecte d’innovació EscolaiPad.
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FESTIVITAT DE
Falles
CALASSANÇ

Per al
record

FESTIVITAT DE
CALASSANÇ

Nadales
Festival ﬁ de curs

30

Del nostre ARXIU
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Presoners i afusellats
A les 6 del matí del 31 d'octubre de 1940 morien 20 joves que havien
lluitat en el bàndol republicà, amb un perﬁl obrer, i que procedien de
poblacions de la Safor, com Gandia, Tavernes, Xeraco, Beniopa, o Simat;
o de comarques limítrofes.
El seu únic error havia sigut que l'intent de fugida fóra avortat pels sentinelles del pati de l'Escola Pia, després de llançar els presos algunes
bombes de mà casolanes, per a generar una mica de fum, i d'aquesta
forma afavorir una fugida en massa.
La mateixa desesperació i el convenciment que els anaven a matar, va
ser el que va impulsar aquest intent de fugida condemnat al fracàs. Podeu accedir a la notícia completa i la entrevista a l’historiador Eladi Mainar al Magazine de Radio Gandia SER escanejant el codi QR.

60 anys de Ruta
El 1958 naixia a les aules del coŀlegi la revista Ruta. Durant la primera època, 1958-1963, la publicació era mensual i en ella s’hi trobaven
articles escrits pels mateixos alumnes
sobre temàtiques referents a les seues
inquietuds i aﬁcions: esports, cròniques
del centre, cinema, etc.
Ruta tornà en una segona època, 19901996, coincidint amb la reinstauració
del BUP al coŀlegi. El concepte continuà
sent el mateix però la publicació passà
a ser anual i redactada pels alumnes del
BUP. Ací en teniu les primeres portades
de les dos i amb l’article “La primera fornada”, escrit pel P. Faus i parlant sobre
els primers alumnes del reinstaurat BUP
i que enguany es compleixen 25 anys.

40 ANYS RECUPERANT EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC DE LA SAFOR

CONSTRUCCIONES BAÑULS, S.L. Plaza Maria Enriquez nº 7 - 1º, 46701 Gandia. Telf: 962871997 / www.cbanuls.com
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EVOCACIÓ D’EUGÈNIA
HERRERO SANFÈLIX
Enric Ferrer, Sch.P.

El dia 2 de maig, en primavera exultant, ens arribava la trista nova de la mort d’Eugènia Herrero Sanfélix, durant prop de quinze anys professora del nostre Coŀlegi. Al
dia següent, en l’Eucaristia celebrada a la parròquia de Sant Josep, entre llàgrimes
i cançons d’esperança, li va dir adéu la seua família, sobretot els seus ﬁlls i els seus
pares, acompanyada pels nombrosos amics i amigues que tant la van estimar.

Cartell-Bicentenari

Eugènia havia estudiat Belles Arts a la Universitat de València, d’acord amb la seua
profunda vocació artística, que ben prompte va manifestar en la pintura i el dibuix.
A l’Escola Pia arribà en 1995 per substituir al professor Eusebi Ferrer, notable pintor,
però amb greus problemes de salut. Eugènia, com a professora i tutora, va fer-se
notar per la seua capacitat de treball i la seua elegància en les relacions humanes,
fruit d’una profunda sensibilitat i també d’una ferma personalitat.
Els anys de docència van signiﬁcar un aprofundiment en l’expressió de la seua
vocació artística, tant en la plàstica com en l’escriptura. Encara que poc coneguda,
la seua producció literària, preferentment en valencià, va complementar la seua
general dedicació apassionada per qualsevol forma d’art, tot buscant camins nous,
com un desig d’explorar els àmbits més amagats del seu ric esperit.

Cartell-Fira-2009

En ocasió dels 200 anys de la fundació de l’Escola Pia de Gandia (1807-2007) els
cartells i tríptics eixits de la seua mà van ser un reclam magníﬁc per a una efemèride que no es volia nostàlgica sinó ben viva i actual. La netedat del dibuix, les perspectives, el graﬁsme, van ser molt ben rebuts pels participants en el Bicentenari,
de tal manera que han sigut emmarcats i conservats com una vertadera obra d’art.
En altres moments ja s’havia donat a conèixer com una experta cartellista, com en
les festives celebracions de la Fira i les Falles de Gandia.
Més enllà del caràcter necessàriament efímer dels cartells, la pintura a l’oli, de format reduït, li va oferir la possibilitat de fer patent la complexitat de la seua visió
estètica. Així ho podem comprovar en el díptic, sense títol, conservat a l’Ermita
de Santa Anna i que és la portada de la nostra revista d’enguany, on juga amb
elements gòtics, com els arcs i els vitralls, tot presentant en el primer quadre una
superposició d’ambdós, amb una creu, possiblement simbòlica de la masculinitat,
que en el segon entrarà en una relació entre els arcs per obrir a una relació amb el
signe de la femineïtat. En altres díptics, com el conservat en el Coŀlegi, la relació
entre els dos elements és dinàmica, com suggerint una síntesi superior als dos
integrants, si només els consideràrem separadament, però sempre en tensió entre
la inﬁnitud del seu anhel i la realitat.

lenç sobre Fusta - Cole 2

A poc a poc la salut va anar limitant la seua dedicació a la docència, de tal manera
que l’any 2009 va deixar d’exercir-la. La seua intensa sensibilitat d’artista va subratllar la pèrdua de la salut i el sofriment. Noves complicacions de breu recorregut, però no superades, conduïren al seu decés quan s’aproximaven els 59 anys de
la seua vida. Descanse en la pau del Regne de Déu.
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Llenç sobre Fusta - Ermita 2
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Recordant
P.Vicent

el

García

P. Vicente García Reig

Carta al Pare García.
Volgut Pare García,
Ens ensenyares qui es Jesús i el camí en la fe cristiana. Hem dut amb tu un llaç familiar con si fos un avi
per a nosaltres, ens ajudaves i parlaves en nosaltres
molt sovint, preguntant com ens sentíem i com portàvem els estudis.
Coneixes molt bé l’ESCOLA PIA, el seu lema i cançó.
Aprenem l’himne gràcies a tu i estem contents de saber-lo per sempre.
Per als alumnes que hem tingut l’oportunitat de conéixer la teua persona seràs sempre un gran referent
en les nostres vides.
Et volem.
Alumnes Primària.
El padre GARCÍA està entre todos nosotros,
él era especial entre algunos otros.
Escolapio siempre de corazón
a los niños quería un montón
y admiradores tiene mogollón.
A todos nos quiere ayudar
Si hablamos con él al rezar.
Por eso hacemos esta poesía
con cariño y alegría, Padre García
te damos saludos con valentía.
PROFESORES Y ALUMNOS INFANTIL-PRIMÀRIA
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Arrels de vida
Jose Torres

Eucaristia amb
el P. Paricio,
década 1980

“Vaig a fer punt de gantxo per a que el dimoni no em
tempte”. L’activitat, tant física com inteŀlectual per a
tots nosaltres, cobrava una importància major amb
el P. Vicent García. Els darrers anys, la seua activitat
física consistia en passejar per Gandia, primer amb
el P. Salvador Gregori i després amb el P. Fernando
Arnal, sense deixar de banda altres moviments: “faig
gimnàstica tots els dies a la meua habitació per trobar-me millor”.
“Una família que en la serenitat del silenci i en la
bondat del servei als altres, per Déu, van educar als
seus ﬁlls: Remei i Vicent. Uns pares cristians, que estimant a Déu, van respectar la llibertat d'elecció de
Vicent”. El 1929, a Almoines, al sí d’una família senzilla
de llauradors, arribà al món Vicent García.
“Ma mare pel maig del 1941 anà a l´Escola Pia de Gandia i em matriculà amb tota certesa al grup escolar
de comerç que funcionava amb tota l´Escola Pia de
la província de València […]. La intenció de ma mare
era clara: fer-me treballador empleat de banca”. Mentre arribara eixe moment, Vicent ajudava en l’economia familiar de postguerra en el camp i en la cria
d’animals. No obstant, ben prompte s’imposà la seua
vocació: “Déu va voler fer-me banquer religiós de
l´Escola Pia”. A la casa de formació i estudis escolapis
de la Masia del Pilar de Godelleta entrà en contacte
amb el P. Bruno Martínez, entre altres escolapis. També va passar per Irache, Albelda i València ﬁns el 1949,
any on professà solemnement i, dos anys més tard,
celebrà la primera missa al seu poble natal.
“No em vaig europeïtzar ï sí em vaig americanitzar”. El
1951 va ser destinat a Nicaragua ﬁns el 1959 a les noves fundacions escolàpies. Allí coincidí, entre altres,
amb els escolapis Bruno Martínez, Remigio Mengual
o el germà Frederic García, qui ajudà el P. Faus en
la conservació de l’ermita de Santa Anna. El 1958 va
ser elegit vocal per Amèrica per al Capítol Provincial
i, després, va ser destinat a Castelló on exercí com a
secretari del coŀlegi ﬁns el 1961.
"Una vegada més el sentiment ha vençut a la raó,
Algemesí segueix. Han posat com a Rector a un que
criden Vicente García Reig […]. Veurem què fem". A
la seua arribada a Algemesí,hi havia certa inquietud
per un possible tancament de l’escola. Nomenat com
a rector de la comunitat i director del coŀlegi, es rodejà de gent implicada en millorar l’oferta educativa i,
ﬁns i tot, les instaŀlacions. Després de nombroses diﬁcultats, el 1968 s’inaugurà el nou ediﬁci, seguint els
plànols del coŀlegi de Managua que el mateix García
ensenyà a l’arquitecte.

34

“Ara agraesc a José Ramón Ferrís qui m’introduí en
el món dels menuts amb els seus problemes i alegries”. Un any abans de la inauguració, García va ser
destinat al coŀlegi Calassanç de València per encarregar-se de l’internat i prompte va ser nomenat director d’E.G.B. La preocupació educativa que mostrà
en este moment es traduí en la creació d’aules especíﬁques de ciències, llenguatge i socials i de ﬁtxes
personalitzades elaborades pels mateixos mestres
de primària que serviren de model en altres centres.
“Dotze anys vaig estar en el Calassanç. […] El 79 em
donen obediència com a Rector i Director de Gandia. Ni em vaig negar, ni vaig renegar, ni vaig enyorar
el bon ambient i moment que vivia en el Calassanç”.
Ja a Gandia organitzà el centre: “El primer any […] a
Vicent Faus el vaig posar en cinquè d'E.G.B. El segon
any, […] vaig posar d’ecònom a Salvador Gregori en el
Coŀlegi. El servei de l'Església dirigit per Faus i el germà Frederic, així com també Santa Ana. Vaig centrar
tots els despatxos en el Coŀlegi vell. Vaig organitzar
les classes de música en 4t, 5é i 6é d'E.G.B. amb els
germans Pla, mentre que Mut i Eusebi donaven francés i dibuix en 4t i 5é. Salvador Peiró la catequesi de
Primera Comunió […]. Vaig reforçar el cor de xiquets
que Faus havia mantingut contra vent i marea. La
política del valencià la vaig mantenir amb els meus
fullets i els de Riutort ﬁns a l'aparició dels llibres oﬁcials de la Generalitat”.
Per millorar l’oferta educativa del coŀlegi, visità les
escoles gandianes per conéixer el funcionament de
les aules de xiquets menors de cinc anys. La metodologia didàctica s’enriquí amb noves aportacions en
forma de ﬁtxes personalitzades, llibres de consulta,
classes de dislèxia, tests de l’ICCE per conéixer les
possibilitats i necessitats dels alumnes, etc. A més,
la majoria de professors començaren a formar-se en
la llengua valenciana. Durant el seu rectorat, ﬁnalitzat el 1985, el funcionament del coŀlegi de Gandia
quedà garantit amb el concert educatiu.
“Amb tots dos estudis (Castelló i Carnissers) em vaig
convèncer que el millor mètode és l'ànima del mestre”. Passà per Castelló i pel coŀlegi de Carnissers de
València, on va ser destinat a la direcció de l’E.G.B. i
on preparà també la Primera Comunió.
“Em vaig operar de pròstata el 91. Enric em va concertar visita amb Barraquer de Barcelona. Vaig estar
tres dies. Un dels doctors em va prevenir de la pèrdua del camp de visió […] El meu glaucoma estava
molt avançat i la pèrdua de la vista era sensible. La
visió lectora la vaig perdre llegint la segona lectura,
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Primera Comunió
de la promoció
1989-90

Primera Comunió de la promoció 1988-89

El P. García
explicant l’alfabet
Braille als alumnes

Última eucaristía del P. García, gener de 2018

en una celebració eucarística. Al setembre de 1991
em mana Enric Ferrer a Gandia”.
De nou a Gandia, el P. García no estava quet. A l’activitat física diària li afegia la seua vocació escolàpia
manifestada en estar prop dels xiquets. La preparació
de la Primera Comunió era un aŀlicient suﬁcientment
gran i important, com també l’oració amb els xiquets
i la preparació del cants per a les celebracions. Però
la seua presència abastava més enllà. Intentà que arrelara la benedicció dels animals per Sant Antoni, va
ser consiliari de la Germandat de Sant Pere, tot participant en les celebracions religioses i en les processons, a més de l’eucaristia diària a les religioses del
coŀlegi Abat Solà.
“La ceguera m’ha permés vore altres coses. […] Als 65
anys el DO de la invidència. Un repte d’acceptació i
urgències. Què puc fer des d’ella? El mateix i més que
abans. Dos mons em depara la Providència, vidència
i invidència, i en ells sóc escolapi, sacerdot i mestre.”
Acceptar. Moltes vegades pronunciava esta paraula
com a sinònim de què, malgrat les adversitats, calia
assumir el que porta la vida i seguir avant. Ell n’era
un bon exemple d’açò. Acceptar la ceguera suposava,
com ell aﬁrmava, “reeducar-se per a la nova vida” i
fer-la part de la seua vida quotidiana. Així, visitava les
classes a principi de curs i aconseguia captar l’atenció dels més menuts amb un truc de màgia que els
deixava bocabadats: convertia uns pals curts en un
molt més llarg que, al soltar-los en un colp sec de
mà a l’aire, aconseguia unir les peces que formaven
el seu propi bastó d’invident. Aproﬁtava una debilitat
per convertir-la en fortalesa.
En estos anys probablement treballà molt més la
seua activitat inteŀlectual, tot i els entrebancs, i ens
deixava un exemple de superació de les adversitats,
de demostrar que tot és possible, i ho manifestà amb
els seus llibres. Seguint un patró de paper gros amb

uns talls de banda a banda simulant les línies, escrivia
amb un bolígraf sobre la seua vida, l’educació i, sobretot, Calassanç. A continuació, preguntava un per
un als seus ajudants “com vas de punt de gantxo”,
per repartir-los una part del manuscrit perquè el passaren a l’ordinador o fer les darreres correccions. Així,
basant-se en les cartes de Calassanç publicades per
l’escolapi Dionisio Cueva, que prèviament tenia gravades en uns cassetes i que consultava prou a sovint,
escriví una sèrie de llibres que analitzaven la seua ﬁgura des de diferents aspectes.
La seua particular manera de deﬁnir drets conceptes
el feia creatiu a l’hora d’expressar-se i formulava frases que han passat a formar part de la seua personalitat. Una de les més utilitzades era “tindre més barcos que Onassis en la mar” per expressar quan algú
volia abraçar moltes tasques i no hi arribava a totes.
De segur que tots aquells que el conegueren de prop
en podrien afegir moltes més, a banda de les que ja
teniu en esta revista.
“El meu caràcter és seriós, sec i introvertit. Dic el just.
Sóc senzill i clar. Ni xivato, ni lameŀlibranqui. D'intelligència retardada, però d'acció ràpida. No tinc doble
cara, ni sóc fals. […] Ho dic sincerament: he preferit
ser cola de ratolí que cap de lleó”. Potser els que l’hem
conegut no compartim esta manera en què es deﬁnia
a sí mateix. Molt probablement, aﬁrmem que es tractava d’un home senzill, humil, servicial i amb qui es
podia tractar de qualsevol tema per delicat que fora.
Potser els més transparents en este sentit siguen els
xiquets i, si la seua aﬁrmació fora certa, tal volta fugirien d’ell i difícilment acudirien a buscar-lo cada vegada que entrava per la porta del coŀlegi per guiar-lo.
Com solia dir: “si els xiquets et busquen és perquè et
volen”.
“Gràcies Senyor per la teua crida! Al banquer dels
meus pares el convertires en banquer de Calassanç”.
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EL P. VICENT
GARCÍA REIG,
ESCRIPTOR

P. Enric Ferrer
Escolapi

Taller de Braille amb els alumnes

Una de les característiques menys conegudes del P.
Vicent va ser el treball d’escriptor, sobretot d’assaig,
d’acord amb la seua vocació escolàpia i la formació
universitària en Ciències de l’Educació. Els anys d’invident van signiﬁcar un augment de la seua dedicació inteŀlectual, marcada pel seus treballs sobre sant
Josep de Calassanç i l’exposició de temes al voltant
de l’educació i la formació del professorat. A tall
d’exemple, reproduïm alguns fragments de les seues
obres, algunes prou extenses i en bona part inèdites,
sense cap pretensió de formar una antologia de la
seua producció escrita.
L’autoestima
L’autoestima, l’amor propi, caràcter vital de l’individu.
Tota una força amb capacitat de resoldre les condicions i els condicionaments pròspers i adversos a
la realització del jo personal i en l’ambient que l’envolta. L’autoestima és la clau de l’energia vital d’una
persona. És la mateixa personalitat deﬁnidora de
l’acció i la realitat de l’ésser humà.
L’autoestima se sent reforçada amb una vida familiar encoratjadora i conqueridora per més que siguen
adverses les circumstàncies. L’autoestima bloquejada per familiars de baixa estima comporta una actitud deplorable per a l’individu problemàtic. I cal dir
que moltes vegades, aquest individu sorgirà a la vida
quan s’hi trobe ell mateix. Açò, trobar-se a si mateix,
és reorganitzar-se el seu jo amb tota la força vital
del propi ésser.
(La pedagogia de l’interrogant i el silenci)
La educación estética
El buen escribir, el buen decir, el buen cantar, como
también el buen recitar, fueron de gran interés de
Calasanz. No solo para sí, sinó especialmente para
los pobres.
Preparó a sus educadores en el cultivo esmerado
de la caligrafía, la retórica, la poética, la música y la
recitación, con ﬁnes únicamente estéticos, para la
comunicación de una sana alegría. Y todo ello, con el
ﬁn de preparar a los niños para que pudieran ganar-
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se la vida con poco tiempo y con la máxima utilidad.
A estas clases destinaba a los educadores mejor
preparados en la vida de la Piedad, como lo estaban
también en otras materias.
Puriﬁcó lo mundano de las representacions teatrales y prohibió su ejercicio en calles y plazas. A sus
alumnos no los quería títeres ni marionetas públicas.
(Psicopedagogía de Calasanz)
Els bons ciutadans
El “cives optimi” de la clàssica educació romana
estava molt present en l’humanisme renaixentista.
L’humanista Calassanç la tingué molt en compte per
als xiquets de les seues escoles, pobres, amb robes
trencades i mal vists per la noblesa humanista, però
preparats per la fantàstica lletra, la bona comprensió, la clara lectura i no menys amb l’ús del càlcul, els
va fer dignes oﬁcials comptables i copistes. Però per
damunt de tot volia ciutadans de bons i sans costums, amb respectuoses formes de conducta i de
vida perquè no havien d’estar lluny de les persones
pobres. La intuició clara i la constància de Calassanç, amb aquesta tasca, era molt en conformitat
amb la raó dels homes de bé.
(Calassanç, model de cortesia)
La dignitat de l’home
Cal interrogar-se on posa Calassanç el mèrit de la
digniﬁcació de l’home i dels xiquets. Ens contesta
amb aquestes clares i precises paraules sobre l’educació: “És el de millor mèrit per establir i exercitar
amb plenitud la caritat en l’Església, un eﬁcaç i molt
bon remei de preservació i curació del mal i d’inducció del bé a favor dels xiquets de tota condició,
així com de tots els homes que passaren abans per
aquest estat infantil. I tot això mitjançant les lletres, i
per l’esperit, els bons costums i les millores maneres
amb la llum de Déu, la llum del món”.
Per a Calassanç la dignitat, el valor, l’estima de les
persones no era fruit de l’herència, sinó més bé de
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la tasca conqueridora per l’esforç i la constància. Els
gests i les paraules deﬁneixen l’home. Calassanç ho
expressa metafísicament amb aquests termes: “Si
per la claror matinal s’endevina el bon dia i pel principi la bona ﬁ, depenent la resta de la vida de la bona
educació en la tendra edat de la qual no mai es perd
el bon olor com aquella àmfora que va contenir el licor bo i el vi vell”.
(Amb la llum de Calassanç)
Calassanç i l’educació popular
L’educació humana i cristiana dels xiquets quedava
a càrrec dels pares i a partir del Concili de Trento, a
les parròquies i esglésies de religiosos, l’ensenyança
del Catecisme.
El camp de les universitats i dels seminaris es limitava als estudiants amb pretensions clericals -diocesans i religiosos- i als sectors econòmics més
selectes. L’analfabetisme era enorme ﬁns i tot entre
la noblesa i extrem en la classe popular i del camp.
Existia la convicció que l’educació i l’autoritat estaven reservades a les ments i esperits privilegiats. En
contra d’aquesta “selectivitat” i per tal de donar compliment a allò de vera república cristiana i universal,
alçaren la veu per l’educació dels xiquets Joan Lluís
Vives, Josep de Calassanç, Joan Amós Comenius,
entre d’altres.

Fragments manuscrits d’un dels seus llibres del P. García

y continuidad en el amor. ¿Por qué? Porque esta triple continuidad lleva a la verdadera sabiduría, a la
Fuente de la vida que el hombre busca y desea como
leitmotiv en su obrar. Por ende toda relación educador-educando debe vivirse en la continuidad de la
historia educativa de cada uno, com dice Calasanz:
“Continúe adelante alegremente y al mismo tiempo
no pierda el santo temor de Dios, sino crezca en el
amor, que todo resultarà siempre felizmente. Pues
esta es la verdadera fuente de agua viva (Jn 4,14) y
de la perfecta sabiduría.”
Una sentencia más educativa y más rica no sé si habrá. Creo que es más para meditar que para explicar.
(Calasanz y la Biblia)

Llibres del P. García a la nostra web:

(Pedagogia de Calassanç)
El proceso educativo
La educación es un proceso. La educación en la alegría también lo es. Y Calasanz, que sabe de procesos,
reclama la variable de la continuidad. Él sabe que la
naturaleza no obra a saltos, sino que está sometida
a la ley de la continuidad. Y por ello propugna: continuidad en la alegría, continuidad en el temor de Dios
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EL MEU RECORD Al
PARE VICENTE GARCÍA
Quins records tan bonics i tan plens has deixat en el
meu cor!!!
Dia a dia, en els ratets que t'acompanyava, perquè
tu ja no podies anar tot sol, sempre vaig sentir en tu
un gran suport tan moral com professional i religiós.
Sempre tenies una paraula d'ajuda, d'ànim, de proximitat, escolta i amistat.
Hi ha una frase que diu: “En vore-vos ensenyar i obrar
que es diga: en eixa ànima hi ha Algú que Viu en ella
i que l'anima”. Perquè per a tu educar, era més important que ensenyar. Educar, era ensenyar a viure a
cadascun com a persona. I tenies molt clar que no es
pot educar si no s'estima. És necessari que algú es
pare, es detinga, es pose al seu costat i li ensenye a
aconseguir la riquesa que porta dins. Tot açò ho vaig
aprendre de tu, P. García, perquè la teua vida va ser
açò: un lliurament generós a tots per a servir a Déu i
als germans sense reserva.

GARCÍA, UNA
TENDRA MIRADA
DE CALASSANÇ

Escolàpia

Com s'acostaven els xiquets en veure't en el nostre
passeig, perquè els acariciares? Com et volien…!!!
Vull donar-te les gràcies per tots els teus detalls.
Gràcies, P. Vicent per haver tingut la sort de conéixer-te.
Gràcies, per donar-te als altres i haver-nos ensenyat
a estimar a tots sense distinció.
Gràcies, pel teu testimoni de vida i d'amor.
Gràcies, per la teua senzillesa, el teu cor obert i el teu
esperit sempre jove.
Gràcies, pels teus consells que per a mi sempre han
sigut un estímul i fer-me comprendre que és possible
veure les coses d'una altra manera.
GRÀCIES DE COR!!!

Jorge Ortin

La meua vida està fortament lligada a l’Escola Pia.
Esta i la meua família han fet de mi la persona que
sóc. Fa molts anys que conec al Pare Vicent García. I
dic conec perquè les persones que deixen petjades
al teu interior viuen el dia a dia amb tu. En la seua
primera etapa a Gandia va estar present en la meua
infantesa. La darrera etapa va coincidir amb la meua
carrera docent. Quantes vegades ens haurem recolzat al seu bastó de saviesa des dels primers anys
com a docents la meua dona i jo!
Gran amant de la seua vocació, humil, treballador sense horari perquè les necessitats del nostre
alumnat, el més volgut per Calassanç, no ofereixen
descans. Persona propera i accessible, sempre in-
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Inmaculada Prados

volucrat en les situacions familiars de la Comunitat
Educativa.
La seua vida va ser un exemple de superació. El seu
caràcter li feia moure muntanyes. Eixint de la zona
de confort, al perdre la vista aprengué el sistema
Braille i continuà la defensa d’un projecte personal
de servei que quedarà en la memòria de molts de
nosaltres: la Primera Comunió al Coŀlegi Escola Pia
de Gandia. El seu interior bullia d’energia i recitava
tota l’Eucaristia en ambdues llengües amb la mateixa destresa.
Sempre donant un pas endavant, donava suport els
mestres a l’Oratori i impressionava els més menuts
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amb el truc de màgia del seu bastó. Aquell bastó que
els més ignorants pensàvem que li feia falta per recórrer tot el coŀlegi.
Però la vida i obra del nostre Pare Vicent no acabava en la seua particular acollida a l’entrada al Centre,
ni en l’Oratori, ni en la Comunió, ni en les converses
mantingudes amb els xiquets que l’acompanyaven
o en adults als qui oferia amable conversa. Pacientment, en la quietud de la seua habitació, escoltava
llibres gravats en cintes i donava forma als seus pen-

saments al voltant de Calassanç i la seua pedagogia.
Va dedicar hores i hores de la seua vida a escriure
sobre llibretes les seues reﬂexions pedagògiques i
humanes que els seus coŀlaboradors van transformar en llibres que donen la visió d’un home enamorat de Déu i de Calassanç.
Encara hui, en dies de boira, s’endevina la seua silueta recolzada en el bastó donant la benvinguda a la
fàbrica dels somnis, al taller que anhela transformar
la societat.

El Pare Vicent García està
a la Glòria, fent punt de ganxo.

El P. García en una eucaristía a la capella de comunitat.

P. Frances Mulet
Sch. P

Els escolapis Vicent García i Francesc Mulet

P. Francesc Mulet Sch. P

- Vicent, què fas?

L'any 2004, vaig escriure un record del P. Vicent:

- Ací estic fent punt de ganxo, rodejat d’angelets, per
vore si açò li agrada també a Déu Pare.

Nascut a Almoines en la comarca de la Safor, amb
tretze anys ingressà al coŀlegi escolapi de Gandia, els
seus pares volien que fóra un home de proﬁt i es fera
empleat de banca. Però el Senyor es va ﬁxar en ell, i
començà a estudiar com a postulant a la Masia del
Pilar (Godelleta), després el noviciat i la formació sacerdotal en aquells temps tan difícils de la postguerra, ﬁns a ser ordenat sacerdot el 31 de desembre de
1950, on com tot jove amb ideals i a més bon segui-

- Què m’has de dir? Estic convençut que tota la cort
celestial, anirà a l’escoleta de Calassanç, a la teua
classe. Recorda-te’n de nosaltres quan veges al Nostre Senyor o a la Mare Déu.
- Tranquil, estigues ben segur, que ho faré!
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dor de Crist, es va implicar seriosament en el ministeri
pastoral de l’Església.
En 1951, els superiors el van enviar a treballar en les
noves fundacions de Centreamèrica, on va servir per
huit anys als pobles de Nicaragua i Dominicana, al
mateix temps que va quedar marcat per tota aquella
gent que recordarà durant tota la vida.
Després de Castelló, va ser destinat a Algemesí, on va
portar avant coŀlegi i parròquia nova que havia estat
encomanada als escolapis. Un temps al Calassanç de
València i primera estada a Gandia. Reinicia novament
el seu periple passant per Castelló, Sant Joaquim, Calassanç i ﬁnalment ve a Gandia en 1991. Amb 65 anys
rep el do de la invidència.
Un escolapi invident, què podria fer? I ell mateix es va
respondre, just hauria de fer el mateix que abans. I així

Mestre, germà, amic

el tenim des de fa més de 10 anys, dedicat a la pastoral amb els xiquets menuts de l’Escola Pia de Gandia.
El P. García, coordina l’Oratori de Primària, la catequesi
de Primera Comunió, participa a l’equip de Pastoral i
presideix l’Eucaristia dominical amb el poble tots els
diumenges i dies de festa.
Quin banquer hauria continuat d’esta manera? En coordinació amb els responsables de l’O.N.C.E. s’imposà
continuar en la seua tasca de lector. I al mateix temps
ha escrit també quatre llibres en este temps (“Arrels
de vida”, “Saber llegir”, “Pedagogia del silenci i de l’interrogant” i “Calassanç i la Bíblia”), actualment està
preparant “Psicopedagogia de Calassanç”. Hui amb 76
anys, és un home actiu i disposat a seguir treballant
per la causa del Regne de Déu i el servei dels menuts.
Tot un goig per als que el coneixem i estem al seu costat.

Carles Such
Escolapi

Havia acabat el torn del matí. Els estudiants de Secundària havien eixit. Ningú en el quiosc i una vesprada ocupada amb recuperacions de classes, reunió en
la parròquia, visita a malalts… Aproﬁte i esmorze! Sobre
la taula el meu mòbil. Seguisc la meua rutina. Prem la
pantalla cercant el pardalet de twitter, la meua fonamental font de notícies. El polze en la seua quotidiana
carícia quasi consolant les ﬁnestretes amb imatges i
text. “HA MORT EL P. VICENTE GARCÍA”… I la seua foto.
Solament el ridícul pudor que tenim alguns a mostrar
els nostres sentiments ha impedit que les meues llàgrimes brollaren en un breu recorregut ﬁns a la meua
barba espessa. He aconseguit controlar-me desgraciadament una vegada més. Després el record en la
solitud desinhibeix tota ridiculesa… Com així ha sigut. I
desitge expressar el que hi ha en el meu cor, no fer un
panegíric oportunista que utilitza la mort per a tapar
la hipocresia de l'anònim dia a dia. Hui puc dir que ha
mort el meu mestre, el meu germà i el meu amic.
Vaig ser el seu alumne quan va ser director de l'etapa
de Primària en el coŀlegi Calassanç de València. Sec,
seriós però proper. Preocupat pels alumnes com un
pare castellà que estima i valora més pels silencis que
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per les adulacions. M'utilitzava per “amansar” quan
necessitava solucionar conﬂictes entre alumnes (açò
em va dir un dia, que jo sóc de memòria més bé fràgil). Vam mantindre sempre una connatural proximitat prenyada de conﬁança i afecte discret. Ens va unir
el coŀlegi, la vocació, la comunitat cristiana i després
l'amistat. Era crític amb mi però sentia de la seua part
una sincera estima. Parlem molt (especialment quan
ja no veia). Vivim diversos exercicis espirituals junts (jo
llegia la proposta de treball i la compartíem). Recorde
alguna resposta íntima seua que encara hui m'esglaia
per la seua elemental innocència i una puresa interior i exterior admirables. Em confessava amb ell amb
una tranquiŀlitat d'esperit que trobe a faltar. Vam estar
junts de vacances per a escriure la fundació dels collegis de Centreamèrica. Li escoltava bocabadat sense
sospitar que un dia escriuria jo el meu propi relat de
fundació. Açò em va fer visitar-lo al gener en arribar a
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Espanya. El vaig vore debilitat, però vaig voler comunicar-li la meua alegria de viure el que ell un dia em
va explicar i compartim per escrit. Em va fer gravar
alguns llibres de Calassanç per a poder ell escoltar i
escriure les seues pròpies reﬂexions. Fins i tot en açò
em va fer bé.
Vicent serà sempre un escolapi tan autèntic que
prompte passarà a l'anonimat dels sants. Fa dècades,
quan molts mestres havien de cercar en el diccionari la paraula “dislèxia”, ell ja havia creat una bateria
d'exercicis per a treballar amb xiquets dislèxics. Metòdic, complidor, curiós, treballador incansable… No va
menysprear mai un ensenyament, una conferència o
una trobada. Els vivia amb la novetat del novici que
participa per vegada primera d'una reunió de comunitat. Què envejable capacitat per a escoltar i aprendre! I lliure, molt lliure. Amb aquell idioma tan seu,
entre l'enrevessada ironia i el “Sànscrit Garcieta”: “fer
punt de gantxo”, “anar a l'ONU” -temps em va costar
entendre que era anar al bany-, o la seua aŀlèrgia a tot
arribisme, en la seua llengua “lameŀlibranquis”… Com
per a fer el seu propi diccionari. I sempre acabar amb
un estrambot a manera de pregunta.

Em va captivar la seua manera de referir-se a uns altres: “aquell xic…” (i tenia 70 anys); “eixe xic” (i tenia 79
anys)… Para ell tots eren com a alumnes d'una classe
de la vida. Quines poques vegades em va parlar malament de ningú, al contrari, cercava una causa per
a exonerar-ho de culpa. La seua invidència el va humanitzar ﬁns a compatibilitzar amb els xiquets. Resar,
donar catequesi o celebrar amb xiquets era com agafar-se de la mà amb ells i jugar a roda la mola. Què bé
em sonava en llavis d'algun germà quan es referien a
ell com “el ceguet”!
I tant que crec que he de callar! Parlar més del compte seria trair el seu lema de vida: “que no sàpia la teua
mà esquerra el que fa la dreta”. Ja caminaràs agarrat
d'algun braç amic que t'indique per on no caure, o
potser, allò que has vist i viscut ací amb un cor tan net
i lliurat t'haja retornat allí una mirada neta i cristaŀlina.
Amic, germà i mestre, Vicent, deixa'm que torne a
pessigar el teu galteta sense avisar perquè puga escoltar-te per última vegada amb un somriure en els
llavis:
“El Capità Aranya” Com estàs bonico?

Celebrant la Pasqua en record del P. García
La celebració de la Pasqua va servir perquè els alumnes de Secundària-Batxillerat recordaren la ﬁgura del
P. García. En uns murals donaven gràcies pels totes les
coses bones que va fer i després el P. Enric Ferrer va
fer una xicoteta exposició en elements que eren signiﬁcatius de la seua vida.

Recordatoris dels alumnes al P. García
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Estàs més
“loco” que el
rellotge de
l’Escola Pia

Sergi Sampio
Antic alumne

C

om deia el Pare Faus en un article de la revista
Passio de 1992, el rellotge de l’Escola Pia ha
acompanyat durant molt de temps la vida de
la gent que hi vivia al voltant —hui, per contra, tot molesta—, i evidentment de la mateixa comunitat educativa en general: quan havia començat l’última hora
de classe i senties tocar el primer quart, se’t feia de nit
pensant en el “calvari” que et quedava ﬁns que acabara la classe; quan ja havia tocat l’hora d’acabar i no
sonava el timbre o el mestre es recreava un poc, començava la remor i el nerviosisme de l’alumnat, per a
desesperació del primer; acompanyava també les tedioses hores dels malalts que des de sa casa el sentien, quart rere quart; o simplement indicava el moment
solemne “d’abocar l’arròs”.
El rellotge de l’Escola Pia ara està mut —cosa a la que
s’hauria de posar remei pel ric patrimoni que representa—. També ho va estar en alguna altra època, com
per exemple durant la persecució religiosa. Així ho
testimonia el graffiti que hi ha a una de les parets de la
sala on s’allotja —hi ha tota una paret plena d’ells, des
d’almenys 1873— i que diu així: «Los padres escolapios
dejaron de dar cuerda al reloj el 24 de marzo de 1936».
Però també solia emmudir a partir del diumenge de
vesprada, i en vacances. La raó és molt senzilla: perquè
se solia encomanar la tasca de donar-li corda i tindre’n
cura a un alumne “de conﬁança”, que ho feia en horari
i dies lectius. Normalment es tractava d’un alumne de
vuité d’EGB, que eren els més majors i en teoria els més
responsables, i tots els anys anava canviant.
Precisament pel funcionament del rellotge, que estava
molt condicionat pel fet que canviara de mans tan sovint i que la seua cura estiguera generalment en mans
d’un adolescent de tretze o catorze anys —alguns molt
responsables i altres gens— va nàixer la descriptiva expressió que va fer fortuna entre els gandians veïns de
la zona —i per extensió de tota la ciutat— i que se li deia
als qui tenien un comportament desgavellat: «estàs
més “loco” que el rellotge de l’Escola Pia».
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I és que aquest rellotge tenia —té— un mecanisme
senzill però amb el que calia anar amb molta cura, sobretot pel que fa al pèndol i a la roda que condicionen
directament la duració dels segons. La màquina està
situada en una sala menuda que hi ha sota el campanaret de ferro que es pot veure des del pati, i que
consta de dues campanes: una —la més menuda—
per als quarts, i l’altra —la gran semiesfèrica— per a les
hores. Data, almenys, de 1734, com ho assenyala una
inscripció que hi ha a una de les barres de transmissió
de la màquina a les campanes, i abans d’instaŀlar-se
a l’escola va servir els religiosos del monestir de Sant
Jeroni de Cotalba. La força per al seu funcionament
li la donen tres pesos de ferro —antigament pedres—
que van baixant pel seu propi pes. Resulta que eixos
pesos s’havien de remuntar —amb una maneta— cada
quaranta-huit hores. Això era “donar-li corda”. Tenia
corda per a un poc més però era fonamental que els
pesos no tocaren terra, perquè a més de parar-se el
rellotge, després podia resultar complicat reenganxar
la corda al pes. I ací venia el problema: com que normalment era un alumne qui li donava corda, aquest hi
anava dilluns, dimecres i divendres, i el diumenge el
rellotge deixava de sonar ﬁns a l’hora del “recreo” de
dilluns. Evidentment, en època de vacances tampoc
solia tocar, cosa prou lògica perquè al cap i a la ﬁ el rellotge servia el mateix coŀlegi. Per a afegir més diﬁcultat, com és tan antic, aquesta màquina no incorpora
esfera horària exterior —per a mostrar l’hora al públic
en general— ni interior —que solen ser més menudes i
serveixen perquè el rellotger ajuste l’hora—. Aleshores,
quan tornaves per exemple el dilluns i trobaves el mecanisme parat, t’havies d’esperar, després de remuntar els pesos, a una hora, quart o mitja hora en punt i
estar atent al teu propi rellotge de monyica per a, quan
el teu propi “secunder” arribara al punt exacte, llençar
el pèndol i fer sonar la campanada que corresponia, i
que així el rellotge de l’Escola Pia quedara en marxa i
ajustat a una hora concreta. Tot açò amb la particu-
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Jo vaig ser el rellotger cinc cursos seguits: de vuité d’EGB a COU. És cert que em perdia pràcticament
tres “recreos” a la setmana, però em sentia —i era— un
privilegiat. Quan per l’escala principal amunt passava
la secretaria i saludava el Sr. Boix —que ja sabia on
anava—, entrava diguérem que en zona “prohibida”.
Una part de l’ediﬁci inaccessible a la majoria d’alumnes. Entrava al llarg —i fosc— corredor que donava a
la terrassa del lateral superior de l’església, i una volta
allí entrava a la cambra del rellotge. Si era dilluns, em
rebia el silenci, que es feia quan tancava la porteta i
deixava enrere el guirigall que hi havia al pati. Dimecres i divendres, o qualsevol altre dia de la setmana,
em rebia el bategar d’aquell enginy meravellós: toc...
toc... toc... Entrar en aquella estància era com viatjar
en el temps. Baixaves uns escalons per a després enﬁlar una escaleta de caragol, deixant a la dreta el gran
forat dels pesos, que pujava a l’habitacle pròpiament
dit del rellotge (hui quasi en estat de ruïna). Eixa escaleta, en sentit invers, s’endinsava en la foscor més
absoluta, el que li donava al lloc un misteri captivador
i alhora terroríﬁc, ﬁns que vaig esbrinar que portava a
uns dels balcons del presbiteri.
Vaig ser molt feliç a l’Escola Pia: des del dia que el
P. García —Rector en aquella saó— em va rebre amb
els meus pares a la sala de visites de la residència

Quan parle de l’Escola Pia sempre dic “el meu coŀlegi”,
“la meua ordre”... Vaig tindre el privilegi de ser solista
de l’escolania, de la mà del meu estimat D. Salvador
Pla Faus, de cantar dos anys la Sibiŀla, de viure literalment a l’ermita de Santa Anna, de conéixer tots
i cadascun dels misteriosos racons del coŀlegi vell...i
del nou, de menjar amb els pares escolapis, de ser
educat amb llibertat de pensament per uns mestres
i professors —religiosos i seglars— d’una qualitat excepcional, els més estimats dels quals queden en
el meu cor per a sempre. També vaig ser delegat de
classe, president de l’Associació d’Alumnes i membre del Consell Escolar Municipal de Gandia. Recorde amb molta estima les celebracions a l’església, on
elegia sempre la imatge de Sant Josep de Calassanç
per a oferir-li la meua penitència després de rebre el
sagrament del perdó (que era d’assistència no obligatòria). I viatges, campaments, convivències, companyonies... malifetes... i tantes altres coses que, tot
plegat, em van marcar amb el segell inesborrable dels
qui som ﬁlls de l’Escola Pia.
I per damunt de tot, una ﬁgura excepcional: el pare Vicent Faus i Beltran, sacerdot escolapi —així de senzill,
i així de gran—. Un home sant, profundament religiós
i alhora d’un pragmatisme eminent, extremadament
humil, treballador incansable i obstinat, i d’una aguda inteŀligència, que sabia combinar perfectament la
severitat i la bondat, la rectitud i el més ﬁ sentit de
l’humor. Va ser per a mi com un segon pare, i va forjar
gran part del que hui sóc com a persona, i dels que
hui són els meus valors i el meu pensament. Em va
donar molt més del que mai li haguera pogut tornar,
i tot amb una generositat immensa, pel seu amor inﬁnit pels xiquets i per la joventut. Un vertader «Sant
Calassanç fet vida».
Les seues mans també em va fer rellotger. Rellotger
d’aquell antic rellotge —que hui calla— que anava
acompanyant-me per la que era —i és— la «drecera
de la vida que em porta al meu Déu»: l’Escola Pia.

Col·laboracions

laritat de què, depenent de a quina hora s’havia parat, l’havies de fer sonar, passant per tots els quarts,
mitges i hores des de quan s’havia parat ﬁns a l’hora
que volies ﬁxar-li, perquè els engranatges quedaren
ajustats. Quan ja agafaves perícia, sabies els trucs
per fer-ho més ràpid i ajustar l’hora sense fer sonar
les campanes. Tot açò feia que algun dia no tocara,
que un dilluns de matí tocara diverses hores seguides ﬁns a ajustar-se, que s’avançara o es retardara
—açò depenia de si el rellotger sabia o no manejar el
contrapés del pèndol—, i tot plegat va ajudar a crear
la famosa frase «estas més “loco” que el rellotge de
l’Escola Pia». Però sempre no va ser un rellotge tan
boig. A més també hi van haver rellotgers que van
adquirir molta traça, com el nostre entranyable porter Saturnino Sancho “Satur”, i en ocasions també se
n’encarregaren altres persones, o ﬁns i tot algun pare
escolapi com ara el mateix Pare Faus.

un novembre de 1983, ﬁns que vaig passar per última volta el cancell del “coŀlegi vell”, amb el selectiu
baix del braç, amb el cor en un puny, en juny de 1993.
Aquell padre de mirada perduda va tindre l’encert de
posar-me un curs darrere —tercer d’EGB— de l’equivalent al que jo havia començat a França, i no ho dic
perquè crega ara que no tinguera aptituds per a passar d’un sistema educatiu a un altre d’un país diferent, sinó perquè em va permetre conviure amb uns
companys meravellosos i poder estrenar, després de
l’EGB, “el BUP de l’Escola Pia” i fer allí tot l’Institut.
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SANT JOSEP DE CALASSANÇ,
L’ESCOLA PIA I LA FILATÈLIA
Enric Ferrer

E

l coŀleccionisme de segells de correu, la ﬁlatèlia, és una de les aﬁcions més esteses a tot
el món. Encara que no massa abundants, també hi ha emissions ﬁlatèliques de temàtica calassància i escolàpia. A continuació presentem una mostra, per ordre cronològic,
d’algunes de les esmentades emissions.

Cuba (1957).
Sèrie de tres segells
commemoratius de la
primera Escola Normal
de Magisteri fundada pels Escolapis a
Guanabacoa (1857).

Espanya (1967).
Segell que reprodueix la
pintura de Goya La darrera
comunió de sant Josep de
Calassanç, amb motiu del
III Centenari de la Canonització de sant Josep de
Calassanç (1767).

Hongria (1992).
Segell commemoratiu
dels 350 anys de la
fundació de l’Escola Pia
d’Hongria (1642-1992),
amb la reproducció
de l’escut de l’Orde i la
inscripció llatina Scholae
Piae in Hungaria.

Ciutat del Vaticà (1997).
Commemoració dels 400
anys de l’inici de l’Escola
Pia, per sant Josep de
Calassanç, a la parròquia
romana de Santa Dorotea.

Nicaragua (2001).
Cinquanta aniversari
de la presència dels
Escolapis en el país.
Reprodueix l’esmentat
quadre de Goya.

República Argentina
(2007). Segell commemoratiu dels 450 anys
del naixement de sant
Josep de Calassanç, que
reprodueix un vitrall de
la Parròquia Sant Josep
de Calassanç, de Buenos
Aires, realitzat l’any 1917.
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Hongria (2017). Commemoració dels 300 anys de la fundació del Coŀlegi de l’Escola Pia de Budapest (1717), amb la
reproducció del grup escultòric Sant Josep de Calassanç
ensenyant, obra de Béla Radnai i Sándor Gabai (1916),
situada en la façana del coŀlegi..
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“Eppur
Si Muove”
(Tanmateix, es mou)

Galileu demostrant les noves teories astronòmiques a la Universitat de
Pàdua, Fèlix Parra, 1873.

Rosa Prada
Mare d_alumna

Galileo dicta al P.
escolapi Settimi, Caesare
Cantagalli, 1870.

SANT JOSEP DE CALASSANÇ I GALILEU GALILEI:
L'AMISTAT DE LA RAÓ
“Tanmateix, es mou”. Esta famosa frase, que des
d'un punt de vista simbòlic sintetitza la cabuderia
de l'evidència cientíﬁca davant les conviccions per
autoritat, la qual radicava en què el sol i no la terra
era el que estava al centre del nostre sistema planetari, és la que fem encapçalar aquest article per
donar a conéixer un tresor –més– de la història de
la nostra escola.

el senyor Galileu demanara que alguna nit es quedara amb ell el P. Clemente Settimi, concedisca-ho
i Déu vullga que sàpia treure el proﬁt que hauria".
Sabíeu que a Florència els escolapis arribaren a dirigir una prestigiosa Escola Superior de Matemàtiques que va ser molt important en la formació dels
seus Mestres? I que igualment a Roma, Gènova,
Nàpols i Podolí van haver importants centres d'ensenyament matemàtic dirigits per escolapis que
havien sigut tots ells deixebles de Galileo Galilei?

Sabíeu que el 1630 s'obria l'Escola Pia a Florència?
I que propicià que els escolapis entraren en contacte amb Galileu i que participaren directament
en les seues activitats, pràctiques i metodologies
cientíﬁques (...)? Que Calassanç implicava l'orde en
l'aventura de la ciència moderna, com a humanista
es decantava per la formació integral de l'home, per
les ciències i les humanitats? Que la seua amistat
en els temps convulsos i canviants de l'època, tot i
no ser recomanable, va continuar per compartir la
necessitat d'un nou enfocament cientíﬁc ja innatural?

Entre els seus professors i alumnat molts serien
després grans persones de ciència.

Són qüestions que, gràcies al gran treball de Vicente León, on cita la inestimable ajuda del professor
i escolapi Enric Ferrer i Solivares, ens ofereixen. O
com ens explica l'article de Josep Domènech Mira
titulat “José Calasanz (1557-1648)” i publicat per la
UNESCO en 1999:

Amb curiositats d'aquesta tipologia, es dóna a conéixer el món escolapi. El nostre coŀlegi no és sols
un centre educatiu. L'Escola Pia és tota una entitat
de gran rellevància històrica de la que hem de saber i compartir amb orgull: més de 400 anys d'història i de la qual 211 anys a Gandia.

"Quan el gran home de ciència, el 1637, ja molt major, va quedar completament cec, un escolapi, Clemente Settimi, per ordre de Calassanç es va ﬁcar al
seu servici com a secretari, tal era la consideració i
estima que sentia cap a ell. Les seus ordres al rector
del coŀlegi de Florència són clares: i si per si de cas

La propera vegada que els nostres ﬁlls i ﬁlles ens
parlen del sistema solar, dels planetes, quan s'esmente la galileiana frase "Tanmateix, es mou", ara
sabeu que part de l'essència escolàpia també està
en el seu coneixement.

Galileu i Calassanç eren creadors de noves idees
en una societat que havia d'evolucionar. Un, el pare
de la ciència moderna, on els seus descobriments
i invents aportaren unes de les majors revolucions
cientíﬁques i l'altre, el Pare pioner en la creació de la
primera escola oberta al poble, que contradeia els
preceptes clàssics de l'època vigents, quan l'educació sols estava permesa a les famílies més adinerades, no dubtà en persistir amb el seu ideal de
l'ensenyament als xiquets més desfavorits.
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Atambúa:
Reflexions d'una experiencia fraterna.
BERBAGI DI ANTARA SAUDARA SAUDARI
Alfredo Marcos

Fraters amb el P. Provincial

0. En Ruta: Gandia – Atambúa – Gandia
El març de 2017 no em passava pel cap embarcar-me en açò. Estava molt content a Gandia, tenia una vida acomodada en tots els sentits i estava
fent el que sentia que estava cridat a fer. Però això
també incloïa estar obert al que vinguera per a buscar un món un poquet millor.
Quan em van oferir anar-me'n un any jo no tenia una
inquietud especial per fer-ho, em costava molt deixar
la missió que tenia a Espanya, també les comoditats,
amistats, família... Però era una oportunitat difícil de
rebutjar. Si tenien altres opcions, millor. Si ho veien
necessari, podien comptar amb mi. Així vaig eixir.

Fraters en Calassanç

1. La nostra família en Jogyakarta
Al juliol vam anar a Jogya per a estudiar l'idioma
i conéixer la casa de formació. Vaig arribar molt
acompanyat, malgrat viatjar tot sol. Em van acollir germans tan especials com P. Víctor, P. Mario i
Elena. Vaig compartir dues setmanes amb ells i els
joves Fraters que arribaven a continuar amb la seua
formació com a escolapis.
Jo solc viure amb la iŀlusió justeta (me la controle sense donar-me compte) però Elena, Víctor i els
joves la irradien. Tenen una impressionant facilitat
per a compartir vida, oració, tasques, jocs... Calassanç es va fer molt present, junt amb Maria. Una
experiència comunitària intensa, preciosa.
La sensació era ja de compartir trobades des del
més sagrat de la persona, “descalçant-nos” davant
de la Presència que a tots ens habita: Una imatge
bonica, molt pròpia en este lloc en què realment es
fa així en arribar del carrer a la casa.
2. En moviment, amb tu +
A l'agost vam arribar a Atambúa. Vam obrir l'asrama amb 18 xiquets que prompte van arribar als 30
previstos per al primer any. Amb capacitat per a 100
però amb problemes d'infraestructura, aigua, llum,
inclús amb 20. Anàvem aprenent: compres en el
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mercat, muntar mobles, aixetes danyades, malalties dels xiquets, una clavícula trencada deu dies
després de començar, tracte amb les famílies, amb
els coŀlegis, ajustar menjars, horaris, programacions de classes. Oferíem de tot: repàs escolar, classes d'anglés, espanyol, esport cada dia, moments
d'oració, respectar horaris, assumir responsabilitats
com la neteja de la casa.
Tot això, de 5:00 ﬁns a 21:45, era un ritme exigent
que personalment em va costar molt, físicament i
anímica. Ateníem xavals que ja havien començat el
curs, que no podien arribar tard a classe per culpa de les dutxes, perdre el seu ritme d'estudi per
incidències vàries. Vaig descobrir una modalitat
d'oració-contacte wasapero amb germans, família,
amics i d'ací va sorgir el que buscava i no troba-
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va: vaig poder viure les mateixes diﬁcultats amb fe,
conﬁança i iŀlusió, en compte de lluitar-ho només
amb molt interés personal. I una gran certesa: en
Atambúa no estàvem sols, estàvem “amb Tu”...
Ja agraïa el regal de viure-ho tot amb Elena, un
espectacle de germana que m'aportava el que jo
pensava que em tocaria a mi: optimisme, capacitat
d'adaptació, comprensió, paciència amb una capacitat de treball, iŀlusió i alegria impressionants. Molt
agraït als fraterns que creuen en un món millor, al
coŀlegi i a la família pel suport, les facilitats i forces
que rebia també des d'ahí.
Els xavals de l'asrama són això: adolescents. Cal
barallar amb ells, gaudir, riure, renyir, jugar, castigar,
aprendre, ensenyar. I com en qualsevol part del món:
o açò ho fem des de l'afecte i la fe en el futur o es
converteix en un treball molt pesat. De vegades pot
més el fet d’enfadar-se, el cansament, que l'amor i la
correcció fraterna, però em sent molt afortunat per
viure-ho tot en clau de missió, de vocació.
La biara és la comunitat, en la que rebem a joves
que passen un any ací. És un regal compartir amb
10 joves la iŀlusió per deﬁnir la seua vocació religiosa
i educativa, i el començament de la seua missió. Els
donàvem classes d’anglés i espanyol, a més de la
formació escolàpia que reben de P. Jude i P. Martín.

3. Perdre i soltar algunes coses… Per a guanyar!
Al setembre vaig comprovar l'evident: m’havia aprimat... però més del que pensava: 10kg. Les primeres setmanes si em van costar, però ja em trobava
molt en forma i amb forces per a portar l'intens ritme. No passàvem fam, menjàvem molt i molt sa:
arròs, verdures, llegums, fruita, pollastre, peix. És
normal aprimar.
Perdre per a guanyar? Allí hi ha menys comoditats i
luxes que en altres llocs del món, encara que estan
prou millor que molts altres habitants del planeta.
Quasi tots tenen mòbil i televisió a casa, i equips de
so que s'escolten en tot el barri. Però no tindre-ho
tan fàcil com a Espanya és un avantatge: viure amb
el que hi ha (que és més que suﬁcient) i no aclaparar-nos pel que voldríem tindre.
Més encara, perdre en seguretats també és per a
bé. La sensació d'impotència (normal amb les diﬁcultats de l'idioma, o amb les ganes de solucionar
temes que no depenen de mi mateix) porta a créixer en humilitat i conﬁança en els altres, al mateix
temps que va disminuint l'egoisme, l’orgull i la cabuderia. Vaig passar per molts estats d'ànim, la qual
cosa conﬁrma el paregut amb la vida a Espanya: és

El Learning With Calasanz (LWC, projecte d'educació
no formal que comencem a l'arribar en 2013) ja està
molt consolidat. Reuneix a més de 100 xiquets a les
vesprades. Ho porten els joves aspirants junt amb
les escolàpies i la Comunitat, que és la que sosté el
projecte. Gràcies al suport d'Itaka-Escolapios i de
l’Escola Pia Província Betània, acollim xiquets que
aprenen (anglés, repàs escolar, arts, treballs manuals, expressió corporal, valors), juguen, però som
nosaltres els que ens omplim de Vida gràcies a ells.
Tancament de l'asrama
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normal tindre dies de qualsevol classe. Anava descobrint la senzillesa i autenticitat de les persones
d'allà. En perdre el contacte més quotidià amb família, amics, afectes, es viu amb menys afeccions
i capritxos. Açò servia per a valorar més l'essència
de la vida i per a gaudir l'oportunitat de conviure en
l'asrama, la biara, en Atambúa.
No hi havia un dia igual a un altre. Vam tindre celebracions en la catedral, visites d'amics i veïns,
naixement de gossets, retrobaments amb xiquets
i famílies que vaig conéixer en 2014, celebració de
Sant Francesc d'Assís amb les franciscanes, eixida
a la platja, moments compartits amb les escolàpies.
La rutina plena de sorpreses: la vida amb els xics
(inclosa una hora setmanal que vam introduir per a
escoltar-nos i dialogar més), els horaris canviants
de coŀlegis, classes, exàmens, extraescolars, malalties, falta d'aigua, fallades de llum, pluges, aixetes
i dutxes que se seguien trencant. La visita provincial de P. Daniel i P. Enrique va ser un motiu més
pel que agrair: tres dies de compartir com van els
projectes, com veiem el futur, com ho estàvem vivint cada un de nosaltres. Una ocasió per a renovar
forces i iŀlusió.
4. Units en la diversitat
Continuàvem descobrint coses, aprenent... però
ja formava tot part d'una bonica i afaenada rutina
plena d'iŀlusió, complicacions, alegries, sorpreses,
aventures diàries. Per Tots Sants vam tindre tres
dies de descans que aproﬁtàrem per a anar amb
les escolàpies a una Gua (cova molt bonica amb
imatge de la Mare de Déu, mones i cabres) i a un
paratge natural amb cascada d'aigua inclosa. Seguíem enriquint-nos amb grans diferències cultu-
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rals, units per la mateixa naturalesa i essència que
ens conﬁgura.
El lema d'Indonèsia es deu a la gran diversitat de
cultures, religions, idiomes. Més de 250 milions
d'habitants repartits en una extensió amplíssima
de més de 17.000 illes, que conviuen i creixen junts,
units per un bé comú. D'eixa idea podríem aprendre, tant a escala internacional i polític, com en les
relacions personals que tenim diàriament.
Vam celebrar l'aniversari d'Elena amb una iŀlusió
especial per complir 25 anys en un lloc com este,
gaudint de la proximitat de molta gent que físicament estava lluny. Vam tornar a celebrar Calassanç
(com a l'agost) amb una sensació preciosa d'unitat
dins de l’Escola Pia, en l'any jubilar.
Vam continuar amb l'horeta de Moviment Calassanç que va començar sent un espai per a millorar
la convivència però ja ho començàrem a dir així:
Gerakan Calasanz. Més rialles, jocs, enutjos, castics, exàmens, malalties, apendicitis, celebracions,
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classes, formació, clausura del trimestre preparada
per Elena i la seua inesgotable iŀlusió, imaginació,
treball, alegria... Eixa festa del LWC va coincidir amb
la visita del P. Víctor que venia des de Jogya per a
conéixer als Frater, per a cuidar la Presència Escolàpia a Indonèsia.
També vam començar amb un grup de Moviment
Calassanç d'adults. En tot el món hi ha persones
pròximes, que coŀlaboren i comparteixen un poc
més que el treball o els espais amb nosaltres. Oferir-los reunions és una riquesa gran: compartir vida,
espiritualitat i missió entre laics i religiosos escolapis. En Atambúa este “kelompok” suposa un estil de
participació per a laics junt amb religiosos molt nou.
Per a Nadal vam preparar nadales, vídeos, activitats especials amb xiquets i joves... ﬁns que se'n
van anar a casa. Després ens vam quedar uns dies
descansant en la biara, recuperant treball pendent,
compartint estones amb les escolàpies, passejant
per Atambúa... Molts em van preguntar per què no
tornar a casa per Nadal, junt amb altres preguntes
“senzilles”: Era feliç en Atambúa? Trobava a faltar
alguna cosa?
Passar el Nadal en Atambúa ho teníem previst des
que vam arribar, ens apetia viure-les amb la gent
d'allí, en zones rurals, convivint amb veïns i preparant tot el que és necessari per a la tornada de
xiquets i joves. La felicitat és difícil d'explicar. No
sé si algú pensa que allò és una meravella com per
a estar tot el dia en un núvol d'alegria, gaudint de
cada moment. Evidentment no era així. Tampoc sé
si hi ha qui pense que allò és dur, una realitat complicada. Però clarament tampoc era així. Allí era tan
feliç com es pot ser en qualsevol part del món: vivia

content amb el que feia, inclosos els moments divertits i també les complicacions. Era feliç perquè
estàvem construint entre tots projectes bonics,
perquè em sentia molt agraït i perquè tenia oportunitats de trobades personals intenses cada dia. Trobava a faltar a moltes persones i alguns capritxos.
Em preocupava el que passava en el món, la poca
unitat en la diversitat que es viu sovint a Espanya,
en famílies, en relacions personals de tota mena.
Vivia prop del que tenia lluny, en comunió, units en
esperit, però cada dia estàvem molt centrats en el
que féiem, sense temps de trobar a faltar.
ÍTAKA. En expedició amb Calassanç: viure en missió
Experiències com esta no serien possibles sense
el treball en xarxa que compartim en tot el món. La
sensibilització en coles d'Espanya, els testimonis de
persones (religiosos i laics) que entreguen la seua
vida per complet per a treballar per un món millor, les
famílies que viuen en clau de missió el seu dia a dia...
Tots els que formeu part d'Ítaka, que creieu en l'educació com a motor per a transformar la societat...
Gràcies a tot això, alguns afortunats hem pogut conéixer i gaudir el que a tots vos encantaria viure.
Just l'any jubilar hem pogut actualitzar el somni de
Calassanç, créixer en identitat, agrair la vocació rebuda, sentir-nos part de projectes comuns en l’Escola Pia, construir fraternitat...
Viure en Atambúa és una oportunitat preciosa que
no seria possible si cada un de nosaltres no vivim
en clau de missió, estem on estem, creient en un
món millor, donant el millor de nosaltres mateixos,
vivint des de la Presència que ens habita. Compartir eixa Essència amb gent que la transparenta,
gràcies a la seua senzillesa, autenticitat, acollida...
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És un regal pel qual em sent molt agraït.
5. Molta Vida compartida
En Nit de Nadal ens vam anar a Silawan, prop d'Atapupu, en la platja. Vivim un Nadal senzill, amb celebracions molt cuidades i compartint l'amabilitat
i proximitat de les famílies que ens van acollir en
les seues cases i ens van oferir el millor que tenen.
Gaudir el Nadal present en les trobades personals
és una meravella. Estar allunyats de l'altre Nadal
(la d'alguns excessos i compres) ajuda a viure la
verdadera essència. Tant de bo cada matí puguem
sentir, agraïts, com renaix en nosaltres la Vida.
Després dels dies de descans va tornar la marxa
normal: celebracions de veïns i coŀlegis, cosetes de
salut, tifus, malària... Situacions de qualsevol tipus
que ens fan traure el millor (i a vegades també el
pitjor) que portem dins. Continuàvem tenint xavals
que entraven i altres que eixien, anàvem sembrant
perquè en el futur arriben xiquets que no podrien
estudiar si no estigueren amb nosaltres.
El futur m'omplia de preocupacions, però esta obra
seguirà avant independentment de les persones
que estiguen. En les meues mans estava continuar
aportant amb humilitat. Els pròxims anys estan en
mans de “la Vida”, en la mesura que puga servir-se
(que no sempre ho aconsegueix) de les mans de
persones que passen per ací. Un joc de paraules: “en
les Teues mans” també implica “en les teues mans”.
Gaudir del que fem no és fàcil si ens deixem portar per presses i preocupacions que no depenen
directament de nosaltres. La vida passa molt ràpidament, la “pre-pena” apareixia ja al febrer per les
preguntes cada vegada més habituals de xiquets
i majors: Vos n'aneu i ja no torneu? Difícil qüestió.
Un altre tema delicat: la vida i la mort. La naturalitat
amb què ho viuen a Indonèsia és admirable, amb
molta pena i dolor però també amb la seguretat en
què continuen Vivint. Jo vaig tindre poques experiències de mort sent xiquet i sempre tractant de
“protegir-nos” enfront d'elles, la qual cosa ens dóna
una visió menys “normal” d'aquesta circumstància
de la vida (crec que això es pot generalitzar a la cultura occidental). En els últims anys sí que he tingut
comiats molt dolorosos, persones molt importants
per a mi i per als que em rodegen. És natural que
vagen ocorrent estes separacions com més vida
anem recorrent. La meua reﬂexió va cap a quant
depenem del que “tenim”, o com som de lliures cap
a això. Ens “pertany” la nostra vida? Depenem prou
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de coses materials, també del nostre físic, la nostra salut, les nostres persones que ens rodegen, la
nostra vida. “Les nostres”. Allí són més lliures. No els
importa menys tot l'anterior, però estan menys lligats a això. El dolor per la pèrdua és el mateix, però
potser el seu llindar de dolor és diferent. (Sobre eixe
llindar del dolor podríem parlar de les ferides que
hem curat els xiquets, la capacitat de caminar descalços sobre qualsevol superfície, de jugar a futbol
amb ungles desapegades...)
Un altre tema diferent. En relacions que establim
amb animals bolquem sentiments i establim vincles
especials. Potser jo puc ser excessivament afectiu,
no tinc la llibertat de què parlava abans. He anat
aprenent a acceptar les situacions que no ixen com
voldria, però no deixe de fer tot el que puc. En el cas
de Chica vaig eixir una vesprada a la cerca de veterinari, vaig recórrer Atambúa sencera i vaig trobar
una xica jove que a més volia portar als seus ﬁlls al
LWC... Va vindre a vore els tres gossos, els va posar
injeccions (Elena ho va fer), i al ﬁnal van superar el
distemper. Balu i Choko estaven poc afectats, però
Chica va estar a punt de morir. Mesos després va
morir Choko, enverinat, d'un dia per a un altre.
La visita a Dili va ser molt especial. Era un tràmit:
arribar diumenge, portar papers a l'ambaixada d'Indonèsia, arreplegar-los i tornar el dijous a Atambúa.
I així va ser. Però a més van ser uns dies per a agafar
forces i recordar-me acompanyat per moltes persones. I el gran regal: les monges que em van acollir
en sa casa, un lloc molt especial en el que realitzen
la seua impressionant missió. Suster Alma és una
congregació que va nàixer a partir de la labor d'un
doctor holandés. Estan presents a Indonèsia i Timor
Oriental. Dediquen la seua vida a xiquets amb tot
tipus de característiques físiques i psíquiques que
requereixen una educació especial. Tenen l'escola
a què acudeixen prou xiquets. També viuen com
a internes dotze xiquetes. Algunes van a un altre
coŀlegi, viuen ací per no tindre família que es puga
ocupar d'elles. Totes ajuden en la casa, segons les
seues possibilitats. Gaudir d'eixe lloc només podeu
entendre-ho els que sabeu de l'afecte i la vida que
regalen persones com estes. Quant podem aprendre d'elles! Les Susters omplin d'afecte cada moment del dia, inclús quan corregeixen amb fermesa
als xiquets. La seua missió porta a donar gràcies
per la diversitat de carismes que hi ha en el món
i en l'Església. Em va omplir de vida i agraïment la
convivència allí.
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6. Mestres…
La vida no sempre premia a qui “més s'ho mereix”
però sí que és fonamental utilitzar els nostres dons
personals per a multiplicar-los, buscar la mestria.
“Mestre” és qui domina una matèria, ve de “Magis”
(ser més, dominar). Ho usem per a eixe oﬁci tan servicial i bonic com és educar els xiquets. “Ministre”
ve de “Minus” (ser menys, servir als altres) però té
una connotació més negativa (no hauria de ser així)
per l'ostentós a vegades del càrrec. El Magis dels
Jesuïtes ho soluciona: tindre un poc de “magisteri”
per a anar “més enllà” en les nostres pròpies virtuts,
i un poc de “ministres” per a saber-ho posar al servici dels altres.
Tot açò per a explicar que estàvem planiﬁcant el futur, que no era fàcil perquè hi havia moltes coses
per atendre. Però era important “anar més enllà” del
dia a dia. Vam rebre dues xiques perquè es quedaren a treballar en l'asrama. Continuàvem millorant
infraestructures, activitats diàries, organització del
temps, relació amb els coŀlegis, famílies... Una part
fonamental era buscar xiquets que necessiten este
asrama per a continuar estudiant després de la Primària: la promoció en zones rurals. També treballàvem la idea d'anar sembrant perquè es puguen
donar més experiències de missió, com les que ja
fa anys van sorgir en Dominicana, Nicaragua. Es
tracta d'asseure-les i d'organitzar-ho tot el millor
possible amb Ítaka.
La marxa diària seguia amb classes en l’asrama, Biara, LWC, la inesgotable creativitat d'Elena, jornada
mundial de la Pau, campanya de solidaritat d'Ítaka
(per Senegal), celebració de Mare Paula amb les escolàpies, clausura trimestral del LWC, avaluacions i
revisions de salut bàsiques dels alumnes que vam
introduir, retirs amb xavals i comunitaris, gossets
nous, la Pasqua (jo em vaig quedar en Atambúa per
a gaudir-la amb les escolàpies, franciscanes, xiquets
i famílies del barri de Tini), molta intensitat diària...

va beure Calassanç, com de Santa. Teresa i Sant
Francesc d'Assís entre altres. Des de multitud de
carismes, tots podem intentar sempre “ser més”, no
per a ser egoistament millors sinó per a poder aportar els nostres dons personals amb mestria, amb
intensitat i amb iŀlusió per fer un món un poquet
millor. En això seguíem, units en la distància, en comunitat itinerant, en Fraternitat.
7. Final de curs en Atambúa
A l'abril vam tindre la Benedicció de l'asrama, amb
el Bisbe. Potser massa parafernàlia però un fons
bonic: en qualsevol lloc nou per a viure, treballar. És
bo fer-nos conscients que volem que s’òmpliguen
amb la Presència que ens habita a nosaltres. Va coincidir amb la visita del Provincial. El mes de maig
va ser de comiats. Vam anar a la muntanya i a la
platja amb xiquets i Fraters, vam compartir més vivències, experiències, trobades, celebracions amb
franciscanes i escolàpies, vida... Al juny vam tindre
la clausura del LWC, el tancament oﬁcial del primer
any d'asrama, vam rebre visites dels xiquets que
encara es passaven a veure'ns, més trobades personals que anaven incrementant el nivell d'agraïment ﬁns a desbordar. I un gran regal més: el barri
(més humil) on les escolàpies ajuden cada dissabte
a la vesprada.
Els comiats ﬁnals van ser difícils. La intenció clara és seguir en contacte, mantindre relacions tan
boniques com les generades enguany. Però també
sabíem que resultarà difícil. La vida avança i continuar creixent inclou comiats. Hem d'agrair allò
que s'ha viscut, continuar aprenent d'això i acollir
la novetat. Els Fraters seguiran la seua formació en
Jogyakarta (a l'agost ja van començar). Els xiquets
seguiran en l'asrama junt amb molts més que s'uniran (al juliol ja van començar 70) i els quatre Fraters
que vénen de Jogya a passar un any en Atambúa.

Quedaven pocs mesos allí i la reﬂexió sobre el temps
era inevitable. En la vida hi ha coses accessòries i
altres molt importants, però potser el secret és el
temps. Ens juguem la vida en com administrar bé
el temps. A mi m'encantaria fer moltes coses sense
renunciar a altres, però no puc abastar tot el que
voldria. Tracte de donar-li qualitat a cada moment
del dia, a les rutines, a cada encontre personal, com
si no em quedaren molts. I estar sempre en camí
per a acollir la vida acompanyant la vida.
Vam fer un retir de Comunitat amb la vida de Sant
Ignasi com a base, una de les moltes fonts de què

Eixida amb els Fraters
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Les escolàpies seguiran amb la seua missió (ja en
la nova casa, prop d'on estem), compartint una tasca que es faria molt més difícil sense el suport que
ens donem els uns als altres. Les franciscanes i la
resta de persones seguiran també amb la seua vida
en Atambúa... I ací continuarem cuidant tot el que
vinga, tot el que fem en el món des de l’Escola Pia,
en Església, en Fraternitat.
En eixir d'Atambúa vam passar una última setmana en Jogyakarta. Vam gaudir amb Fraters i amics
d'allí. Uns dies de treball comunitari, avaluació, descans, convivència i preparar la tornada. L'arribada a
Espanya va ser molt bonica: recepció fraterna i familiar, retrobament amb el cole, amics... Anar contant, després d'un “hola què tal”, una experiència
tan intensa com la d'Indonèsia no és fàcil. Però sí
que és un regal cada oportunitat de resumir d'alguna manera aquest preciós any en missió escolàpia.
8. Dos mons, una família
La BSO de Tarzán em porta records molt bonics,
de l'estiu de 2014 amb els xiquets de Tini. Aquelles vesprades d’anglés i jocs van donar lloc després
al Learning With Calasanz. Una de les cançons diu
Two worlds, one family. Una idea prou generalitzada és que he estat vivint un any “en un altre món”
i ara toca tornar “al de sempre”. No m'agrada deﬁnir-ho així, encara que entenc el que es vol dir amb
això. Són cultures diferents, ritmes de vida distints,
inclús maneres d'entendre la vida en què canvia
ﬁns al concepte que es té de la pròpia vida. Però
evidentment som una família, fraternitat universal.
A Espanya amaguem més la nostra essència, la
Presència que ens habita. Tenim molt que aprendre en senzillesa. Ens compliquem la vida amb necessitats adquirides i presses sense sentit. Però
no és just generalitzar, ací també hi ha persones
que transparenten amor i bondat, i allí hi ha de tot.
Quan vaig arribar em vaig trobar la realitat normal,
situacions habituals i alguna notícia especialment
dura. I continuarà ocorrent tot açò: la vida preciosa
i la seua fragilitat. En qualsevol lloc del món podem
trobar un Déu que sorgeix amb força ﬁns en situacions imprevistes, que ningú (Ell tampoc) voldríem.
El tema està a viure-ho tot amb una alegria a vega-
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des difícil d'aconseguir, que ens transcendeix.
L'adaptació pràctica no és difícil: reprendre amistats, família, oci, comoditats... Ací està el repte: tornar a les rutines diàries de treball i de la societat,
sense caure en la roda que ens atrapa, amb una
visió més àmplia i enriquida per tot allò que hem
viscut a Indonèsia.
L'adaptació a nivell més interior sí que és més difícil. Seguisc molt pendent del que viuen allà, trobe a
faltar la meua vida en l'asrama, la convivència amb
xiquets, Fraters, Susters... tota la vida d'Atambúa
i Jogya. Estem mantenint bé el contacte, seguim
prop i conﬁe que serà bo tot el que vinga. Allí tenen
una missió preciosa que cuidar, estan ben organitzats i continuaran gaudint-ne.
La missió ací em pareix molt exigent: ser ﬁdel a
l'experiència que ha sigut un regal per a mi, però
que és per a compartir-ho. Espere poder viure des
de la senzillesa, intensitat i autenticitat cada trobada personal. Aportar ací un poquet de la riquesa
d'Indonèsia. Sé que no podré, que moltes vegades
m'equivocaré i seré incoherent. També en els errors
conﬁe que tots sapiguem acompanyar-nos i créixer
junts.
Cuidar la història viscuda, agrair-la, nodrir-se d'ella,
no ha de confondre's amb un ancoratge i melancolia en el passat. M'encantaria traure temps per a
tornar a vore com segueixen per allà, però també
estarem centrats en el que ocupe les nostres tasques diàries. Ací és on donarem el millor de nosaltres mateixos, posant el nostre granet d'arena per a
fer un món un poquet millor.
Omplint de Vida la vida. Agraint i sentint-nos família, acompanyant-nos en Fraternitat.
Una abraçada molt forta, fraterna i agraïda!
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Antics Alumnes
Com cada any, obrim les portes per als nostres antics alumnes. La promoció de l’EGB del curs 1992-93
visità el coŀlegi per celebrar els 25 anys de la ﬁnalització dels seus estudis. Els records, les anècdotes i les
rialles acompanyaren els assistents tot el matí mentre comprovaven tots els canvis que ha patit el centre.
Poc queda ja d’aquelles aules que conegueren. El dia acabà amb un dinar de germanor on tots gaudiren
de les vivències.
Però, a més, enguany ha hagut un retrobament especial. La primera promoció de l’antic COU, que ﬁnalitzà
els seus estudis en eixe any, es va reunir en un dinar amb els mestres i amics per recordar aquells dies i
les anècdotes amb el P. Vicent Faus, impulsor del que hui en dia encara tenim.

Promoció EGB

Promoció COU
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Crònica
d'un Any

Gonzalo Chirivella
Escape room a Primària: Las gemas del intelecto

“Recordar és fàcil per al que té memòria, oblidar-se és difícil per a qui té cor.”
Gabriel García Márquez
Com sempre en estes pàgines anem a fer memòria
de l'any passat, un any que va tindre molts esdeveniments feliços i uns altres que ens van deixar una
petjada no tan alegre. Però, com diu la cita de Gabriel
García Márquez, anem a intentar fer-ho des del cor.
Des de fa uns anys el coŀlegi està immers en una
transformació que té a veure més amb la manera
d'impartir la classe que amb l'aparell que s'utilitza. És
a dir, l'important no és l'iPad, sinó que la classe no siga
algun contingut que el professor dóna, sinó que ha de
ser un aprenentatge que els xics i xiques descobreixen. En este sentit, revisant les notícies crida l'atenció una activitat que s'ha repetit al llarg del curs. Els
ESCAPE-ROOM, una activitat que combina el joc amb
l'aprenentatge i que el seu objectiu és que els alumnes, per mitjà d'una sèrie de proves que tenen a vore
amb el temari i el treballat en classe, aconseguisquen
assumir una sèrie de conceptes que anys arrere haguera donat el professor amb una classe “magistral”.
Al ﬁnal el resultat és que els alumnes aprenen un concepte i el procés ha sigut molt més entretingut i signiﬁcatiu que una xarrada de vint minuts i uns exercicis
per a reforçar allò suposadament aprés.
També l'any passat va haver-hi una acció que va ser
molt signiﬁcativa perquè té a veure amb un programa de televisió que en els últims anys està en antena:
Masterchef. I és que els alumnes de Primària van participar en un concurs que va organitzar l'Ajuntament
de Gandia junt amb els coŀlegis de la nostra ciutat: Junior Xef. Este concurs tenia la ﬁnalitat de motivar l'originalitat dels alumnes, introduir el menjar saludable
als més xicotets de la casa i, al mateix temps, inculcar-los els coneixements bàsics sobre la prevenció de
malalties i la promoció de la salut. Els guanyadors van
ser alumnes de Primer i Segon cicle de Primària de la
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nostra escola, que està molt bé, però allò important és
que el coŀlegi participa en una gran quantitat d'activitats que es proposen des de Conselleria, l'Ajuntament
de Gandia o altres entitats que busquen desenvolupar
les capacitats dels alumnes o millorar la societat des
dels coŀlegis.
No solament en el Junior Xef el guanyador va ser un
alumne de l’Escola Pia, també en el Concurs de Relats
patrocinat per Coca-cola el primer premi va ser per a
una alumna del coŀlegi, Alejandra Vélez, i en les Olimpíades de Física nacionals Marc Benito va aconseguir la
medalla de bronze. I és que tots els anys hi ha professors i alumnes que cerquen amb el seu treball desenvolupar una habilitat que després, a ulls d'observadors
imparcials, resulta que és d'un gran valor. No solament
en disciplines que tenen un caràcter acadèmic hi ha
hagut bons resultats, en l'atletisme l'any passat va haver-hi tres atletes que van participar en campionats
nacionals i internacionals i a més dos van guanyar els
seus respectius campionats. I és que l'horari intensiu
possibilita que els nostres alumnes puguen desenvolupar totes les seues capacitats i puguen aconseguir
els seus objectius.
Quant a la pastoral del centre no se'ns pot oblidar recordar la ﬁgura de dos escolapis que l'any passat ens
van abandonar: el Pare Fuster que actualment està
a la comunitat de la Malvarrosa i el Pare García que
va morir. Els dos, Escolapis amb totes les lletres, han
estat acostant la Pietat i les Lletres als xiquets des de
l'inici del seu ministeri i no han deixat mai de fer present amb les seues vides i les seues paraules la ﬁgura de Jesús i de Calassanç en els diferents coŀlegis
en els quals van treballar: des d'Amèrica Llatina ﬁns
al nostre coŀlegi. Hui la nostra comunitat d'escolapis
segueix viva i segueix donant servei al coŀlegi i l'única
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Gema Martí Higuero

Soterrament del P. García

JuniorXef 2na fase

Víctor Faus Mayor

María Evangelista Guillot

cosa que esperem és que sorgisquen noves vocacions que puguen seguir l'esperit de Calassanç hui
en dia.
L'any passat es va tancar l'Any Jubilar Escolapi que
celebrava els quatre-cents anys de la fundació de
l'ordre i així ho recordem en la Crònica de l'any passat. Enguany ha estat marcat per la celebració del
Sínode sobre els joves que va ﬁnalitzar fa un mes.
Des de l'Escola Pia de la Província Betània es va
preparar per fases. Una primera fase local en la qual
els joves, fonamentalment de Moviment Calassanç,
es van reunir per a debatre sobre l'Església i fer propostes per a millorar i adequar el seu funcionament.
En la segona part es van reunir joves de tots els collegis de la Província Betània en Cercedilla, de Gandia anaren dos alumnes de primer de Batxillerat,
on es van debatre les idees i propostes de tots els

coŀlegis i es van establir conclusions. L'última fase
de preparació va ser a Salamanca on es van reunir representants de tota Europa per a extraure les
conclusions de l'Escola Pia que es van presentar al
Papa i als Bisbes. Així doncs, els joves i els alumnes
dels nostres coŀlegis van participar en decisions
de l'Església i van ajudar al fet que esta institució
s'adapte als temps i s'acoste a aquells als quals es
va a dirigir en el futur.
Així doncs, l’any passat ha sigut un any replet d'activitats. Com sempre hem posat el focus en unes
que ens han cridat l'atenció i hem deixat sense nomenar unes altres que haurien sigut igualment dignes de menció, però la intenció d'aquesta crònica
no era fer un recompte exhaustiu de tot el realitzat
en el coŀlegi enguany.
Feliç Nadal i feliç any.
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“Escaneja els codis QR
per ampliar les noticies”
Betlem

Hola! Sóc Marine, una de les exploradores d’“ItakaEscolapios”. Este any he estat al centre de Gandia
com a alumna d’intercanvi, i he pogut vore com és
un curs sencer i la veritat és que està ple d’aventures
i activitats.
La primera cosa que em va sorprendre, va ser que al
poc de començar el curs, arriba a l’escola un home
anomenat “El Tio de la Porra” que, amb ritmes de
percussió, fa saber als xiquets que estan en festes i
els trau de les classes.
Un altre moment que em va fer molt feliç, va ser veure amb quina iŀlusió celebren el dia del sant Josep
de Calassanç, realitzen un Certamen, on cada curs
prepara un teatre o una cançó per representar en
l’església davant dels seus familiars. A més a més,
realitzen jocs i tallers per festejar un dia tan important per a tots nosaltres.

Bioparc

Tractant-se d’un coŀlegi religiós, no podia faltar una
celebració del Nadal com cal, on els xiquets es preparen unes nadales per a rememorar aquells pastorets que aplegaven a adorar a Jesús. Ah! I també van
preparar uns dolços típics d’allí anomenats rotllets
i unes galetes que estaven per a xuplar-se els dits!

Festa de Calassanç

Falles

Un altre moment molt especial en aquesta escola, és
el dia de la PAU, on s’ajunten tots els xiquets d’Infantil i Primària.
Allà pel mes de març, celebren les anomenades Falles. Durant setmanes, preparen uns monuments
genials entre tots els alumnes i, atenció! Quan ja els
tenen acabats... Els boten foc! Bé, ells açò ho tenen
molt assumit però a mi em va sorprendre molt.

Dia de la Pau

Festa de Calassanç

Tornant un poc al menjar tan bo que tenen per aquella zona, l’últim dia d’escola abans de la festivitat de la
Setmana Santa, tots els alumnes d’Infantil porten un
menjar típic que es diu “Mona de Pasqua” que molta
forma de mona no tenia però això sí, estava boníssima!
Per ﬁnalitzar, l’últim dia de curs comencen celebrant-ho amb jocs d’aigua i acaben amb un festival
on tots els alumnes representen unes coreograﬁes
d’allò més animades!

Innovació metodológica: els projectes
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Però no penseu que allí sempre estan de festa! Des
dels més menuts de 3 anys ﬁns als més majors, s’esforcen cada dia per aprendre coses noves i millorar
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Jocs d’aigua

Padrins de lectura amb l’ESO

Nadal

Som artistes

Tallers amb l’aula de PT

Tallers amb l’aula de PT

Pasqua

Granja escola

Oceanogràﬁc

aquelles que ja saben. Treballen per equips i des
de ben xicotets aprenen a ajudar-se els uns als
altres i a compartir tot allò que tenen.

de 3, 4 i 5 anys són els que investiguen i decideixen què és el que volen saber sempre guiats,
clar està, pels seus benvolguts mestres.

També realitzen activitats conjuntes on, amb
l’ajuda d’alguns pares i familiars, creen autèntiques obres d’art. Treballen per allò que allí coneixen com “projectes de treball” on són protagonistes els propis alumnes. Sí, sí! Els xiquets

La veritat és que ha estat un curs ple d’experiències, sentiments i aprenentatges, on he
pogut comprovar amb satisfacció, que encara
que cada coŀlegi és diferent, tots compartim el
mateix Esperit de Calassanç.

Infantil

Teatre
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Activitats i
eixides culturals
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Primer
Cicle
UN CURS EN
REFRANYS
Pluja de tardor, pluja de saó.
Este curs poca pluja del cel ha caigut
del nostre cervell, pluja d’idees a
borbollons.

A l’hivern bona sopa i pa calent.
Amb escoles saludables bona
alimentaciói exercici físic de calent.

En el llit, tot l’any és primavera.

Entre rutines, destreses i noves metodologies els projectes han ﬂorit.
Bon fruit han donat i l’alumnat ha
progressat.

A l’estiu tot el món viu
Amb la feina feta de vacances ens anem.
A setembre ens veurem i un nou curs descobrirem
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Primària

R E V I S T A 2 0 1 7 - 2 0 18
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VIATJAR EN
EL TEMPS I
EN L’ESPAI

Segon
Cicle

El nostre viatge va començar en setembre a l’Escola Pia.
Des d’aleshores hem viscut a la Prehistòria, però també a
l’antiga Roma; ens hem acostat a abelles i plantes; hem
viatjat dins les gotes d’aigua per tot el planeta, però també
amb els nutrients, dins el nostre cos…
Els llibres han estat un bon vehicle per al nostre viatge a través
de la salut, la responsabilitat amb nosaltres, la ciutat i el planeta.
Podem dir, després de tot un curs, que ara som bons ciutadans
i millors persones.

Arbres a l'aula 3b

Després d’haver treballat de valent… Hem arribat al destí
amb xit!

Arbres a l'aula 3ª
Arbres a l'aula 4
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Fotoprotecció solar

Taller sostenible 3

Intercanvi de llibres

Taller sostenible 4

Educació vial

Setmana del llibre
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UN ANY PLE
D’EMOCIONS.
UN ANY PLE
D’EDUCACIÓ
En aquest curs passat 2017/2018, els
alumnes de 3r Cicle de Primària han gaudit
d’un any ple d’emocions.
Per a començar, els alumnes de 5é, nouvinguts al cicle, estrenaven el seu iPad,
ferramenta que els ha ajudat a realitzar
moltes de les tasques creatives i enriquidores que els proposen els mestres.
Hem tingut moltes experiències, des de
l’inici de curs: començant per l’arribada del
Tio de la Porra que anunciava l’inici de les
nostres festes locals; passant per les festes de Sant Josep de Calassanç i el Nadal;
en Gener celebraven tots junts amb la resta de l’escola el Dia de la Pau; i en Març arribaven les Falles.
Després de Pasqua, ens encaminàvem
cap al ﬁnal de curs, i la Setmana del Llibre
ens va donar l’oportunitat de convertir-nos
en altres personatges i representar unes
obres teatrals per als nostres companys de
l’escola.
Finalment, el Fi de Curs, ens va donar l’oportunitat de ballar una vegada més amb els
nostres amics davant de les nostres famílies.
Com hem dit, ha sigut un any ple d’emocions, d’eixes que deixen petjada en el nostre cor i que no s’oblidaran mai.

Arbre Nadal

64

Tercer
Cicle
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Companyia teatral

Si jo fora alcalde

Teatre Setmana del Llibre

Convivència inicial

Educació vial
Vigilants del Reciclatge

Visita a Secundària
Manifest Lectura
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INNOVACIÓ METODOLÒGICA, TREBALLEM PER PROJECTES!
PROJECTES 1r Cicle

PROJECTES 2n cicle

PROJECTES 3r cicle
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Activitats
i eixides
Culturals
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TEMPORADA ESPORTIVA
2017-2018
Este curs 2017-18, el nostre coŀlegi ha participat en multitud de competicions esportives a la ciutat de Gandia: camp a través, jugant a l’atletisme, d’atletisme, multiesport, futbol, futbol platja i un torneig de mini bàsquet.
També vull destacar al grup que s’ha format d’iniciació a l’esport. Són alumnes de
4 i 5 anys que tots els dimarts i divendres venien a entrenar amb una gran alegria,
iŀlusió i ganes de millorar. Veure la cara de felicitat durant els entrenaments no té
preu. Estos alumnes han practicat diferents exercicis per a millorar la psicomotricitat i coordinació, a més d’iniciar-se amb alguns esports com futbol i bàsquet.
Tot seguit farem un resum de la temporada esportiva per equips.
Multiesport: els dos equips han aconseguit guanyar molts partits en els diferents
esports en què competeixen al llarg de tot l’any. Al mes de maig, els dos equips van
disputar un torneig de mini bàsquet contra altres centres, van aconseguir el campionat i el subcampionat. Tot un èxit.
Benjamí: han aconseguit quedar segons a la lliga d’hivern i cinquens a la lliga de
futbol platja. Molts dels jugadors eren de primer any, i era la primera vegada que
competien a una lliga de futbet. La seua progressió ha sigut boníssima i els resultats també.
Aleví: han aconseguit un subcampionat a la lliga d’hivern de futbet i en la competició de copa quedaren subcampions. Pel que fa al futbol platja, van quedar campions sense perdre cap partit. Estos jugadors ja fa molt de temps que juguen junts, el
que fa que s’entenguen d’allò més bé entre ells i obtinguen estos resultats.
Enguany, el nostre centre ha sigut seu de la competició de futbet. Al coŀlegi tots
els dissabtes s’han disputat partits entre diferents entitats escolars, sent el nostre
pati un referent a la ciutat de Gandia per les seues bones instaŀlacions i acollida als
equips visitants.
Pel que fa a l’atletisme, la participació del nostre coŀlegi, com sempre, ha estat la
més nombrosa de tots els centres. Hem aconseguit una gran quantitat de trofeus
a totes les modalitats que hem competit.
Per últim agrair la coŀlaboració dels entrenadors de futbol Guillermo i Rafa, per la
seua dedicació i temps per dur endavant estes activitats. MOLTES GRÀCIES.
També agrair als pares i a les mares el recolzament i la conﬁança que hem rebut i la
dedicació que han posat perquè els seus ﬁlls practiquen esport.

VICENT TORRES PEIRÓ
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GRANJA
ESCOLA LA
LOMA
Un abans i un després. Això és el que ocorre cada curs quan l’alumnat de sisè de primària realitza l’eixida a la
Granja Escola de La Loma.
Quatre dies de convivència amb bona companyia; vivències inoblidables on han conegut millor les seues
amigues i amics i on han fet de nous; monitors i mestres animant a participar en totes les activitats proposades i alumnes implicats al cent per cent.
Han rigut, han cridat, han ballat, han cantat, han plorat...
tornen sense veu però sobretot, amb un bon record d’esta
experiència que han gaudit i que de segur, repetirien sense
dubtar.
S'han acomiadat d'una etapa, per a començar una nova...
Els desitgem tot el millor en aquest nou camí.
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INNOVACIÓ METODOLÒGICA,
ELS PROJECTES
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LA GUErA FREDA A 4t ESO
Este any hem treballat la Guerra Freda a 4 ESO d’una forma diferent. Hem dividit la classe en dos grups
d’espies: capitalistes i comunistes. El joc es va desenvolupar per tot el centre, on els espies buscaven informació en codis QR i es comunicaven amb la base amb el Hangouts amb l’objectiu d’aconseguir en cada
missió una informació vital a la qual sols es podia accedir amb la resolució d’un enigma. Els alumnes s’han
introduït també en l’ambientació pròpia de cada bloc, construint el mur de Berlin i caracteritzant-se amb
vestimentes i detalls propis del moment històric.

SOM DIsENYADORS,
SOM SUPER ARTISTES.
Enguany a 1r d’ESO hem treballat el disseny
i tocava posar-ho en pràctica amb les seues
pròpies catifes per mitjà del conegut “trapillo”,
triant colors i combinacions. El resultat espec- t a cular i el procediment molt divertit.
A més, des de 1r ﬁns a 4t d’ESO s’han dedicat a pintar, dibuixar, teixir i ﬁns i tot esculpir treballs per tal
que la gent puga gaudir d’allò que es realitza des de
l’assignatura de plàstica.
Ací tenim una mostra de la gran feina realitzada pels
alumnes de l’Escola Pia per tal que tot quede ben
decorat.
Esperem que us agrade!

Som dissenyadors

A RITME DE VERS.
Un grup d'alumnes de 2n d’ESO han treballat poemes de la història de la literatura espanyola amb
bases musicals creades per ells mateixos en l'assignatura de música.
La lletra i el text al rap i al hip-hop, música que tant
agrada els joves, tenen tanta importància com la
base musical que els acompanya, motiu pel qual han
cercat informació per a seleccionar etapes, autors i
poemes, han creat les seues bases musicals amb
l’iPad i han enregistrat i editat el videoclip. Podeu
vore el resultat al següent codi QR.

Secundària

TREBALL PER PROJECTES
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GANDIA

Les étudiants de Français de 3éme ESO jusqu’à 2éme de Batxiller sont allés au Lycée Maria Enriquez pour
jouir d’un spectacle avec ses copains de Carmelites, IES Aussias March et ceux du IES Maria Enriquez.
Cette fois la Compagnie de La Tourné Teatro nous a offert une trés amusante historire d’un premier rendez-vous entre deux ados à la recherche de son premier amour.
Avec les acteurs on a expérimenté une montagne russe d’émotions, des scènes d’enthousiasme et d’aventures.
Comme d’habitude le spectacle a été interactif et complètement crée et adapté pour les étudiants et étudiantes, cela a fait que quelques volontiers sont sortis pour jouer la scène.
On a partagé avec nos collégues d’une très bonne journée.

ÉCHANGE GANDIA-JONZAC
Cette année les étudiants de 3éme d’ESO avec ses
collègues des Centres IES Maria Enriquez et IES Veles i Vents ont fait un échange avec le Lycée Jean
Hyppolite de la ville de Jonzac.
D’abord, les étudiants français sont venus pour visiter et connaître notre ville. Comme c’était le mois
de mars ils ont bien proﬁté de ces jours pour découvrir, dabord Valence avec ses mussés, la Cathédrale,
la “mascletà”, le bruit des pétards et évidement de
nos Fallas. À Gandia, ils ont connu le Palais des Borja,
le Centre-ville et les autours avec leurs familles et
corres, et surtout ils ont joui de la Paella de la Fideua
et les plus courageux se sont baignés!
À la ﬁn du mois d’avril, nous sommes partis pour
connaître Jonzac et sa région. Après 12 heures de
voyage, première arrête à Bordeaux. Un peu fatigués parce que c’est dur de dormir dans le bus, nous
avons visité la ville, fait quelques achats et après
manger, un peu énervés, on est parti vers Jonzac où
nous attendaient nos corres et leurs familles.
Tous contents de nous retrouver, nous sommes partis avec eux pour passer le week-end et réaliser des
activités différentes: du sport, des randonnés, des
visites culturelles…
Après un week-end en calme, la semaine a commencé d’une façon trépidante: Royan avec ses plages, sa
mairie, sa Cathédrale, retour à Jonzac pour manger
à la cantine du Lycée, visiter le Château-Mairie et retour au Lycée pour l’apéritif de bienvenue.
Le 1er Mai, on est resté avec les familles pour faire
des visites aux autours: Arcachon, la dune de Pilate,
St Emilion, Bordeaux... Et pour ﬁnir la journée une activité super: jeu lasser à Jonzac
La meilleure journée pour tous a été celle du Futuroscope, où on s’est très bien amusé et fatigués.
Notre voyage arrivait presque à sa ﬁn. Mais avant
partir: la ville d’Angoulême avec ses Bd sur les murs,
derniers achats de souvenirs pour nos familles, les
dernières balades.
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Et voici que sans nous rendre compte le départ est
arrivé: pour ce jour là visite aux moulins et thermes
de Jonzac, une activité ensemble avec nos corres…
Et pour ﬁnir... La fête d’adieux!
Merci pour cette merveilleuse expèrience.
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PROGRAMES DE DIVERSITAT
PMAR 2017-18

Enguany, per segona vegada consecutiva, l’Escola Pia ha aconseguit un Programa de Millora de
l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) per als alumnes de 3r d’ESO que respon a les necessitats de
l’alumnat, i assoleix els objectius i competències
de l’etapa educativa corresponent.
L’Escola Pia respon d’aquesta manera a la DIVERSITAT del seu alumnat, amb la coŀlaboració del
Departament d’Orientació, dels tutors de l’aula
ordinària i de la tutora de PMAR; a més dels professors dels diferents àmbits i de les assignatures
de l’aula ordinària.
El PMAR d’enguany ha estat constituït per un grup
molt cohesionat de setze alumnes que han rebut
una atenció personalitzada al llarg del curs escolar
i han compartit tres àmbits a l’aula de PMAR (sociolingüístic, tecnicocientíﬁc i de llengües estrangeres: Anglés) a més d’una hora de tutoria amb la
tutora de PMAR, Núria; la resta d’assignatures i optatives a més d’una hora de tutoria a l’aula ordinària
de 3r d’ESO A, B, C (Paloma, Cristina, Juan Luís) per
tractar-se d’un programa inclusiu.
El programa utilitza una metodologia especíﬁca a

través de la reorganització de continguts i matèries
amb la ﬁnalitat que els alumnes promocionen l’any
vinent a un PR4 i obtinguen la titulació d’ESO; el
qual garantirà la continuïtat de l’alumnat en estudis de l’ensenyament secundari postobligatori:
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
A l’espera que el curs 2018-19 gaudisquen els nostres alumnes de PMAR en el nou programa de PR4
com ho han fet aquest any!

PR4 2017–18
L’any passat el centre de l’Escola Pia va aconseguir per primera vegada un Programa de Millora
de l’Aprenentatge i del Rendiment d’on va sorgir
el grup de PMAR per als alumnes de 3r d’ESO. Enguany s’ha aconseguit formar un grup a 4t d’ESO
per seguir amb este programa de millora anomenat PR4, responent així a les necessitats de
l’alumnat.
L’objectiu principal és motivar i ajudar als alumnes
a superar els objectius del curs, i a aconseguir el graduat en Educació Secundària. A més, d’orientar-los,
amb la cooperació del Departament d’Orientació i amb l’orientadora del centre Mª Dolores, a continuar
amb la seua vida acadèmica i a començar a llaurar-se un futur per si mateixos.
Este curs de PR4 ha estat format per tretze alumnes (6 xiques i 7 xics) que han cursat dos àmbits, Àmbit
Cientíﬁc i Àmbit Lingüístic i Social, així com altres assignatures especíﬁques com són Anglés, Iniciativa
Emprenedora (Empresarials) i Tecnologia Aplicada. A més de tot açò, també tenen una hora de tutoria
amb la tutora Mª Carmen Fuixench i de Maria en absència de la tutora titular, de manera que es puguen
tractar els problemes que hagen pogut sorgir durant totes les setmanes de curs.
Per a concloure este article, tan sols queda felicitar a tots els professors que han format part del curs pel
seu compromís amb els alumnes, així com donar l’enhorabona a tots els alumnes de PR4 per superar el
primer curs i graduar-se a l’ESO el 2017–18.
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EIXIDES SECUNDÀRIA 1r cicle
Bocairent

Museu Ciències Naturals

Tabarca
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2n cicle

Jardins de l'Albarda
Fira de l'estudiant

Museu de les Ciències
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Viatge a Jaca
Gonzalo Peretó Villaescusa

V

am començar este, perquè no dir-ho, inoblidable viatge un 9 d’abril. A les 7 del matí
estàvem tots els alumnes de 4t d’ESO a
l’estació esperant que l’autobús partira en direcció
a Saragossa. En arribar podíem observar les cares
d’iŀlusió perquè una gran aventura estava a punt de
començar. La nostra guia va fer un tour per la ciutat
explicant històries i curiositats, per rematar la visita
gaudirem de les meravelles que aguardaven a la Basílica del Pilar. Vam observar un gran retaule, magníﬁques obres d’art (les quals havien portat a discussions), i com no podia ser d’una altra forma, el gran
pilar (encara que siga menut). En acabar i després
de dinar teníem temps lliure per fer una passejada i
conèixer d’una forma no tan històrica la ciutat.
Vam partir cap al nostre alberg a la ciutat de Jaca, després de repartir habitacions i muntar les nostres paradetes vam sopar i, més tard, conéixer aquella ciutat.
El segon dia se’ns va presentar amb molta energia,
era l’últim dia que estava oberta l’estació d’esquí de
Candanchú i nosaltres ens disposàvem a tancar-la
d’una manera molt peculiar. Encara que el temps no
ens acompanyava gens, això no semblava ser un
obstacle per a gaudir del dia. Després de posar-se
esquís, botes, cascos i ulleres de neu vam baixar a
les pistes com millor podíem, uns ja tenien la tècnica
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apresa, altres després de les classes començaven a
anar sols i uns altres tan sols feien de gondoler sense
direcció ni intenció de frenar o el kilòmetre vertical
pista avall tot recte i un altre cop sense intenció de
frenar. Per dinar gaudirem d’un DJ que la frase que
va dir encara ressona al nostre cap: “Podréis olvidar
muchas cosas, pero nunca olvidaréis Candanchu” i
traslladat a les paraules del nostre professor Carlos:
“Podréis olvidar muchas cosas, pero nunca olvidaréis Jaca”. Esgotats d’un dia d’esquí i fotos a la neu
vam arribar a l’alberg on després de sopar i una altra
passejada tots junts a la ciutat de Jaca vam descansar perquè el dia següent despertava fort.
Com tots el dies després de desdejunar pujàvem
a l’autobús per vore l’aventura que ens esperava,
aquest cop a Murillo de Gállego, on pràcticament estaven les instaŀlacions de tots els esports de risc i els
circuits multiaventura. Pel matí vam fer dos grups,
uns es disposaven a fer un circuit multiaventura que
incloïa tir amb arc, ràpel, una tirolina improvisada
(davant la crescuda del riu), i escalada; l’altre s’enfrontava en una guerra amb pistoles de pintura que
incloïa haver de trobar la forma amb la que pogueres
disparar sense ser vist ni eliminat. Per la vesprada
tocava la pista de gel, on cadascun va demostrar les
seues habilitats amb els patins, bé lliscant per tota la
pista sense cap suport o bé lliscant agafant la paret.
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La qüestió era intentar-ho, i ho vam superar.
El quint dia ens vam despertar amb mitja hora més
de descans, després del dia anterior tots estàvem
esgotats. Vam passejar ﬁns a la Ciudadela de Jaca,
anomenada ﬁns el segle XIX “Castillo de San Juan”,
fortalesa de traça italiana declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Al seu interior, el Museu
de Miniatures Militars, on estaven representades batalles i fets històrics amb ﬁgures de plom. Després de
dinar i amb el temps dubtós i tancat ens pujaren altra
volta a l’autobús per partir cap a Murillo de Gállego,
on la nostra última aventura de risc estava esperant:
el ràfting. Malgrat l’oratge, no hi havia cap intenció
de deixar l’oportunitat i desanimar-se, així que amb
els neoprens, rems i cascos vam pujar a la barca i riu
cap avall. Una barca bolcada però després de l’ensurt tot rialles i sense perill.
La nostra aventura estava arribant a la ﬁ, i tots ho sabíem. Amb molta llàstima, abans de baixar a desdejunar vam tancar les nostres maletes i amb elles tots
els records que ens portàvem. Però el viatge encara
no havia ﬁnalitzat. A causa de les previsions meteorològiques l’autobús va fer una parada de dos hores,
la qual va retardar totes les nostres activitats programades. En arribar a Peralta de la Sal, ciutat natal
del nostre fundador, i en acabar de dinar vam, molt
ràpidamen, ens van fer una visita exprés a l’església i
al Santuari de Sant Josep de Calassanç. Més tard arribarem, molt justos de temps, al monestir de Poblet,
on el nostre guia, que, en fer una altra visita exprés
perquè portàvem el retard, ens va portar a escoltar el
cant del vespre dels monjos. Acabant-se el dia arribarem a Class Valls, hotel on vam dormir i agafar les
últimes forces per al ﬁnal.
L’últim dia havia arribat, amb molta tristor perquè la
nostra aventura ﬁnalitzava. El dia va eixir assolellat,
la qual cosa ens va alegrar, ja que portàvem tot el
viatge amb els núvols com un acompanyant més. En
carregar bateries, déiem adéu al viatge, però no sense abans gaudir un dia al parc temàtic Port Aventura,
parc que ens va deixar un molt bon gust de boca i un
acomiadament espectacular.
Finalment vam arribar a Gandia, cansats, tristos i
amb un somriure al rostre. Ens emportàvem uns
records que mai oblidarem. “Pero nunca olvidaréis
Jaca”, i raó no faltava
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El 15 de juny els alumnes s’acomiadaren de l’etapa de Secundària en companyia de familiars, amics i professors en la celebració de 4t d’ESO.
En la primera part de l’acte, el
Pare Jose Luis va celebrar la Paraula, acompanyada pel nostre
cor. En la segona part, les alumnes
Aida Pardo, Alícia Gómez i Elisa
Donet pujaren a l’altar per pronunciar els seus discursos, als
que seguiren unes paraules de
Piedad Peiró, professora de primària. A continuació, el director va lliurar les mencions honoríﬁques
als alumnes: Maria Aparisi, Sandra Álvarez, Sergio
Martínez, Ángeles Nogueroles i Gaizka Pastor per la
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seua trajectòria personal i humana al
centre. I per últim, els tutors repartiren les orles i les insígnies als
alumnes.
Per acabar la nit, sopàrem
tots junts al claustre del coŀlegi
i gaudírem de tots els records
amb la projecció de l’audiovisual.
Alguns d’estos alumnes
continuen els seus estudis al
nostre Batxillerat, altres han
seguit un altre camí. No obstant això, seguisquen el
camí que siga, tots els exalumnes teniu les portes
de l’Escola Pia obertes de bat a bat per sempre.
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Alicia Gómez
Entrada
Oiga? Oiga? (els alumnes responen amb el segon “oiga”)
Bé, ara ja sé que tots m’escolteu… Bona nit i gràcies per assis�r: mares, pares, professors, equip direc�u, alumnes i
tots aquells que han volgut acompanyar-nos en este dia tan especial per a nosaltres.
Presentació
Com a alumna des dels 3 anys d’este col·legi m’agradaria dedicar unes paraules especialment als meus companys,
tant els nous d’enguany com els que han estat sempre. Com diria la nostra volguda professora Raquel, vinga va
xiquets, comencem!
Ja fa tretze anys que vam entrar en aquest col·legi alguns de nosaltres, però les mateixes emocions de felicitat,
d’intriga i sobretot d’il·lusió han perviscut al llarg del temps. Al principi, tot eren rivalitats entre els de A i els de B, no
anem a men�r, menys el dia del fes�val de ﬁ de curs de cada any, en el qual havíem de posar tot el nostre empeny
perquè anara tot bé. Van ser anys molt diver�ts, sobretot quan ens passàvem hores i hores a les muntanyetes de
trencadís i a més d’un li va costar alguna ferida jugant al xoc del �gre. Però la cosa va començar a fer-se seriosa en
entrar a l’ESO, i encara que costa admetre-ho, tots anàvem amb una mica de por, sobretot quan Mari Ángeles ens
va dir la seua famosa frase el primer dia de “id quitándoos el pijamita de primaria”.

L’Escola Pia ens ha ofert diverses ac�vitats que ens han fet madurar ﬁns a conver�r-nos en joves responsables. Començant amb els padrins de lectura, que ens feien
adonar què di�cil que és ensenyar i valorar així més el treball dels nostres professors.
El Moviment Calassanç, Paloma i Pepe van pa�r prou amb nosaltres en 3r d’ESO, ens
van ensenyar molts valors que ningú oblidarà. El cor, que encara que par�cipem més
fent “gallos” que altra cosa, José sap com jugar perquè quede bonic i t’ho agraïm
molt. Però crec que ningú no pot no �ndre un especial afecte al cor, ja que ens recorda al professor que es�màvem tant com era Ferran.
Una altra persona de la qual ni puc ni vull oblidar-me de mencionar en este discurs
és del nostre company Isaac, el qual �rem molt en falta, els records que ens ha deixat
estaran en nosaltres per sempre...
Volia aproﬁtar per a desitjar el millor a tots els meus companys, tant els que se’n van
a cicles forma�us com els que es queden en aquest dos anys de Batxillerat que ens
esperen. Sou persones que féu de la ru�na una cosa extraordinària, i que espere mai
perdre el contacte, perquè el que hem format a base de conﬂictes i “risas y jolgorios”
com diria una companya nostra, ha sigut una família.

Una vegada integrats en esta nova etapa, ens vam adonar que no era tan dur com ens deien, i que les experiències
que anàvem a viure serien inoblidables, de les quals m’agradaria destacar algunes, per exemple els viatges a Irlanda, on Graciela va ser la nostra única i valenta acompanyant; l’intercanvi a França, on Cris�na va haver d’aguantar
un grup de xiquets que a penes sabien dir “merci” i ens va ajudar a conéixer ciutats molt boniques encara que en
alguna Poule�e va deixar la seua marca amb cholek...; el viatge a Jaca, el qual gràcies a professors com Na�, Juanlu i
Carlos va ser molt més diver�t del que podia ser. L’úl�m mencionat també ens va acompanyar amb Pepe (has d’admetre que viatjar amb nosaltres és ﬁns i tot diver�t) en el Camí de Sant Jaume que va ser un viatge un poc més dur,
però del que aprenguérem molt i gràcies a l’ajuda de Carlos i Pepe que van saber canalitzar les nostres emocions i
a man�ndre’ns mo�vats ﬁns al dia de veure aquella catedral tan esperada, en tantes reformes que no ens podíem
fer fotos en condicions, però ﬁnalment esperada. Altres que ens han fet conéixer més de nosaltres mateixos com el
re�r amb l’ajuda de Gonzalo i Carlos, i un llarg etcètera…

Per acabar, volia donar les gràcies a l’ACPA, al PAS, al Claustre de professors d’este
centre per donar-me l’oportunitat de parlar en esta nit tan important per a nosaltres,
al Departament d’Orientació i a Direcció per la seua feina i a tots els familiars i amics
que es trobeu hui ací. Sols em queda dir una cosa: Recordeu, podrem oblidar moltes
coses, però mai oblidarem aquest 4t d’ESO que hem format. Moltes gràcies i bona nit!

Tots i cadascú dels professors heu sigut un pilar fonamental i, ens agradaria destacar algunes frases que romandran
sempre en el nostre record. Núria i la seua constant lliçó que “els Ipads a dormir” és una personiﬁcació. Pepe, he de
dir que els dimecres i divendres estan reservats únicament per als teus exàmens. Juanlu, tranquil que hem aprés a
clonar molts entrepans de xoriço, perquè pugues seguir donant les teues classes amb total normalitat. Quant a Mari
Carmen he de dir que el transport al col·legi era molt més fàcil a causa de la bicicleta de zeros que ens ﬁcaves. Carlos
i els seus mí�cs exàmens de �sica d’herois; Gonzalo i la seua indecisa elecció d’alumne favorit; Llorenç amb els seus
“imagina que...”, que més d’una vegada ens han fet tremolar als exàmens; Rafa que si ens portàvem malament ens
invitava molt amablement a tancar la porta de l’altra punta del pa�, que en més d’una ocasió ja estava tancada;
agrair a Melo els auriculars de RENFE que proporciona per als de classe d’informà�ca, són una meravella; Adela, has
donat peu a què tots el de classe es�guen a totes hores amb el “NO C” i el “NO B” (de veritat, gràcies), Alícia i “la
creació d’una nova societat”, per úl�m he de fer una menció especial a Isabel, que a més de la seua diver�da mania
de fer-nos observar el dibuix i de fer relaxació a primera hora del ma�, com a tutora nostra d’enguany, ens ha guiat
de meravella en el nostre camí acadèmic i personal.

Bona nit, mol�ssimes gràcies per estar aquesta nit acompanyant-nos en un dia tan especial.
Tots som conscients que hem de dir adéu, ja que ha ﬁnalitzat una etapa de la nostra vida.

A mesura que han anat passant els anys, han ocorregut moltes situacions que hui en dia recordem com a anècdotes
molt diver�des, com per exemple les caigudes a camp a través per part de certs alumnes en les pistes d’esquí a
Jaca junt amb la corresponent frase, cite textualment: “yo no puedo más”. Els mí�cs aplaudiments a migdia per a
tot el col·legi, el fet de dir el nom dels alumnes allargant totes les vocals, la quasi manifestació davant de la zebra
21 aquella nit del viatge de ﬁ de curs, les diverses aliances per anar per un grup o persona determinada i evitar
pagar l’esmorzar de socials (això sí que era una vertadera guerra freda) o els múl�ples conﬂictes entre la classe de
francés i dibuix tècnic per veure qui podia entrar o havien de baixar la motxilla al pa�. Teresa i Cris�na, en veritat
heu �ngut molta paciència.

Aida Pardo
Hi ha moments en la vida que no es poden explicar amb paraules, els sen�ments i les emocions que hem viscut.
Pietat i lletres, vos recordeu quantes vegades ens va repe�r el Pare García estes paraules? Pietat en forma de companyerisme, i lletres en forma d'ensenyament, açò sí, l'ensenyament pot ser perfecte, o no, per al pròxim curs ens
ﬁxarem en els ﬁnlandesos.
Sóc Aida Pardo Wauters, alumna de 4t, i és un plaer poder parlar hui en nom de tota la meua classe.
Tots hem hagut de passar diferents etapes, començant pel primer dia d'Infan�l, ens deixen en un aula on no coneixem
a ningú, la incertesa i inseguretat es veu reﬂec�da en els rostres de tots els que estàvem ací dins. Este seria el començament d'un llarg viatge, Esther i Sandra serien les primeres a guiar-nos, amb diver�des classes, cançons i balls. En
estos tres anys d'Infan�l forgem noves amistats.
Sense quasi adonar-nos havíem començat la segona etapa. Primària, l'escola dels majors on ens diver�em anant
d'excursió i jugant en les montanyetes, celebrant el dia del nostre patró sant Josep de Calassanç en les tómboles i
plantant arbres en el Serpis. Arribem a ser grans ar�stes, par�cipant en el lipdub i el musical del col·legi, cantant en
el cor o actuant en els fes�vals de ﬁnal de curs, que amb tant afecte preparaven les nostres tutores Piki, Águeda i
Reme. Per a molts de nosaltres l’oratori era una manera de preparar-nos per a la nostra comunió, que celebrem ací en
esta mateixa església. Però el que de veritat ens va marcar va ser La Lloma, aquell viatge en el qual les rivalitats entre
classes anaven desapareixent en les nits de discoteca donant-ho tot junt a Moisés. Van ser sis anys que van donar per
a molt, en els quals alguns companys van abandonar el viatge i uns altres es van unir a ell.
Tot és diferent en l'ESO, ens vam adonar quan arribem a primer. Per a començar ens havien barrejat entre classes,
per a cada assignatura hi havia un professor i l'horari intensiu era esgotador. Per sort Mª Àngeles ens amenitzava les
classes ensenyant-nos els pronoms àtons i els marges en forma de cançó i ball.
En segon amb Mª Carmen i els seus dibuixos amb vorells negres, aconseguíem aprovar i traure-li un somriure. En
tercer qui no recorda els esmorzars amb Llorenç, que al ﬁnal semblàvem cambrers repar�nt el menjar sobrant pels
passadissos del col·legi. I al ﬁnal hem arribat a 4t, on comencem a triar que volem ser en el futur. Sens dubte ha sigut
el millor any, vos recordarem a tots vosaltres, professors:
NURIA: Per haver-nos preparat per a Batxillerat, ah, i el mercat que calle.
LOLES: Gràcies per la teua paciència, i si, segur que ho hem entès…
GONZALO: Beneïda ironia, i esperem que cap acabe en Mujeres y hombres y viceversa…
BORJA: Gràcies a les anècdotes ens recordem de la història.

Elisa Donet

Però no és un adéu per sempre, perquè nosaltres sempre formarem part d'una gran família,
allà on anem, sempre serem escolapis.
A l'Escola Pia no sols t'ensenyen el que són les matemà�ques, com ser el millor cien�ﬁc o com
s'escriu una paraula; també t'ensenyen a ser una persona, a �ndre uns valors en la vida i uns
coneixements, en conﬁar en tu mateix i en no rendir-te mai. Per açò i per mol�ssimes raons
més volem dir gràcies.
En tots estos anys, hem viscut moltes experiències, tan roïns com bones, però amb el pas del
temps i amb perspec�va, sempre ens quedem amb les experiències bones. En tots els companys, tant els que estan com els que no.
Com el nostre company Isaac, que sé certament que esta nit està ací, al meu costat i al de tots,
graduant-se com un més, perquè sempre formarà part de l'Escola Pia i del nostre record. Allà
on es�ga sempre estarà prop dels que som els seus amics, perquè l’es�màvem i l'es�mem,
igual que ell a nosaltres.
I dir el mateix del nostre amic Juan, que encara que està nit no ha pogut estar ací, sempre serà
una peça important de tots nosaltres i del que som.
La millor experiència que hem viscut, tant jo, com els meus companys, han sigut estos dos úl�ms anys. L'any passat, quan vam crear el grup de PMAR. I per tant, no es pot escapar un detall,
no podem deixar de parlar de la que era la nostra tutora Núria. Núria, mol�ssimes gràcies per
tot el teu compromís, esforç i interés per nosaltres, encara que no en tot moment t'ho vam
posar fàcil. Ho agraïm de tot cor. Sempre recordarem la frase “ni PMAR ni pomar”.
En eixe mateix any, M. Carmen va ser professora nostra, i va ser tan gran el vincle que es va
crear, que hi va voler con�nuar al nostre costat com a tutora de PR4. M. Carmen, eres la nostra
inspiració, tens el nostre compromís i ens dónes la teua força, eixa força que ens arriba, inclús
estos dies que no has estat ací. T'es�mem, t'es�mem mol�ssim.
I per tant no ens podem oblidar de Maria, que ha sigut una gran ajuda, tant en PMAR com enguany. Maria volem que sàpigues que et tenim molta es�ma per tot el que has fet per nosaltres,
et desitgem el millor per al teu futur, vals molt.
El grup que era l'any passat ha crescut, alguns han fet un altre camí, una altra gent ha vingut.
Ara par�m d'una família, una família que mai oblidaré. Mai oblidaré la rebel·lia de María; la
incon�nència de Fabri; l’inconformisme de Josevi; els acudits roïns de Pablo i la seua mà en la
cuina; els dibuixos de So�a; les al·lèrgies d’Ángeles; la inquietud d’Orengo; la paciència de Bea;
la tranquil·litat de Cris�an; la música a tota pas�lla d'Andrés; la mala llet d’Alba; i per descomptat al nostre delegat Gaizka.
Som un grup amb les nostres diferències, no ha sigut un any fàcil per moltes raons, però ha
sigut un any incomparable. Vos trobaré a faltar “mis xiquis”.
I dir gràcies, gràcies a tot el professorat que ha dipositat conﬁança i compromís en nosaltres.
Gràcies a Ferran, perquè mai oblidarem el que va fer per la gent i per este col·legi, no oblidarem
el cor, aquelles vesprades de dimecres que amb il·lusió, gaudíem com uns xiquets. Gràcies
per tot.
A Jose pel seu compromís de seguir en el cor i fer que aquesta tradició con�nue. Gràcies per
donar sempre el millor de tu.
I com no agrair als nostres pares i familiars, per la seua paciència i el suport incondicional que
ens han donat sempre.
Gràcies al col·legi, per fer-nos sen�r com en casa.
Són molts anys compar�nt experiències, i per molt que diguem sempre ens quedarà alguna
cosa per dir.
L'Escola Pia estarà al nostre record.
Gràcies i Bona Nit

GRACIELA: et prometem que en Batxillerat callarem i escoltarem.
PEPE: Encara que a voltes hem sigut pesats, mai has perdut el teu somriure.
NATI: Perquè amb tu les classes a úl�ma hora molen més.
LIDIA: Sabem que a voltes t'hem fet les classes di�cils, però t'apreciem molt.
I a tots els professors que ens heu recolzat en les opta�ves: Alicia, Jose, Cris�na, Teresa, Adela i David, gràcies per tot.
I que creies que m'havia oblidat de tu? És impossible oblidar-se del nostre tutor, Rafa, és una persona a la qual és di�cil
no agafar-li afecte, sempre atent i disposat a escoltar-nos.
Amb tots vosaltres hem viscut experiències inoblidables, com els viatges d'Irlanda, l'intercanvi amb Brive-la-Gaillarde,
i el tan anhelat, VIATGE A JACA.
No m'equivocaria en dir que ha sigut la millor experiència que hem pogut viure tots junts. Pel dia par�cipant en
ac�vitats que ningú imaginària que arribaríem a fer, i a la nit, explorant Jaca, i un parell de secrets que preferisc
guardar. Imaginar-vos si va anar un gran viatge que vam tornar cantant en l'autobús l'himne del col·legi, i tal com va
dir el DJ de Candanchú, podrem oblidar moltes coses però mai oblidarem els millors anys, que han transcorregut ací
i al costat de tots vosaltres.
No sé si en Batxillerat cantarem entre classe i classe, o haurem de conver�r-nos en atletes per a poder arribar a temps
després dels pa�s, però el que si �nc clar és que mai oblidaré estos anys en els quals ens hem conver�t en una família.

I si arriba el moment de canviar, és a dir, que cadascun trie el seu camí, tant en este col·legi
com en un altre trobem el que estem cercant.
I ara sí, moltes gràcies per haver-me escoltat i no haver-vos dormit, pares, professors i alumnes,
classe, és el moment d'acomiadar-me. Vull agrair-vos tot el temps que heu dedicat al fet que
enguany fóra perfecte, i àdhuc que a voltes no ho demostrem, sempre serem un grup, un ànima,
Bona nit i moltes gràcies.
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R E V I S T A 2 0 1 7 - 2 0 18
REALITZACIÓ DELS EXÀMENS DE
CERTIFICACIÓ DE CAMBRIDGE

Continuant amb la nostra tasca de preparar als nostres

AUXILIARS LINGÜÍSTICS i NOVES
METODOLOGIES EN ANGLÉS

alumnes per al futur, el dissabte 19 de maig van realitzar,

Enguany hem pogut gaudir de dos professors nadius d'Anglés

lència per millorar i adquirir noves titulacions en la llengua

i de quatre professors en pràctiques al llarg de l’any. Amb ells,

anglesa, que tan important són i seran per a ells tant en

els alumnes han treballat la matèria del currículum de l'assig-

l'aspecte acadèmic com després per al món laboral.

un any més, els exàmens de Cambridge de Ket i Pet. A
més, un grup d’alumnes es presentaren al First (B2) a Va-

natura utilitzant majoritàriament la llengua anglesa i treballant
amb diverses activitats presentades des de diferents enfocaments i introduint les noves metodologies (webquests, kaho-

PROVES A2

ots, teatres, gamiﬁcació…), la qual cosa ha motivat i enriquit els
seus coneixements.

Un any més hem realitzat les proves A2 de francès i anglès que envia Conselleria per donar

Al mes d’abril, un grup de vint estudiant
de 2n d’ESO viatjaren a Athlone, Irlanda,
per a viure la seua primera experiència
d’immersió lingüística. Allí s’allotjaren
en famílies i acudiren diàriament al
Saint Joseph College, on tenien
classes matutines; també aproﬁtaren l’estança a Irlanda per a visitar
la ciutat de Galway, l’Athenry Cultural
Heritage i Dublín. Una setmana inoblidable per a tots ells.

oportunitat als nostres alumnes d'obtenir el títol bàsic d'aquestes llengües i, així animar-los a
seguir millorant perquè, a poc a poc, vagen adquirint un nivell que els permeta algun dia introduir-se al món laboral que avui dia tant valora
el coneixement d'idiomes.

INTERCANVI PORTLAND
L'empresa Schola, amb la qual treballem ja fa
uns anys, ofereix un programa d'intercanvi
amb Portland, EUA, dirigit als nostres alumnes
de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat. Les famílies interessades han de saber que tenen una oportunitat inoblidable de rebre durant el mes de
juliol a un estudiant americà que viurà amb ells
i, després el seu ﬁll/a podrà al seu torn viatjar a
Portland durant tres setmanes a la ﬁ d'agost i
primers de setembre i gaudir del somni americà acudint a classes diàries amb el seu “germà
americà”, viure immers en una família amb els
seus costums, cultura i, el més important, parlant la seua llengua. A més a més, visitar llocs
que potser mai torne a veure.

Batxillertat

VIATGE A IRLANDA
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Visites i xarrades

UPV-Alcoi

P

er preparar-se per al futur i prendre una decisió encertada cal rebre tota la informació
possible. Per este motiu, els alumnes de 2n
de Batxillerat han estat rebent assessorament sobre
quina és la millor opció de futur per a cadascun d’ells.
Així, a més de la visita a la jornada de portes obertes
de la Universitat de València, reberen les xarrades de
la UPV-Campus d’Alcoi, la Universitat Catòlica i d’una
estudiant de la Universitat de València per explicar-los
les diferents opcions que tenen per aprendre o aprofundir en l’ensenyament d’un idioma a la Universitat
i conscienciar-los que com més llengües siguen capaços de dominar, més oportunitats tindran a l’ hora
d’ incorporar-se al món laboral. A més, visitaren l’empresa gandiana ODEC per vore "in-situ" com treballen
els enginyers en el món real i com és el procés de la
captura d'informació, explotació i difusió en els diferents formats existents.

U. Catolica

UV

ODEC
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Plurilinguisme

Acitdiveistactus liturals
eix

REVISTA 2017- 2018

E

Oceanogràfic

Òptica

ls alumnes de 1r de Batxillerat han realitzat eixides amb gran acolliment per part del grup.
Començaren al monestir de Sant Jeroni de
Cotalba, on els alumnes nous aproﬁtaren per conèixer
millor al seus companys. Després anaren l’UPV de Gandia i la Universitat de València. A més a més, aproﬁtaren
per visitar l’Oceanogràﬁc. L’última eixida fou distinta ja
que realitzaren activitats aquàtiques al Centre Wind Surf
de Daimús.
Els alumnes de 2n de Batxillerat anaren al ParpallóBorrell per observar el paratge i la riquesa ecològica,
que tardarà temps en tornar a ser el que era després de
l’incendi del passat estiu. En una altre eixida visitaren
l’òptica Más Visión, se’ls
explicaren defectes de la
visió i les últimes tecnologies per millorar-la davant
l'ús de les pantalles. Per
últim, descobriren la nostra història més recent en
els dos refugis coŀlectius
de la Guerra Civil, en concret el de la Peixateria i el
Refugis
de la plaça del Prado.

Parpalló Borrell

UPG

Wind Surf
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Viatge a Roma

Els alumnes de 2n de Batxillerat acompanyats pels
seus professors, David Melo, Mª Dolores Sáez i Núria
Ribera han gaudit d’un viatge extraordinari de ﬁ de
curs a Roma. Han visitat la ciutat de Florència, capital
de la Toscana, ciutat més poblada de la regió i l’enllaç
econòmic, administratiu i cultural entre Roma i les riques i poblades regions del nord d’Itàlia. Visitaren dos
llocs de la regió declarats Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO: el centre històric de Florència (1982)
i la plaça de la catedral de Pisa (1987). A més a més,
visitaren la ciutat de Lucca durant la tornada a Roma
i la plaça de Miquel Àngel que ofereix una panoràmica
exceŀlent de la ciutat renaixentista de Florència.
La visita continuà a Roma: la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme; visita de la relíquia de les espines
de la corona de Jesús, la Basílica de San Giovanni…
També visitaren Santa Maria la Major que en 1990 va
ser inclosa en la llista del Patrimoni de la Humanitat a
Europa per la Unesco. Han gaudit de la visita a la Ciutat del Vaticà, on hi trobem la Capella Sextina; han recorregut la plaça de Sant Pere envoltada per una impressionant columnata i han visitat la Basílica de Sant
Pere en la qual admiraren l’estàtua del Miquel Àngel.
En resum, han fet una visita guiada pels diferents
llocs que els han transportat a diversos moments de
la història de la coneguda “Roma Imperial” famosa pel
seu fòrum Imperial, la Plaça Venècia, el Campidoglio,
Plaça d’Espanya, però sobretot, del Coliseu.
I, per descomptat, han visitat la Casa General dels escolapis on el P. Francesc Mulet els ha acompanyat per
les diferents estances de la casa: el claustre, l’oratori on
es produí la vestició dels primers escolapis i on prega la
comunitat resident, l’habitació on va viure Calassanç,
que es va conservar intacta, i l’habitació on es guarden moltes relíquies del sant. Finalment, han acudit a
l’Església de Sant Pantaleó i han visitat les restes de
Calassanç on han admirat el quadre realitzat pel gandià
Joan Costa, alumne del Pare Faus, en commemoració
dels 400 anys de la fundació de l’Escola Pia.
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Després, han visitat la Plaça Navona i el Panteó. Per
acabar, la nit els tenia preparada la visita a la Plaça
del Papa i a la Fontana de Trevi, que és la font barroca
més gran de Roma. La seua part més coneguda és
l’escultura de Neptú i el seu tema és la mar. La tradició
aﬁrma que el fet de llançar una moneda d’esquena a la
font porta bona sort o que hi tornaràs a la ciutat, i açò
és exactament el que han fet els nostres alumnes.
En conclusió, a més dels diferents monuments, vistes panoràmiques, etc., de què han pogut gaudir, estos dies han permés i afavorit la relació entre els mateixos alumnes i entre professors–alumnes. Són uns
dies que alhora els faciliten un temps de descans i
desconnexió de l’intens curs de segon de Batxillerat.

REVISTA 2017- 2018

ecopia
ÉS POSSIBLE UN HORT A LA CIUTAT?
Un projecte dels alumnes de Tecnologia Industrial
de 2n de Batxillerat de Ciències i Tecnologia que
busquen aprendre per tal d’aplicar en la vida quotidiana. Aquest projecte va participar en el concurs
Stembyme amb el nom Hort inteŀligent i consisteix
en la construcció d'un terrari ecològic per a cultivar
en el balcó de les vivendes despreocupant-se de
regar-lo ja que disposa de sensors automatitzats

per a controlar la humitat, la temperatura i l'estat
del dipòsit d'aigua. A més a més, es vol visualitzar les mesures amb una aplicació mòbil. Per a tot
açò, s'han utilitzat l'aplicació Arduino i el programa
MyApp Inventor 2. Aquest projecte va incloure una
memòria, un vídeo explicatiu i una menció per als
seus participants.

https://www.youtube.com/watch?v=
EBB5oe0o7_w&feature=youtu.be
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Després d’un any intens d’estudi i treball, els nostres
alumnes de 2n de Batxillerat tancaren el curs mitjançant la seua Graduació a l’Església de l’Escola Pia.
En primer lloc, celebràrem una senzilla litúrgia de
la Paraula presidida pel pare Rector Enric Ferrer en
la qual ens interpeŀlà a no deixar-nos enlluernar per
esta societat de la immediatesa, de les xarxes socials, de la rapidesa, etc. Seguidament, uns alumnes
pregaren per tots ells i donaren gràcies pels anys
que havien passat a l’Escola Pia fent memòria especial del pare Vicent García.
Seguidament, s’inicià l’acte acadèmic dirigit per la
Sra. Graciela Pedro, Coordinadora de Batxillerat, i pel
Sr. Borja Pinzón, Director General. En primer lloc, els
alumnes Isabel Ivars i Marc Martínez feren una reﬂexió al voltant de les seues respectives trajectòries a
l’Escola Pia: una primera visió des dels tres anys ﬁns
ara als vora 18 anys i una altra més curta però igual
d’intensa per part de Marc. De seguida, el professor
David Melo s’adreçà a tots els alumnes com a representant del Claustre i, posteriorment, el Sr. Director
feu el lliurament de les Mencions Honoríﬁques per la
seua trajectòria i esforç als alumnes Paco Ferrando i
Damarys Padilla.
Després tots els alumnes van rebre dels seus tutors
l'orla i un xicotet record del seu pas pel coŀlegi. I a
continuació vam compartir un sopar al claustre amb
més de dues-centes persones entre els propis alumnes, famílies, professors i escolapis.
L'Escola Pia sempre tindrà les portes obertes per
aquests alumnes que ara comencen una nova etapa
en la seua vida.
Enhorabona!

Bona nit.
En nom de les alumnes i els alumnes de 2n de Batxillerat, moltes gràcies per acompanyar-nos en esta
cerimònia.
Hui és un dia molt important per a tots nosaltres i ens fa molta il·lusió poder compar�r-ho amb les nostres
famílies. Perquè, al cap i a la ﬁ, el recorregut que hui simbòlicament acaba l'hem fet junts, amb el nostre
esforç i amb el vostre.
Per a molts dels que esta nit estem ací –tan majors ja, tan elegants i sense deixar de mirar de reüll a la selec�vitat que ja ens espera– ha sigut pràc�cament tota una vida. Qui ho anava a dir, veritat? Arribem quasi amb
el bolquer recentment llevat i segur que plorant o bramant quan xafàrem este col·legi per primera vegada
sense saber ni què era açò, ni on ens deixàveu ni amb qui. Nosaltres quasi no tenim memòria d'aquells dies,
però vosaltres, pares i mares, segur que sí. I ara us vénen a la memòria les imatges d'aquells dies i sospireu
amb un puntet de nostàlgia i pot ser que amb un somriure en la cara. Perquè sí, el temps passa i creixem,
i passa per a tots.
Per a altres, entre els quals m'incloc, el nostre pas per l’Escola Pia ha estat més breu però igual de gra�ﬁcant
tant en l'acadèmic com en allò personal. Tots hem acumulat experiències bones, regulars, �rant a bé i ﬁns i
tot alguna roïna, però hui no hi ha lloc per a les úl�mes. Respireu tranquils, professors.
Jo vaig entrar ací el curs passat i, al principi, no coneixia ningú, a excepció d'Ana i Gabi que venien amb mi
del nostre an�c col·legi. No obstant, estava sol. Primer vaig conéixer a Hermoso, que és com estar sol, així
que el canvi tampoc va ser tant. És broma. O no. Després, el segon dia de classe, tots vam conéixer a Jaume
i crec que tots pensem al mateix temps “quin màquina eres”. Casualment va ser el mateix dia que Gonzalo
li va agafar mania. Però mania en el bon sen�t eh, que tots sabem que és el seu alumne favorit. I al ﬁnal, a
poc a poc vaig conéixer a tothom. Paco, Adrián, Gema, Javi Blázquez…
Però crec que ha sigut enguany quan ens hem acabat de conéixer tots, en major o menor mesura. Sandra,
per exemple, que tots els dies em diu que li caic malament; María, que si no ens hem picat 200 vegades este
curs no ho hem fet cap; i bé, el inigualable, Josep Huguet, que si Jaume ja era un màquina, doncs Huguet
trenca el rècord.
Tornant a posar-nos seriosos, este és també el moment per a recordar no només als que estem ací, sinó
també a tots aquells que van compar�r este temps amb nosaltres i que hui, per les circumstàncies que
siguen, no poden acompanyar-nos en este acte. Tots hem vist el vídeo d'Alfredo, i crec que cal destacar la
magníﬁca acció que porta realitzant durant tot este curs.
Recordeu com érem abans i com som ara. Acaba una etapa i estem a punt de començar una altra, molt
diferent, de les nostres vides. Ací estem, amb les nostres pròpies idees, molts amb ulleres de tant estudiar i
tots, com a mínim, amb un telèfon mòbil com a extensió dels nostres braços i dels nostres caps.
I açò és un missatge per a pares i professors: si heu de culpar a algú d'estar tot el dia amb “la maquinita”,
culpeu al progrés, a la globalització, a les àvies que tot ens ho consenten, als Reis Mags o a Steve Jobs.
Culpeu-los a ells.
Bromes a banda, deia que ací estem, cadascun amb la nostra concepció personal del món i de la societat en
la que ens ha tocat viure. I al món i a la societat els diem, ací i ara, que no ens agraden moltes de les coses
que vivim i que veiem. I que eixim d'ací amb ganes de ser ciutadans compromesos i part ac�va de la societat
per a intentar canviar el que no és just.
Tots estos anys de les nostres vides hem estat estudiant i formant-nos no només com a alumnes sinó també
com a persones per a, com a tantes vegades hem sen�t, crear-nos un futur. Estem convençuts que anem a
buscar-lo i a enfrontar-nos a ell amb una bona i sòlida base.
Perquè hem �ngut, potser la millor. Sant Josep de Calassanç, fundador de la ins�tució en la qual estem,
va ser sant i pedagog o un sant pedagog. Un pedagog és qui té com a professió educar als xiquets i a les
xiquetes. Poques, molt poques coses hi ha més importants que l'educació. I per a Calassanç, l'educació
intel·lectual va �ndre una apreciació almenys igual a l'educació moral i religiosa. Va defensar sempre que no
pot donar-se una vertadera educació moral i religiosa sense una sòlida educació intel·lectual.
Gràcies a tots els que en estos anys ens han inculcat els ensenyaments de les seues matèries; els professors.
Gràcies per instruir-nos en el vessant espiritual de la formació dels escolapis; gràcies per contribuir al fet
que sapiem ser persones justes i a preparar-nos per a ser bons ciutadans. Gràcies per fomentar i ajudar-nos
a pensar, a debatre, a discrepar, a �ndre idees i criteri propi; per recolzar-nos en els moments més di�cils,
quan tot ho vèiem negre. Gràcies Graciela per deixar-nos estudiar matemà�ques pràc�cament tots els dies.
Gràcies Juan Luis per el “que passeu un bon dia” al ﬁnal de cada classe, que a mi personalment m'alegrava
el ma�. A Melo, per l'esforç que ha dedicat enguany a explicar-nos el temari de Matemà�ques. I, sobretot,
gràcies a Xelo per les vinyetes de Mafalda en tots els exàmens. Perquè com ella mateixa deia: “A mi m'agraden les persones que diuen el que pensen. Però sobretot, m'agraden les persones que fan el que diuen”. I si
Xelo diu que l'examen no es canvia de data, l'examen no es canvia de data. I ja està. Gràcies a tots, de veritat.
Ací posem el punt i ﬁnal a 15 anys, a 15 bons anys que ens han marcat a tots i a totes per a bé, i comencem
a escriure ja un nou capítol de les nostres vides. Perquè si alguna cosa ens han demostrat tots estos anys, i
sobretot este úl�m curs, és que rendir-se no és una opció. I açò, ho sabem de sobra.
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Moltes gràcies!

Marc Martínez
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Arjé
Tirant la vista arrere: quatre anys d'implantaciò
del Projecte ARJÉ a Gandía

D’entre tots els que van ocasionar certa controvèrsia, el més cridaner va ser el del variar
l'edat dels sagraments. Al final, a la Província
de València l'arquebisbat va deixar este canvi
sense efecte i no hi ha hagut modificacions en
esta qüestió. Però cal que reflexionem i pensem si les formes amb les quals la major part
de les famílies de la nostra societat preparen
als seus fills i filles per als sagraments són els
més adequats i beneficiosos per a ells.
Un altre dels canvis que no van provocar cap
polèmica són tots els relacionats amb Moviment Calassanç. El primer és que s'ha obert en
el coŀ legi un grup per a les famílies d'Infantil i
Primer Cicle de Primària: és el que es diu Moviment Calassanç Etapa Betlem. En esta etapa els pares tenen una reunió juntament amb
els seus fills, on d'una manera pràctica viuen
qüestions quotidianes i un primer apropament
a Jesús com un amic que els acompanya i guia.

La segona part en Moviment Calassanç és
l'Etapa de Natzaret, de 3r a 6é de Primària.
Esta etapa no té la finalitat de preparar per al
sagrament sinó que la finalitat és acompanyar
als alumnes en este tram de la seua vida que
els portarà a l'adolescència. Qui vol participar
del sagrament es prepara en 4/5 sessions per
a acostar al misteri als xiquets que vulguen
prendre la comunió.
En Moviment Calassanç també hi ha un intent
perquè els alumnes que ja han finalitzat els
seus estudis puguen continuar la seua iniciació
cristiana en grups d’antics alumnes i que a la
vegada puguen fer xicotets grups o pertànyer
a l’ONG d’ÍTAKA ESCOLAPIS.
Finalment el projecte de Pastoral ARJÉ parla
de la importància que hi haja un ambient evangelitzador en el centre. Això significa dos qüestions. En primer lloc, que tot el coŀ legi hauria
de tindre un caràcter evangelitzador, tots els
membres per tant haurien apropar-se amb els
seus comportaments a Jesús. En segon lloc,
que no solament els alumnes són els que reben
el procés evangelitzador sinó també tant els
pares i mares com els professors són els que
poden participar de l'acció catequètica i formar
el que s'ha dit Moviment Calassanç d'Adults,
del que hi ha hagut una convocatòria.
A grans trets estos són els canvis que ha suposat el Projecte ARJÉ. Enguany seguirem amb la
labor que ens va encomanar sant Josep de Calassanç a tots els educadors i és que el coŀ legi
ha de ser vist com un primer lloc d'apropament
i també com un lloc on viure la fe a la manera
de sant Josep de Calassanç.

Pastoral i Acció social

F

a 4 anys tots els centres escolapis de la
nova Província Betània van realitzar una
sèrie de reunions en les quals es va vore
que la societat està canviant i per tant la missió
evangelitzadora de l'escola s'havia d'adaptar a
esta societat canviant i que ha canviat més en
uns anys que en un segle. En estes reunions
es va pensar que la Pastoral dels coŀ legis de
la Província Betània necessitava un nou marc
des del qual dirigir esta acció. Alguns dels canvis pensats en estes reunions van ser acceptats sense cap mena de problema i uns altres
van provocar polèmica en el seu moment. Este
nou Projecte de Pastoral es va dir: ARJÉ. Anem
analitzar que canvis ha provocat:
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ETAPA BETLEM
Per segon any consecutiu han participat deu famílies en
l’etapa Betlem del Projecte Marc Pastoral. Els mestres
d’Infantil preparen les sessions per treballar l’evangeli
en família com a proposta de model de vida cristiana.
Viuen vivències d’expressió corporal, musical i plàstica
en este procés personal de fe.

ETAPA NAZARET
Els alumnes de tercer i quart inicien l’etapa Nazaret on
descobreixen la Paraula de Déu com a font de vida. Els
catequistes realitzen dinàmiques de participació, escolta i diàleg. Inicien la seua experiència del perdó i a
més es preparen per a rebre la Primera Comunió.
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Moviment Calassanç
Moviment Calassanç PRIMÀRIA
Enguany, Moviment Calassanç ha estat carregat d'experiències i moments compartits que ens han fet créixer com a persones i com a cristians. Els catequistes hem ajudat als alumnes a tindre experiències positives
i descobrir en elles l’acció de Déu.
Carites

Catequistes

De camí a la intercolegial

Dia mundial movimiento

Cercedilla

Moviment Calassanç ESO
Al voltant de 80 alumnes de Secundària i Batxillerat
han gaudit de les sessions dels dimarts sent partícips de l’educació en Fe i Cultura. A més han pogut
viure Intercoŀlegials i experiències d’estiu. Han conviscut amb alumnes de diferents centres de l’Escola
Pia Betània amb iŀlusió
Seguim fent camí amb Calassanç, anunciant l'evangeli
i transformant la societat. Una forta abraçada fraterna!
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Experiències d’estiu

Juliol de 2018. Un aventurer grup d’alumnes amb
dos professors s’animen a anar al camí de Sant Jaume. La motxilla plena d’iŀlusions i de nervis per encetar el camí de les seues vides.
El començament va estar ple de somriures. Les ganes per possar-se a caminar es notàven. Cada moment que passava, podies veure com cadascú coneixia a una nova persona. Era l’inici d’amistats que
marcarien un abans i un després en el seu camí.
“Lo mejor del camino, ha sido compartir, conformarnos con dormir y conocer a gente nueva,
llegar a conocerte a ti mismo. Llegar a Santiago
te llena, pero la meta, realmente es el camino.
¡Inolvidable!” Soﬁa Martí.

Però no tot el camí fou així. Quan la primera costera del camí es veia vindre, i el cansanci començava
a entrar als nostres peus i esquenes, van aparéixer
els primers comentaris d’ànim. Inclús hi havia qui comentava que observar el seu voltant feia que la caminata es fera més curta. Quan per ﬁ arribava l’esperada
parada del dia, el dinar era la nostra recompensa.
Conforme anaven passant els dies, i la rutina d’alçar-se prompte i caminar anava entrant més dins
nostre. Els peus, els nostres cossos, anaven mostrant
els símptomes de la peregrinació. Així mateix, moments de desesperança i abandó apareixien a meitat
camí. No obstant, sempre apareixia un company, un
amic de caminata, que ajudava a transformar eixos
moments en alegria, bon humor i agraïment.

“Te n’adones de qui ets realment” Eva Estruch

Jesús va estar molt present en el nostre particular
Emaús. Ens acompanyà a cada pas que donàrem,
i es va fer present en cada moment de l’Eucaristia,
que va ser el tema de les reﬂexions diàries.

“Paisatges per explorar-se a un mateix” Joan Simó
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Per ﬁ, el gran dia arribà. I en eixe precís moment, la felicitat d’haver complert el nostre objectiu va ser completa. Vam començar caminant sols i allí, front a la catedral, ja no estàvem sols. Ho vam aconseguir, junts!

REVISTA 2017 - 2018
“Et superes, et poses metes… És un repte que
et poses a tu mateix per superar-te. Et canvia
un poquet la vida” Clara Pla
Jorge Ortín i Lidia Molina

HORIZONTE – CERCEDILLA
L’activitat d’estiu de primer de batxillerat va ser Horizonte. Es tracta d’una de les experiències més potents que es poden viure en Moviment Calassanç.
Un grup de set alumnes del nostre centre van participar junt a seixanta joves més de tota la Província
Betania en Cercedilla, un lloc privilegiat de la serra
madrilenya on tenim instaŀlacions per acollir aquest
tipus d’activitats.

“Horizonte és una experiència diferent a totes les
viscudes els anys anteriors. És cert que ens apuntarem amb molta intriga perquè ningú volia dir-nos
de que anava.
Però ens llançarem a viure l’aventura. I com totes les
altres experiències, el primer dia no entens que fas
ahí, i et trobes una mica fora de lloc. Però conforme
passen els dies, vas descobrint coses que t’apropen
més a tu mateix, i en alguns casos, a Jesús.
No cal mencionar la quantitat de gent meravellosa
que coneguem, i les grans amistats i aprenentatges
que ens portem sempre. Personalment, crec que ha
estat l’experiència en la que més he riscut, he plorat, i per descomptat, la que més he disfrutat. Val la
pena i vos anime moltíssim, així que com no vos la
poden contar, teniu que viure-la!”

Segons paraules dels alumnes (ara estan fent segon de batxiller) del nostre coŀlegi: “Horizonte és una
d’eixes experiències que no es poden contar, s’han
de viure. Si te la contaran abans, l’experiència no seria la mateixa, no marcaria igual. Te colpeja quan no
te ho esperaves, te toca el cor per a tota la vida”.
Evidentment totes les experiències que el procés de
Moviment Calassanç planteja són molt interessants.
Però potser el moment vital dels joves als setze anys
és clau per acollir una proposta tan potent com és
pensar el seu futur com un camí de seguiment de
Jesús. Totes les decisions que han de prendre poden tenir diferents fonaments, i és molt important
que una de les seues ferramentes siga viure compromesos en construir un món millor.
Ells mateixos també diuen: “Sols podem dir que Horizonte és una experiència que ningú de Moviment
Calassanç s’hauria de perdre, tots han de gaudir-la
molt”. I per tal d’estar en bona disposició, la millor
preparació és anar a totes les convivències i activitats proposades des dels primers anys de l’itinerari.
Quan els joves fan amics de tota la geograﬁa espanyola, passant per experiències com les que poden
viure a Orea, Peralta, Cercedilla, Santiago, Santo Toribio, Aránzazu, intercoŀlegials, camps de treball... Tot
va fent que el seu creixement personal i cristià siga
amb bons fonaments per a tenir una vida plena i feliç.
Quan més prompte comencen a compartir experiències, més enriquidora és la convivència amb joves
de la seua edat quan arriben a moments tan especials com aquest que han viscut a Cercedilla. Agraïm
als nostres alumnes la valentia i la decisió per deixar
les comoditats de casa, i d’anar a descobrir una manera de viure millor, buscant la fraternitat i la construcció del Regne.
Si abans hem anant introduint l’experiència i algunes cites de Jorge Pla, terminem ara amb el
testimoni de Alexia Parra:
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PASTORAL
INFANTIL – PRIMÀRIA
AMB TU +
Partirem el curs descobrint el nou lema que anava a
englobar les tasques pastorals.
Nadal

És cert que este lema va agradar moltíssim. Mireu el
que deien els alumnes:
Amb tu + CONFIANÇA.
Amb tu + ALEGRIA.
Amb tu + SOLIDARITAT.
Amb tu + QUALITAT.
AMB TU + PARE GARCÍA

Amb tu + SINCERITAT.
Amb tu + APRENENTATGE.
Amb tu + COMPANYERISME
Amb tu + HUMILTAT.
Valors que han estat presents en les aules del nostre centre.

Celebracions

Enguany volem destacar una de les tasques pastorals que va tindre molt d’èxit entre els alumnes:
“Quaresma de Favors”. Una tasca compartida amb
els alumnes, mestres i treballadors del centre. S’han
intercanviat missatges amb consells, els alumnes més majors han donat ajuda als més menuts,
canten cançons a companys, animen al personal de
secretaria i administració, donen aplaudiments a les
cuineres...

Oratorio infantil

HA SIGUT MOLT DIVERTIT!
Quaresma de favors

Quaresma de favors
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Primera Comunió
Els xiquets i xiquetes de l’Escola Pia varen fer la
seua Primera Comunió el 13 i 20 de Maig. Participaren per primera vegada del sagrament de l’eucaristia rebent el cos i sang de Crist.
Les eucaristies van estar presidides pels pares escolapis, Enric i Jose Luis. Els catequistes, familiars

i amics acompanyaren als protagonistes d’este dia
tan especial.
En l’escola tenen l’oportunitat de continuar amb la
formació de la seua fe cristiana amb els grups del
nostre Projecte Marc de Pastoral: Arjé.

1ª Comunió 1r torn

1ª Comunió 2n torn

95

ES COLA PIA



GANDIA

Campanyes
Acció Social
Resum anual
El curs 2017-18 fou molt positiu quant a termes
de solidaritat. Des del Departament d’Acció Social (DAS) i amb la coŀlaboració de la comunitat
educativa hem impulsat una sèrie d’iniciatives
per tal de recaptar diners i intentar produir un
impacte positiu al nostre entorn.
La campanya “Un taponet, un cigronet” es
desenvolupa al llarg de tot l’any i gràcies a la
recollida de taps i mòbils poguérem comprar
menjar per valor de 400 € per a abastir un
menjador social.
L’any començà amb la campanya del DOMUND,
on gràcies al vostre interés arribàrem a recollir
1.300 €. La següent parada solidària fou la iniciativa de Globalmón, on entre tots aconseguírem omplir una camioneta plena de roba per a
enviar a Àfrica. L’última campanya del trimestre fou temàtica i enguany tractàvem d’enviar recursos a projectes de Senegal de la mà
de l’ONG Ítaka Escolapis. Recaptàrem 3.000 €
gràcies a la fabulosa cistella de Nadal.
Les iniciatives de “Manos Unidas” i la Campanya del Quilo tornaren a conﬁrmar el gran esperit solidari que hi ha al coŀlegi.
Finalment, tancàrem l’any amb un gran esdeveniment on s’implicà a tota la comunitat
educativa de forma activa. Férem la “I Jornada
Esportiva Solidària”, on s’organitzaren campionats multidisciplinars per a les diferents etapes educatives. A més a més, establiren un bar
solidari on la gent va poder adquirir refrigeris i
entrepans.
Estes són algunes de les nombroses iniciatives
que duguérem a terme, però l’any passat, l’Escola Pia de Gandia portà la seua solidaritat més
enllà, hi existeixen altres moments on gràcies
a la participació activa dels membres de la comunitat educativa aconseguírem recaptar una
gran suma per continuar contribuint en millor
el nostre entorn. A continuació es detallen tots
els ingressos que el DAS va rebre.
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Celebracions
religioses
Pasqua

Celebracions incials

Advent

Convivencia inicial 2n Batxillerat
Dimecres de Cendra

Advent
Penitencial Primera Comunió

Recés 4t ESO

Recés 4t ESO
Dimecres de Cendra

Convivència 2n ESO

Eucaristia mensual

Eucaristia mensual
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Confirmacions
Els components del Moviment Calassanç de 4t d’ESO
junt amb 2 joves de la Parròquia de Beniopa van rebre
el sagrament de la Conﬁrmació.

Va ser una celebració molt emotiva on els joves van
mostrar la seua iŀlusió per fer present l’Esperit Sant en
les seues vides.

La celebració va ser presidida pel Vicari Episcopal Francisco Revert, acompanyat pels escolapis Enric Ferrer,
Jose Luis Cuesta i Víctor Martínez.

L’acte va ﬁnalitzar amb unes paraules plenes d’agraïment a tota la comunitat cristiana escolàpia del centre,
que al llarg de molts anys els han ajudat a créixer com
persones, especialment els seus catequistes i el Pare
Vicent García, que sempre està present al cor de tots
nosaltres.

Abans de començar els joves es reuniren amb el vicari, a
qui li havien enviat prèviament una carta on explicaven els
motius pels quals volien rebre el sagrament.
Tots set conﬁrmands i alguns companys seus van participar molt activament en la celebració: llegint les lectures,
fent peticions, ofrenes i accions de gràcies.
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Els animem a continuar en el seguiment de Jesús i esperem que l’Esperit Sant els acompanye sempre.

R E V I S T A 2 0 17 - 2 0 1 8

Germandat de la
Santíssima Creu
En aquestes breus línies vos volem donar a conéixer
la Germandat de la Santíssima Creu de Gandia, molt
vinculada al Coŀlegi de l'Escola Pia des de la seua fundació, i vos animem a què participeu en ella.
La Germandat
La Germandat de la Santíssima Creu es va fundar
l'any 1875 i, actualment, 144 anys després, compta
amb 200 confrares de totes les edats.
Encara que la celebració de la Setmana Santa adquireix molt protagonisme en la vida confrare, al
llarg de l'any es realitzen diferents activitats de caràcter religiós, cultural i d'acció social com a excursions, berenars, concursos... que ajuden a crear fraternitat i llaços d'amistat entre els seus membres.

Per a nosaltres sempre és un plaer contar en la
nostra gran família amb nous germans que tinguen passió per la Setmana Santa i vulguen viure
en un ambient cristià i familiar.
Imatges
Quotes
Les quotes de la Germandat són molt populars per
a poder facilitar la participació de tots els confrares. El preu inclou la insígnia de benvinguda per als
nous confrares i la palma del Diumenge de Ramos.
Xiquets de 0 a 10- Gratuït.
Adolescents de 10 a 16- 25 euros anuals.
A partir de 16 anys – 40 euros anuals.
Processons en què participa
• Diumenge de Rams: Processó de les Palmes.
• Dimecres Sant: Processó acompanyant a la imatge
de María Magdalena al costat de la Creu de Jesús.
• Dijous Sant: Lavatori de Peus de 12 xiquets de la
Germandat.

Viernes Santo - Procesión

• Domingo de Resurrecció: Gloriosa trobada de Resurrecció.
Banda de tambors de la Germandat
Si t'agrada la música i vols participar en les nostres desﬁlades formant part de la nostra Banda de
Tambors tocant un instrument amb nosaltres, la
Germandat disposa d'una secció de tambors en el
qual existeix molt bon ambient. Pots apuntar-te a
través del correu: santisimacruz@gmail.com.
Activitats per a xiquets
Exaltació Infantil de la Matraca i instruments de
percussió típics de la Setmana Santa.
• Concurs de dibuix escolar de la Setmana Santa.
• Berenar en el coŀlegi de l'Escola Pia.
• Lavatori de peus.
• Concurs de targetes de felicitació de Nadal.
• Muntatge del Belén.
• Campanya de recollida de joguets per al Preventori Infantil.
• Excursions.
Pots contactar amb nosaltres per mitjà de:

• Divendres Sant: Via crucis penitencial

Asociación Santísima Cruz de Gandia
C/ Abat Solà 108-110 46701 Gandia (Valencia)
/HermandadSantisimaCruzGandia/

• Divendres Sant: Solemne Processó del Sant Soterrament.

676285014 / 686856034

• Dissabte Sant: Processó del Silenci al costat de la
Verge de la Soledat.

santisimacruz@gmail.com
www.santisimacruzgandia.es

Extra Escola Pia

Pots conéixer tota la nostra història, signes d'identitat, el nostre hàbit confrare i totes les activitats
detallades que realitzem al llarg de l'any en la nostra web www.santísimacruzgandia.es
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Celebració del dia de Sant Pere

GANDIA

La Germandat de
Sant Pere Apòstol

Banda de Sant Pere

La Germandat de Sant Pere Apòstol, com tots sabem està vinculada al Reial Coŀlegi Escola Pia, ja
que sempre ha estat part d'ella formada per alumnes d'este centre. Ara aproﬁte esta ocasió i anime
a tots els alumnes a què participen en ella, ja com
a confrare, portador o bé en la secció de la banda i
gaudir d'una Setmana Santa molt diferent. Espere
que vos animeu.
La germandat, durant tot l'any realitza un conjunt
d'activitats perquè el confrare puga gaudir de tot
este moviment cultural. Les activitats que es realitzen durant tot l'any són:
• De culte:
o Celebració Eucarística l'últim dissabte de mes en
l’església del coŀlegi. Entre elles hi ha algunes que
són molt especials, com la del dia de presentació de
nous confrares o la de Nadal.
o Durant la Setmana Santa, durant la celebració del
Dijous Sant, en una eucaristia molt bonica, el sacerdot consiliari de la germandat fa el recordatori del
lavatori a uns confrares de les dos germandats amb
seu a l’Escola Pia: la Creu i Sant Pere.
• Caritatives-Assistencials:
o La germandat, des de fa un temps, té un compromís social i econòmic amb el Centre d'Acollida Sant
Francesc d'Assís.

o Tenim un conjunt artístic d'interés patrimonial,
amb dos imatges de gran valor realitzades per Rafael Graﬁà i el seu ﬁll: Sant Pere i Nostre Senyor Del
Perdó.
o Estem preparant un viatge obert a tots. Serà un
cap de setmana que està per decidir i del que informarem pels nostres mitjos oﬁcials.
• Econòmic

o Participem en recollida d'aliments en conjunt de la
Junta Major de germandats que és la que s'encarrega de donar aquests aliments a Càritas.

o Les quotes anuals per a ser confrare són econòmiques, ja que existeix una quota familiar de 100 €
i una individual de 40 €.

o Celebrem el Dia del Confrare on totes les germandats ens ajuntem i realitzem un menjar de fraternitat, on hi ha regals i es poden fer amics, és un dia
veritablement molt bonic. Participem en tots els
projectes que la Junta Major proposa, com processons de festivitats, xarrades, etc.

o Repartim loteria als confrares per a Nadal i El Niño.
No obstant, qualsevol pot siga membre o no pot sollicitar ser abonat per a tot l'any del nostre número:
25328.

• Culturals.
o Enguany s’intentarà realitzar en la festivitat del dia
de Sant Pere en el mes de Juny, una romeria ﬁns a
l'ermita de Santa Anna, on realitzarem una celebració, després un esmorzar i activitats vàries. Durant
el trajecte la nostra secció de tambors desﬁlarà i ens
acompanyarà.
o En la Setmana Santa tenim les nostres processons particulars i les que organitza la Junta Major.
Comencem el Divendres de Dolors amb la processó
penitencial, Diumenge de Rams, Dimarts Sant, Divendres Sant i ﬁnalitzem amb el Diumenge de Resurrecció.
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Creu de maig

T'animem al fet que com a escolapi, participes en
la nostra germandat com a confrare o si ho prefereixes en la secció de la banda. Et rebrem amb molt
grat i t'ho passaràs genial
T'esperem en la germandat. Ànim
Pots contactar amb nosaltres per mitjà de:
Germandat Sant Pere Apòstol
Pl. Escola Pia, 7 46701 Gandia (Valencia)
https://www.facebook.com/www.hermandadsanpedro.es/
626257698
hermandadsanpedro@hermandadsanpedro.es
www.hermandadsanpedro.es
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El Museu Faller de Gandia i
les noves Tecnologies aplicades
Alberto Bou Pérez.
Director Museu Faller de Gandia

Els museus com entitats imbricades en les societats i coŀ lectius que els envolten han travessat, en els últims temps una adaptació en les
noves formes d’aplicar les seues funcions. No
cal dir que hui el museu dedicat a una mera
exposició d’elements sense més ha deixat de
ser útil en el sentit total de la paraula. L’exposició forma part d’un ventall de possibilitats que,
en molts casos, estan per explorar i que són o
seran fonamentals per a aconseguir els objectius d’una entitat que no únicament busca visitants; busca difondre, educar, divertir, investigar, explorar i, sense dubte, ser un referent
de la comunitat en la qual es desenvolupa. En
definitiva el Museu necessita ser un canal de
desenvolupament social.
És evident que esta revolució en els sistemes
de comunicació i diàleg museístic ve donat per
les TIC (Noves Tecnologies de la Informació i
la Comunicació). El discurs guanya en proximitat, en claredat i accessibilitat; la possibilitat
d’adaptar el contingut a tots els tipus de visitants és una eina d’un valor incalculable a l’hora de transmetre tot allò que el discurs museològic i museogràfic pretén.
La imatge del Museu Faller de Gandia s’ha convertit en un clàssic com a edifici característic
i representatiu, pel seu aspecte formal i per la
seua activitat. El recinte està concebut de forma integral englobant la nova forma d’entendre
el seu protagonisme en el coŀ lectiu que l’envolta. A banda dels actes fallers, el saló d’actes
ofereix concerts, teatres, i diverses actuacions
que es completen amb sales destinades a reunions, conferències o cursos formatius. Les
exposicions temporals i l’exposició permanent
es situen a la planta baixa. Ací les TIC han sigut
fonamentals per desenvolupar un discurs que
pretén traure el món de la festa fallera fora dels
propis integrants, donar-li la rellevància que es
mereix ratificada fa uns dies amb la seua denominació com Patrimoni Immaterial de la Humanitat i arribar al màxim públic possible.
Cecile Vignot, cap de publicitat de la Réunion
des Musées Nationaux de França, en el seu article titulat “Temples de l’art i de l’oci” expressa:

“els museus són llocs divertits... Trobem cine o
conferències. No es tracta de recórrer únicament les sales veient una successió de quadres i objectes... Els museus s’han d’adequar
a noves formes de viure-ls”. En el Museu Faller
de Gandia intentem dins de les nostres possibilitats adequar el nostre discurs museogràfic i
museològic dins d’aquest concepte.
La visita intenta, des del primer moment, interactuar amb l’espectador: pantalles tàctils, mapes amb
retro-iŀluminació activats pel visitant, jocs de so i
imatges projectades... El missatge intenta arribar
d’una manera lúdica i participativa.
En conclusió el Museu Faller de Gandia és un
espai creatiu que utilitza les TIC i els seues
avantatges per transmetre d’una forma constructiva el missatge museístic, i alhora rep dels
seus visitants la informació necessària per a
continuar desenvolupant eines dins del ventall
immens que ens ofereixen les noves tecnologies de la informació i comunicació.
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Els joves i la Setmana Santa

H

ola, xic, xica, jove que lliges estes línies. Estic segur que saps què és la Setmana Santa.
Però, saps també que hi ha molts joves dins
de la mateixa?.
En el propi coŀlegi, tenen la seua seu canònica, la seua
casa, dues germandats: Sant Pere Apòstol i la Santíssima Creu. Pots veure els seus altars en l'església.
Estes dos germandats, tenen el seu origen en la joventut que es formava i se segueix formant en l'Escola Pia. La primera arreplegava als alumnes que
estaven estudiant en el coŀlegi, i la segona acollia
als que ja havien acabat. Però açò era abans.
Ara, qualsevol de les dos germandats té entre les
seues ﬁles a xics i xiques de les vostres edats.
Participeu vosaltres d'alguna germandat? Sou confrares? La vida dins d'una confraria no es limita només als dies de la pròpia Setmana Santa sinó que
es realitzen actes durant tot l'any, bé en les pròpies germandats o bé perquè els organitza la Junta
Major, que és qui coordina els actes generals, com
les grans processons del Diumenge de Rams, del
Divendres Sant o del Diumenge de Resurrecció, així
com també el Dia del Confrare a l'octubre o el concurs de Betlems a les portes del Nadal, per exemple.
Molts de vosaltres, només veieu les processons perquè o bé eixiu i vos doneu caramels entre els amics
o bé les veieu perquè vos els donen. I açò està bé,

Lavatori de peus el Dijous Sant
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però no del tot.
Dins d'una germandat, podreu entendre millor què
és la vertadera Setmana Santa, uns dies per a recordar i reﬂexionar sobre el gran misteri de la fe cristiana, la passió, mort i resurrecció de Jesús. Sabreu
que, veient els diferents passos, esteu seguint de
manera molt gràﬁca aquell camí que Jesús va recórrer per la nostra salvació. Així, veient les imatges,
era com es catequitzava al poble quan este no sabia llegir i la missa era en llatí, per la qual cosa pocs
l'entenien.
I els més majors, podreu ﬁns i tot començar a ajudar en les tasques d'organització i logística de les
vostres germandats. Només heu de demanar-ho als
directius, que segur estaran encantats que els tireu
una mà. Una vegada la conegueu per dins, ja no voldreu deixar-la. Veureu vertadera germandat, ajuda
mútua entre els confrares, fraternitat de la bona i
molta alegria i bon rotllo.
Vos anime al fet que, si no pertanyeu a ninguna, vos
acosteu a alguna de les del coŀlegi. I si ja pertanyeu, no
vos quedeu només en les processons i els caramels.
Pregunteu, interesseu-vos pel seu funcionament, veniu a ajudar i descobrireu un meravellós món.
Ànim que entre tots anem a evangelitzar!!
Recreant la Setmana Santa amb plastilina

Més enllà
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Premis i concursos
Premis Extraordinaris de
l'Escola Pia de Gandia

Claustre ﬁnal de curs i entrega de Premis Extraordinaris i Matrícules
d’Honor.
El dimecres 5 de juliol el coŀlegi va tindre un acte molt especial.
Els alumnes de 6é de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat amb
un expedient més exceŀlent van rebre de mans del Director del
Centre, Borja Pinzón, del Rector de la Comunitat, Francesc Fuster i del Titular del Coŀlegi els diplomes que els acreditaven com
a Premis Extraordinaris de Primària i Matricules d’Honor en Batxillerat. El director va fer un discurs donant les gràcies als alumnes pel seu esforç i per la seua constància.
Les alumnes guardonats d’ESO són: Claudia Palacios Moltó, Celia Vélez Castelló i Alicia Torrado Romero.
Les Matricules d’honor en Batxillerat: Andrea Castillo Rodrigo, Paula Gregori Puchol, Eva Lora Pérez i Aida Sáez Castellà.
Per últim les els premis extraordinaris de primària són: Alícia
Serna Faus, Antonio Ros Otero i Andreu Martí Peiró.
Després de l’entrega de premis es va fer el claustre ﬁnal de curs
en el qual es va presentar la memòria del curs per part de la direcció i de la Coordinadora de Qualitat, Adela Ribera.
Al acabar el claustre es va fer una oració ﬁnal de curs i acció de
gràcies per totes les activitats que s’han fet al llarg de l’any.

Grups joves de Jesús

Tenim l'alegria de compartir amb tots vosaltres que naix Grups joves de Jesús, una adequació especíﬁca del procés de Grups de Jesús realitzada per l'escolapi Carles Such, en
coŀlaboració amb José Antonio Pagola i l'editorial PPC.
Grups joves de Jesús és una proposta de trobada amb Jesús de Natzaret com a fonament
de la fe cristiana. No pretén ser un itinerari de pastoral amb joves sinó un recurs per a ella,
de tal manera que es puga encaixar en qualsevol proposta pastoral ja elaborada, o siga el
punt d'arrencada per a ella.
L'objectiu és suscitar camins d’evangelització que acaben generant processos de conversió individual o grupal, aprofundint de manera senzilla en allò essencial de l'Evangeli. La
manera de fer-ho és a través d'un llenguatge, uns símbols i unes trobades amb l'Evangeli
que sintonitzen amb el dia a dia de la joventut.
Esta experiència s'ha plasmat en el primer d'una sèrie de títols que posen per escrit els
fonaments i mètodes per a este procés adaptat i que tracta de treballar amb joves a través
de diverses plataformes.
Este primer llibre ofereix una aproximació a Jesús, i està pensat com una proposta compartida per a catequistes o educadors amb joves d'últims cursos escolars, els que comencen estudis superiors en la universitat, formació professional o s'inicien en l'àmbit laboral.
“Amb aquest primer lliurament volem situar-nos en el llindar, en aquell lloc en què hi ha
joves que escolten, es pregunten, s'acosten o cerquen… però no acaben de fer el pas per
seguir a Jesús” (Carles Such).
“Si t'acostes a Jesús no vas a trobar-te amb eixa religió avorrida que potser estàs abandonant en estos moments, sinó amb un camí per a viure-ho tot de manera nova. Jesús et descobrirà un Déu més humà i més amic
que tot el que has escoltat. Introduirà en la teua vida alguna cosa tan important com l'alegria de viure, la solidaritat amb els que
pateixen i el treball per una societat més humana. T'ensenyarà a viure amb dignitat i esperança” (José A. Pagola).
Grups joves de Jesús està format per dotze capítols l'estructura dels quals es repeteix en cadascun d'ells. Es plantegen dotze
temes (la por, la cerca, el passotisme, l'autenticitat, els prejudicis…), es reﬂexiona prèviament sobre cadascun d'ells llançant diverses preguntes i preparant l'escolta, es llig un fragment de l'Evangeli, es dialoga –primer amb un mateix i després a partir de
l'experiència d'uns altres–, es medita interiorment, es prenen una sèrie de decisions, s'expressa allò compartit (ací s'ofereixen
accions molt concretes per a fer-ho, incloses les xarxes socials) i es fa resum “per a créixer junts”.
Els Grups joves de Jesús no tenen una matriu determinada en una diòcesi, institució o moviment, sinó que pretenen crear una
xarxa per als qui viuen l'experiència. Per açò existeixen diversos mitjans per a eixa connexió: els comptes de Twitter @gruposjovenesje i @gruposdejesus, la web www.gruposdejesus.com, la pàgina de facebook i un correu on comentar o consultar dubtes
sobre el procés: gruposjovenesdejesus@gmail.com
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Concurs de Coca-Cola

Premi Betlem Infantil Concurs dibuix

Germandat Santa Creu

Quatre alumnes de 2n d’ESO van participar a la 58a edició
del Concurs Coca-Cola Joves Talents de Relat Curt celebrat al coŀlegi Maria Ángeles Suárez de Calderón del Grau
de Gandia. Hagueren d’escriure una història de ﬁcció amb
la inscripció “La brújula te darà la ayuda necesaria”.

Premis extraordinaris Conselleria

GANDIA JÚNIOR XEF
Divendres 8 de juny va
ser la ﬁnal del concurs
Junior Xef Gandia. Laia
Gomar i Carmen García
van treballar a consciencia sabent molt bé el
que havien de fer pas a
pas per a elaborar les
dos receptes que havien de presentar i guanyaren el concurs Gandia JuniorXef.

Alicia Serna Faus i Claudia Palacios Moltó van ser guardonades
per la Conselleria d’Educació al seu rendiment acadèmic. L’acte
d’entrega va ser al Palau Reina Soﬁa i van estar acompanyades
per dos representants del Centre i per
les seues famílies.

PREMIS SAMBORI 2018
Aquest any, la Fundació Sambori celebra el 20é aniversari.
L’Escola Pia no ha volgut faltar a aquest acte i, és per això, que
tot el coŀlegi ha volgut participar.participat tot el col.legi.
Aquest concurs literari promou i difon l’ús del valencià dins de
l’àmbit escolar. Està adreçat a l’alumnat d’infantil, Primària, Secundària i Batxillerat; a més d’alumnes amb Necessitats Especials. Agraïm la participació del nostre centre com sempre des
d’Infantil ﬁns a batxillerat.
Els alumnes, que aquest any, han estat guardonats són els següents:
SEGON CICLE D’ESO: Evelyn Romero i Oyaque. (3r ESO), Alia
Abbassy i García. (4t ESO)
BATXILLERAT: Blanca García-Oliver i Canet. (1r Batxillerat)
Ací mateix podeu llegir els SAMBORIS dels nostres alumnes seleccionats.

Prova Cangur

Un any més, els alumnes de 2n cicle d’ESO
i 1r de Batxillerat de l’Escola Pia, han participat a les proves Cangur, al Campus de
Gandia de la UPV. Les proves Cangur són
unes proves matemàtiques que tenen com
a objectiu difondre la cultura matemàtica,
estimular i motivar tants alumnes con siga
possible, i contribueix a la popularització de
les matemàtiques entre els joves. El concurs vol atraure el màxim nombre de participants sense cap objectiu de selecció
nacional ni de comparació entre països.

Olimpíada de Física:
Curs 2017-18

L’alumne de 2n de Batxillerat de
Ciències, Marc Benito Marimón, va
ser seleccionat en la fase provincial de València per a participar en
l’Olimpíada de Física organitzada
per la Reial Societat Espanyola de
Física.

El 22 de març es van publicar els resultats de
les Proves Cangur, i tenim a cinc alumnes amb
unes puntuacions dins del 5% dels millors.
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La campanya de solidaritat d’Itaka-Escolapios aborda este
any un nou i iŀlusionant repte: dirigim les nostres mirades i
esforços cap a la República Democràtica del Congo, un país
en el cor d’Àfrica que encarna com cap altre la força, la riquesa i els somnis del continent, malgrat els greus problemes i injustícies.
La missió escolàpia es desenvolupa en un context especialment difícil, la gran inestabilitat política i la persistència de
les fortes carències per a la major part de la població, que viu
a la pobresa. És per això que el treball allí és tan necessari.
Però la realitat de la R. D. del Congo, afortunadament, no es
redueix a esta imatge de negativitat: el país posseïx un gran
potencial cultural i humà que el fa aspirar a un futur millor,
que ha de ser construït amb l’ajuda de l’educació.
Seguint amb el lema d’este curs, la campanya de solidaritat
fica EN LES TEUES MANS (les nostres) els reptes i necessi-
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tats de la missió escolàpia en la R. D. del Congo. I junt amb
això, els somnis de tantes xiquetes, xiquets i joves que són
els vertaders protagonistes dels nostres projectes.
Ens hem d’adonar com els xicotets gestos poden ajudar en
gran mesura a altres persones. L’ajuda que pot proporcionar
l’Escola Pia de Gandia és considerable però a la vegada és
limitada. No obstant això, la força sumada de tots els coŀlegis
pot fer que el futur d’estos xiquets i xiquetes siga molt més
fàcil.
Des del nostre coŀlegi ajudem a les campanyes que Ítaka
proposa cada any amb la cistella de Nadal. La participació
té un preu simbòlic però junt amb la possibilitat de guanyar
uns productes nadalencs de gran qualitat esteu garantint
que la vostra petjada solidària tinga transcendència més
enllà del continent europeu.
Moltes gràcies a tots!
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ACPA
COL·LEGI ESCOLA
PIA DE GANDIA
Què he de fer si vull participar al procés educatiu del
meu ﬁll?
Les Associacions de Pares, Mares i Alumnat són el punt
d’unió entre les famílies i l’escola de les seues ﬁlles i ﬁlls.
I no és que ho diguem nosaltres! És una deﬁnició oﬁcial.
Però, el que està clar és que tots volem saber què fan al
coŀlegi els xiquets i com podem ajudar nosaltres perquè
el centre vaja millor. I això és funció d’aquestes.
Aleshores, si vols participar en el procés educatiu del
teu ﬁll mitjançant el nostre punt d’unió, continua llegint!
(https://colegioescuelaspiasvalencia.org)
Qui és l’ACPA? TU!

Els alumnes de Quart de Primària hem gaudit hui d’un esmorzar
saludable, patrocinat per l’ACPMA i Delikia: entrepà de pernil dolç
i formatge, iogurt i fruita. Abans, hem pogut escoltar una xerrada
molt interessant sobre alimentació correcta, a càrrec de Glòria
Melia, especialista en nutrició, i Anna Puchades.
Aquesta activitat ens ha permès revisar i recordar tot el que estem aprenent dins el programa d’Escoles Saludables, que estem
duent a terme amb les nostres tutores.

Tu eres l’ACPA. Forma part qualsevol mare, pare o tutor
que pague les quotes de l’associació (45 € anual per família. 50 € si és el primer any que formes part). Hi ha un
enllaç on pots fer el pagament en internet si facilites un
compte bancari (està a la web EDUCAMOS) o bé amb la
fulla d’inscripció que et facilitem.

Bé, som pares i mares i solem estar per l’escola, però si no
et ve bé, envia’ns un e-mail: acpaescolapia@gmail.com

Aleshores... qui decideix?

Escolta, ja vaig assabentant-me! I què més fa l’ACPA?

TOTS. La Junta Directiva és l’òrgan operatiu que serveix
per a representar-la i administrar-la. Ja que no ens podem reunir totes les famílies tots els dies, la seua representació està a càrrec seu.

Coŀlaborem en totes les activitats que van fent-se tradicionalment a l’escola: Sant Josep de Calassanç (amb
el conte de La Castanyera), Dia de la Família (concurs
de paelles i organització del dinar de germanor), Nadal
(Plantació de L’Arbre dels Desitjos, Concurs de Postals
Nadalenques i Proposta d’Advent), Falles (Concurs de
Cartells Anunciadors i participació en el repartiment de
la xocolata fallera) i Fi de Curs (muntatge i organització
de la festa)

La Junta, ﬁns aquest any, ha estat formada per la Presidència: Josep Avargues; Tresoreria: Óscar Cardona;
Secretaria: Mª José Planells i les Vocalies: Juanjo de la
Serna, Rosa Mª Carrillo, Esther Mestre i Rosa Mª Prada.
Aquesta es reuneix i allí ens expressem, comentem, preguntem, soŀlicitem o ens queixem.
El curs 2018-2019 serà curs de renovació de la Directiva.
T’animem a participar en la mateixa!
Molt bé, ja em vaig centrant, però... realment decideix
alguna cosa?
Tenim uns ﬁns, però es poden resumir en: coŀlaborar amb
la comunitat educativa amb l’objectiu d’aconseguir la millor educació per als nostres ﬁlls. Per aquesta raó, tenim
representació en el Consell Escolar i, principalment collaborem amb la Direcció del coŀlegi.
La Junta Directiva quan es reuneix?
Ens reunim dues vegades al mes al llarg del curs escolar, el primer i tercer dimecres lectiu de cada mes (sempre que no pertoquen circumstàncies inesperades, cas
en què inclús ampliem horari) a la vesprada de 16:45 h
a 17:30 h.
Puc anar-hi?

I fem especial èmfasi en la formació de pares, amb les
xerrades de l’Escola de Pares i Mares tractant distints
aspectes relacionats amb l’educació dels nostres ﬁlls.
La celebració del Dia Internacional de la Salut, Dia del
Desdejuni Saludable (amb l’aportació de fruita per a tot
l’alumnat, des d’Infantil ﬁns a Batxillerat). Així com donar
resposta a demandes molt importants: curs de Tècniques d’Estudi. Propostes de l’Escola Matinera i Teatre que
aquest any també són una realitat.
I també per les famílies associades compten amb avantatges econòmics com:
• Descomptes en la compra d’uniforme escolar (primera
compra: 5 €)
• Gratuïtat en eixides escolars al teatre i cinema.
• Descomptes en els viatges (el transport) i la Motxilla Digital.
• Orles de classe.
• Descomptes en l’abonament d’Units pel Bàsquet Gandia i en tendes adherides (Llibreria Ferrer, Uppali: 5%)

Sense cap dubte! Si vols, al principi de la reunió pots contar-nos
o preguntar-nos el que estimes oportú perquè puguem traslladar-ho a qui corresponga si no està a les nostres mans.

• I més que s’aniran afegint.

El dimecres a la vesprada em resulta impossible anar,
com puc contactar amb la Junta?

Sí! Seràs molt benvingut i benvinguda, per damunt de tot
en aquelles activitats on més mans fan falta. T’esperem!

Ni m’havia assabentat! Com puc coŀlaborar?
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ESCOLA DE MÚSICA
I DE DANSA CALASSANÇ
Un any més este ambiciós projecte ha continuat
creixent i consolidant-se com a eix fonamental en la
formació dels nostres alumnes. Molts han estat els
alumnes que han pogut tindre el seu primer contacte amb la música i la dansa i molts altres han continuat la seua formació iniciada ja fa sis anys. Gràcies
a esta bona acceptació s’ha pogut incrementar el
nombre d’especialitats instrumentals que s’imparteixen, i ja compta amb una plantilla de quinze
professors titulats. Amb la creació d’aquesta Escola
es vol donar un servei a tots els alumnes que volen
completar la seua formació i compaginar els estudis obligatoris amb els artístics sense necessitat de
desplaçament.
FASOLET
Els més menuts de la nostra Escola realitzaren l’actuació de ﬁnal de curs el divendres 2 de juny. Tot i
els nervis habituals davant una actuació en públic,
els artistes varen fer una gran actuació i el públic
assistent va poder escoltar les cançons treballades
al llarg del curs
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També actuaren a ﬁnal de curs els alumnes de Dansa, oferint diverses coreograﬁes de ballet, ﬂamenc
i ball modern. Molts varen ser els familiars que vingueren a vore l’espectacle preparat per Maria Costa i
que s’endugueren una gran impressió en vore actuar els més menuts.
CONCERT SOLIDARI
El divendres 9 de febrer, va tindre lloc a la nostra
església el concert a beneﬁci d’Itaka Escolapis per
l’Escola de Música i Dansa Calassanç. Més de 130
estudiants i xicotets artistes van fer-nos vibrar i
emocionar-nos a través de la seua interpretació.
Diferents obres i tipus d’instruments musicals van
omplir el nostre coŀlegi del goig i la satisfacció de
vore als alumnes en companyia dels professors que
a poc a poc van progressant i fent créixer la nostra
escola. A més a més, vam recaptar en eixe mateix
moment 870,93€ que aniran destinats al projecte
“El Tresor de Senegal” que vol millorar les infraes-
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tructures de quatre internats que els escolapis
tenen a este país i que possibiliten l’educació de
molts xiquets.
FESTIVAL
El dimarts 26 de juny va tindre lloc el festival
de ﬁnal de curs de l’Escola de Música i Dansa.
Els alumnes van sorprendre a tots els assistents
amb una magníﬁca actuació on van demostrar
el treball realitzat al llarg de l’any. Coordinats pels
alumnes de Conjunt Instrumental com a eix central de l’audició, el professor Xavi Cabrera va anar
dirigint l’acte que va resultar molt entretingut
per al nombrós públic assistent. Es van poder
escoltar tots els instruments per famílies. Per a
ﬁnalitzar l’acte, tots els alumnes de l’escola
van representar els temes més coneguts
de la peŀlícula “Sonrisas i lágrimas’’.
PRIMERA PROMOCIÓ D’ALUMNES
Este curs han ﬁnalitzat els seus estudis elementals de música la primera
promoció d’alumnes de la nostra jove
escola. Després d’iniciar-se en la
música amb FASOLET i realitzar els
quatre cursos de llenguatge musical i instrument, un grup de sis
alumnes han ﬁnalitzat la formació
elemental. Ells són: Pau Donet Bolta (ﬂauta), Alejandra Vélez Castelló
(piano), Elsa Pinzón Arocas (guitarra), Pau Pla Sanlorenzo (clarinet),
Luis Martínez Peiró (Bombardí),
Eva Cardona Mestre (clarinet).
Dos d’estos alumnes, Pau Pla
amb i Luis Martínez continuaran els seus estudis professionals de música al conservatori després d’haver aprovat
els exàmens corresponents
de llenguatge musical i instrument. Enhorabona als dos
primers alumnes que han
aconseguit este objectiu.
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Solidaritat - Escola de Música
El divendres 9 de febrer va tindre lloc a l’Església
de l’Escola Pia el concert a beneﬁci d’Itaka Escolapis per l’Escola de Música i Dansa Calassanç. Més
de 130 estudiants i xicotets artistes van fer vibrar i
emocionar a través de la seua interpretació a més
de 300 persones. Diferents obres i tipus d’instruments musicals van omplir el nostre coŀlegi del goig
i la satisfacció de vore als alumnes en companyia

dels professors que a poc a poc van progressant i
fent créixer la nostra escola. Es van recaptar en eixe
mateix moment 870,93 euros que s’han destinat al
projecte “El Tresor de Senegal” que vol millorar les
infraestructures de quatre internats que els escolapis tenen en aquest país i que possibiliten l’educació
de molts xiquets.

El Concurs de Rap
L’Escola Pia de Gandia obté el premi a la millor qualitat lingüística en el Concurs de Rap “Repensem les
Relacions, Representem altres Realitats”
Els alumnes Quique Viñarta i Pablo Barabaschi amb
els seus professors de Música Jose Vercher i de
Religió Pep Pla han estat guardonats amb el premi
a la millor qualitat lingüística del Concurs de Rap
organitzat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. El rap té el títol d’Anem a començar i amb
ella volen expressar a través de la música la possibilitat de superar totes aquelles situacions en les
quals les dones pateixen desigualtat. El passat 24
de novembre reberen el premi a la ciutat de VilaReal on acudiren acompanyats de companys i de
les seues famílies.
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En el següent enllaç podeu escoltar les 3 cançons ﬁnalistes:
http://mestreacasa.gva.es/web/consellescolar/concursderap
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Jornada Esportiva
Solidària
Al poliesportiu de Beniopa, el dissabte dia 9 de juny,
va tindre lloc la JORNADA ESPORTIVA SOLIDÀRIA de
l’Escola Pia. Basquet, futbol, hoquei i pàdel van ser
els esports que vam poder practicar mentre fèiem
un esmorzar saludable de fruita. Els participants
gaudiren d’una jornada de convivència i esport i va
haver-hi un gran ambient de festa i esport. Els beneﬁcis estaven destinats a ITAKA-ESCOLAPIS, en
concret al Projecte “El tresor de Senegal”. Aquesta
jornada va destacar per la participació de pares i
mares, alumnes que participaren amb gran esportivitat en totes les activitats esportives proposades
i, sobretot, al professorat que coŀlaborà de manera
desinteressada en la seua organització i en el bar
solidari que ajudà a passar el dia de la millor forma
possible amb la preparació d’entrepans i el subministrament de begudes.
Per la vesprada ja, pares i mares i alumnes participaren en el torneig de pàdel que ﬁnalitzà amb el lliurament de premis.
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