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BOB DYLAN, Gracias
Reconozco que siempre he pensado que Dylan tiene una
voz nasal y aburrida, pero con todo, me ha atraído, y cuando
me acercaba precisamente a sus letras (imagino que por ahí
andará el galardón sueco), me ha ganado para la causa.
Ni su armónica, que introduce en un ambiente de hogar,
chimenea, excursión y amigos, ni el rasgueo de acordes con
su cadencia monótona de fuego de campamento, han impedido golpear las conciencias y adentrarse en el mundo interior de millones de personas. Quizá eso fuera lo que nos
atraía, como un flautista de Hammelin yankee, sus denuncias
de lo evidente y su prestar voz a tantos ajusticiados por el
horror de las guerras y la sinrazón humanas, nos hacían seguirle más bien llevados por la intuición que por la certeza. Y aquí
debe residir otra de las razones
por las que la Academia sueca
le ha concedido tan ilustre premio. Llevado de esta intuición de
adolescencia y del querer significar su reconocimiento, me he regalado un tiempito de escucha y
audición. Y vaya sorpresa la mía:
“Blowing in the wind”: Quizá
una de las melodías más conocidas y donde hasta la gente que
no lo conoce dice aquello de:
“me suena mucho”. Sí, te suena porque hay una adaptación a la liturgia con la letra que
seguramente habrás cantado en más de una ocasión: ‘En
este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan...
Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres su pan’. Y aunque la versión original no tiene nada que
ver, escucharla de nuevo me ha devuelto de manera radical
y dramática a tantas realidades de hoy: “¿Cuántos oídos ha
de tener un hombre antes de que pueda escuchar a la gente llorar?... ¿Cuántas muertes tomará hasta que él sepa que
demasiada gente ha muerto?” Y sí, desgraciadamente, tras la
creación de instituciones internacionales, de acuerdos mundiales, de crecer en sensibilidad por la paz y la concordia,
todavía hoy, “La respuesta está soplando en el viento...” y
parece que nadie le presta oído...
“Mr Tambourine man”: Quizá fue uno de sus primeros éxitos al comienzo de los años 60, y ciertamente, triunfar con
este título ya merece un premio (el hombre de la pandereta).
Pero en este extenso relato melodiado, te descubres llevado
por una razón interior sin entender muy por qué y que comprendes cuando sientes la voz, la angustia, el sufrimiento de
tantas personas que protagonizan esta historia de siempre,
desgraciadamente. Me vinieron los rostros exhaustos de los
subsaharianos con mirada salitrizada por la ignorancia de los
europeos, que mientras tiritan en nuestras costas, nos damos la vuelta para que el sol broncee nuestras partes traseras y las sonroje con vergüenza. Y pensaba: cuántos siguen
pidiendo al ‘hombre de la pandereta’: “Llévame en un viaje
sobre tu mágico barco mis sentidos han sido desnudados,

mis manos no pueden sentir (lo
suficiente) para agarrarse, mis dedos de los pies, demasiado entumecidos para andar”.
“Knockin on heavens door”:
Sin duda, cuando Bob Dylan nos
deje, llegará con este tema a la
presencia de Dios y su ‘knock, knock, knockin’, resonará tan amable por allá arriba que le abrirán sin
demora. Yo me reconocía también golpeando a las
puertas del cielo, clamando justicia por tanto oprimido; pidiendo alimentos para el Yemen y otros tantos
países; suplicando por una educación para todos los
niños del planeta; denunciando a tantas mafias que
hacen del ser humano un ser mercado, un producto
baratija... Y con los nudillos tensos y la rabia contenida
para la lucha, me confío a sus palabras: “Mamá, deja
mis pistolas en el suelo. Ya no puedo dispararlas...” Y
sigo “Golpeando en las puertas del cielo” con la fuerza inaudita de la oración...
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Espoleado por una amiga, e imagino que, como muchos
de vosotros, he homenajeado al nuevo Nobel de literatura
escuchando algunas de las canciones que me permitieron
creerme que sabía hablar inglés cantando el “man gave name
to all the animals”.

“Masters of war”: Escalofriante. Esta carta abierta a
tantas personas descorazonadas, con el hedor de sus
actos y decisiones, que van
cortando impunemente los
frágiles hilos de vida a tantos
hermanos y hermanas por la
bastarda y cruel guerra. Siria.
¡Tantos señores de la guerra
que se despiertan y se bañan
con sangre humana emulando a una cruel e ignorante
Cleopatra! Ellos no huelen a balas ni a pólvora ni a
sudor ni a lágrimas, huelen a muerte, el aroma que
no puede disimular el desodorante de su hipocresía,
porque lo llevan dentro. Miro Alepo, miro a los desplazados, a los refugiados buscando un plástico para
guarecerse, y me pregunto con Dylan:
“Déjenme preguntarles una cosa:
¿el dinero que tienen es tan bueno
como para comprarles el perdón?
¿Piensan que tendría ese poder?
Creo que encontrarán
cuando les llegue la hora de la muerte
que todo el dinero que hicieron
nunca servirá para recuperar sus almas.”

Pero con todo, dejemos la puerta entreabierta a una
esperanza que se cuela por los entresijos de nuestras
sinrazones. El ser humano, todavía hoy, por la huella
indeleble que lo configura, fue, es y sigue siendo ‘hijo
de Dios’, a imagen y semejanza de su Creador, y por
eso, con capacidad de ‘dar nombre a los animales’,
de nombrar la realidad y ser capaz de cambiarla.
Bob, felicidades, porque hay textos que despiertan
las conciencias con una buena melodía y una vida
en coherencia. Dylan, “Es difícil llegar a viejo sin una
causa”, ¡cierto! Por eso, ¡Forever young!
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L’EDUCACIÓ
AMAGA UN TRESOR
Un nou curs finalitza i tornem a fer les nostres memòries i reflexions al voltant de la nostra tasca educativa i pastoral. Tanmateix, una certesa es consolida al nostre cap: l’educació amaga un tresor. Efectivament, l’educació, en primer lloc, és una vocació
per a tots aquells que gaudim dia a dia en classe
amb els alumnes; en segon lloc, l’educació és la plataforma per tal d’educar i anunciar l’Evangeli i, particularment, per a transformar la societat en un món
més just i semblant al Regne de Déu. En definitiva,
l’educació és el mitjà que descobrí Calassanç per a
servir Déu i que ens ha regalat com a carisma a tots
els qui ens sentim escolapis.
El Moviment Calassanç ha esdevingut una activitat fonamental en la pastoral extraescolar dels
alumnes i d’alguns professors i professores amb les
seues famílies. De manera periòdica se celebren diferents reunions, col·laboren més de 15 catequistes i
participen de forma activa en la pastoral del col·legi
com ara en les Eucaristies mensuals. Actualment,
aquest moviment és una realitat inherent a l’Escola
Pia de Gandia que té una significació especial durant l’estiu quan molts alumnes acompanyats pels
seus catequistes recorren diferents indrets del país:
Orea, Cercedilla, Peralta de
la Sal, Camí de Sant Jaume,
Santo Toribio de Liébana i,
enguany, Varsòvia.

a Gandia en les quals
es presentà al Claustre
i membres de l’ACPA el
PMP i es realitzaren dinàmiques de valoració i
opinió. Tot plegat finalitzà amb la presentació a
final de curs del projecte Arjé que començarà la seua implantació el curs
2016-2017.
Totes aquestes activitats es poden dur endavant
gràcies a l’existència d’uns edificis que ho possibiliten. Al llarg d’aquest curs, s’ha remodelat profundament l’espai annex al Torrelló del Pi de l’edifici de Primària; eren uns espais que no s’havien adequat des
de la construcció de l’edifici en els anys 70 i requerien d’una intervenció important. En aquest espai s’ha
disposat el nou menjador i la nova cuina que permet
oferir un menjar casolà amb molt bones condicions;
igualment, la muralla del s. XVI que es conserva s’ha
tractat seguint els criteris marcats pels arqueòlegs.
A més a més, en la planta baixa s’ha disposat d’una
sala polivalent proveïda d’ordinador, projector i megafonia que, a hores d’ara, s’utilitza per a les classes

Ara bé, aquest curs ha
estat especial perquè s’ha
treballat de manera coordinada al voltant de la Gestió
del Canvi Pastoral. Primerament, quatre representants
del nostre centre acudiren
a Madrid per tal de reunir-se
amb companys de tota l’Escola Pia Betània per tal de
conèixer i opinar al voltant
del nou Projecte Marc de
Pastoral. Posteriorment, els
nostres representants organitzaren dues sessions
Escola de dansa
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Batxillerat i l’avaluació que s’ha fet ha
estat molt positiva perquè ha permés
a banda d’introduir les tabletes, el començar a modificar la metodologia per
tal de situar al centre als alumnes. Juntament amb això, l’Escola Pia Betània a
través del seu Equip de Pedagogia, on
està la Sra. Ana de Juncal, ha presentant als Equips Directius el Marc Pedagògic de Referència en el qual es fa la
proposta de treballar per projectes en
les diferents etapes del col·legi durant
els pròxims tres anys.

de dansa. Com és evident, cal agrair de cor a totes
les famílies que mensualment fan la seua aportació d’Ajuda a l’Educació que permet realitzar totes
aquestes millores.
En parlar de la dansa, cal fer un esment especial
a l’Escola de Música i de Dansa Calassanç animada
pel nostre estimat company Ferran Pelegrí. Al llarg
d’aquest curs, aquesta Escola dirigida pel Sr. Jose
Vercher i impulsada en la part de dansa per la Sra.
María Costa, ha anat incrementant els diferents nivells en els quals s’imparteixen un bon nombre d’instruments. La dansa s’inicia en els cursos d’Infantil,
continua en Primària i, fins i tot, abasta a persones
adultes que practiquen el ballet i els balls de saló.
Com poden vore, l’Escola Pia de Gandia és més
que un col·legi i té una implicació amb la ciutat molt
important amb l’Escola de Música i Dansa, l’Ermita
de Santa Anna, la participació del P. Enric Ferrer al
CEIC Alfons el Vell, la Fundació Pare Leandro Calvo
i tantes altres activitats en les quals hi ha presents
escolapis. Malgrat la situació general en què l’ensenyament privat concertat està qüestionat, cal destacar l’infrafinançament que tenim des de fa molts
anys i que obliga a la petició de suport a les famílies;
no obstant això, el nostre centre ha col·laborat en tot
amb la Conselleria d’Educació amb la participació
en el Contracte Programa, Programes d’Innovació,
Xarxallibres amb tots els maldecaps i problemes,
etc. Considerem que la via dels concerts educatius
ha estat un encert a l’Estat espanyol i que cal potenciar-la perquè bàsicament disposa d’una gran
acceptació per part de les famílies.
Aquest curs s’ha iniciat el programa ESCOLAIPAD
en els cursos de 5é de Primària, 3r d’ESO i 1r de

Gestió del Canvi de Pastoral

Juntament a la innovació educativa, es troben les
diferents iniciatives que fomenten l’aprenentatge d’altres idiomes. Quant l’anglés, la miniestada a Irlanda
s’ha consolidat i l’intercanvi amb Portland s’ha tornat a
realitzar i els exàmens de la Universitat de Cambridge
han continuat realitzant-se al nostre centre.
Un altre aspecte molt important i que ens fa sentir molt orgullosos han estat els resultats dels nostres alumnes en les Proves d’Accés a la Universitat.
Aquest curs hem estat amb diferència el millor centre
de la comarca de la Safor i respecte la Comunitat
Valenciana ens situem entre els 50 millors centres;
això suposa un reconeixement clar al treball que es
realitza al centre.
Finalment, cal destacar molt positivament la col·
laboració amb la Junta Directiva de l’ACPA que al llarg
del curs s’ha reunit de manera trimestral amb la directiva del centre i estat sempre recolzant-nos en totes
les dificultats aparegudes. Animem a totes les famílies
a associar-se per tal que les seues activitats puguen
tindre una major repercussió entre tots els alumnes i
famílies. Moltes gràcies per la seua confiança en l’Escola Pia de Gandia i des d’ací els animem a participar
en totes aquelles iniciatives que se’ls proposen.
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A la Comunitat Educativa
L’EDUCACIÓ AHIR I HUI: ANUNCIAR, EDUCAR, TRANSFORMAR
L’educació, en un període relativament curt de la història, va passar de ser una tasca familiar, dels pares o també dels preceptors, que les famílies nobles o adinerades tenien per al seu
fill a casa. L’educació consistia a induir en l’alumne o els fills, els valors i comportaments de la
societat i emmagatzemar els coneixements necessaris per a un desenvolupament útil per a la
societat, mitjançant una professió o estatus social.
No vull retrotraure’m als inicis de la humanitat, però fins aquells temps, els fills aprenien
dels pares i majors, per mimetisme, els processos conductuals, els quals els permetien pertànyer a la tribu o clan on es desenvolupava la seua vida útil.
L’educació no ha estat des de primeries un procés sistemàtic i obligatori, sinó que durant
molts segles ha estat una oferta lliure i el seu començament era tasca de persones de la pròpia societat, amb aptituds per
a dedicar els seus coneixements i reflexions als qui estigueren interessats. En Grècia els filòsofs són els iniciadors de les
escoles filosòfiques i els llocs on es reunien, els espais públics. Els seus alumnes eren les persones interessades en la manera de viure, pensar i transmetre el filòsof el seu saber. Els dos mètodes d’ensenyament més importants foren: el maièutic
“crear dubte fins a arribar a la veritat” i el dialèctic “crear opinió fins a arribar al coneixement de la realitat”.
A Roma l’educació depenia de la família, de la mare i el pare, o també d’un preceptor o didascàlic, que de vegades era
un esclau de la família, de molta confiança i de bona preparació personal. El que es transmetia eren les normes de comportament en la societat i els valors de la Roma primitiva: l’austeritat, el respecte als pares i a les lleis. També, segons el nivell
de la família, l’aprenentatge dels coneixements propis que hauria de desenvolupar: d’agricultura, d’artesania, comercial,
política, militar...
A l’Edat Mitjana naixen noves formes d’educació: la gremial, la monacal i la universitària, cadascuna d’elles des dels seus
àmbits d’influència. A l’edat medieval l’educació encara no és ni universal ni gratuïta. Els Gremis naixen en funció de grups
de persones que tenen el mateix ofici, professió o activitat. Es tracta d’organitzacions les quals acostumen a estar regulades
per estatuts especials. Els seus hàbitats, on ells tenen les seues seus, són les ciutats i dins d’elles s’agrupen pels carrers i
els materials que utilitzen primordialment són els que utilitzen en els seus oficis: tela, fusta, cuiro, farina, carn, peix, vi, metall,
ferro, pedra, material preciós, etc. En terres valencianes els gremis també reberen el nom de Confraries i tenien cadascuna
un Patró: Mare de Déu o Sant i, també, un dia especial per a la seua festa. L’itinerari formatiu es realitzava dins del propi
gremi per etapes i es tractava de dominar l’ofici a la perfecció. La primera etapa era d’aprenent: el deixeble s’iniciava amb
un mestre en l’ofici i activitat del gremi, rebia les instruccions i, acompanyava al mestre en tot el procés de la confecció de
l’obra. Al mateix temps l’aprenent feia la seua obra personal i rebia la qualificació del mestre, el qual, li permetia l’autonomia
i independència en el gremi com a mestre. La majoria dels gremis i/o confraries medievals eren d’origen familiar i servien
d’aprenentatge d’oficis i de servicis a la societat.
Els monestirs de l’Edat Mitjana, es poden quantificar al voltant de dos mil en tota Europa. Hi naixen les escoles monàstiques, la seua funció de les quals és la formació dels monjos i d’aquells que volen accedir al sacerdoci. El seu sistema educatiu fa el seu èmfasi en la formació moral i religiosa i, en segon lloc, en les àrees de les arts liberals: el trívium, que inclou
la retòrica, la gramàtica i la retòrica de contingut més bé de lletres i, el quadrívium que comprèn l’aritmètica, la música, la
geometria i l’astronomia, més bé de ciències.
En les seus episcopals de les ciutats s’obriren les primeres escoles urbanes. El seu sistema educatiu és semblant al de
les escoles monàstiques, però a poc a poc anaren afegint-se els estudis filosòfics i dels escriptors clàssics.
Les escoles episcopals o catedralícies varen ser les antecedents de les universitats a l’edat medieval. Naixen per a defensar els interessos de la llibertat de pensament. L’època del Renaixement cultural europeu és la consolidació de la xarxa
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de les universitats a tota Europa. Als estudis, fins ara, heretats de l’edat medieval, se li afegeix un tractament de llibertat d’esperit i reflexió humanística i filosòfica. El món europeu s’ha obert a nous coneixements i nous continents. Fins ara, l’educació
per a tots, no existeix, l’accés depèn de les famílies i de les seues possibilitats.
A l’Edat Moderna, després del Concili de Trento, s’inicia la gran oferta educativa, fins ara no coneguda. Un aragonès, Sant
Josep de Calassanç, en Roma, amb l’experiència viscuda a la realitat dels carrers de Roma i per inspiració carismàtica de
part de Déu, descobreix al seu interior que l’educació ha de ser per a tots i en especial per a aquell que menys possibilitats
tenen en la societat, i així fundà una institució estable, l’Escola Pia. El seu humil naixement va tindre lloc a la perifèria de
Roma, el Trastévere, en la sagristia de la parròquia de Santa Dorotea, i va ser l’inici de la primera escola gratuïta d’Europa,
per a tots, especialment per a pobres i també per a gent acomodada. La seua permanència, en el temps, Sant Josep de
Calassanç l’assegurà amb la constitució d’un Orde religiós, l’Escola Pia, amb un grup de persones religioses compromeses
amb el vot especial de l’educació i el lema “Pietat i Lletres”, és a dir, educar a persones per a ser felices i preparades, per a
servir i transformar la societat.
L’eclosió de l’escola Calassància, en els temps moderns, despertà nous carismes i consciències d’altres fundadors i
fundadores que promogueren l’educació entre xiquets i xiquetes.
L’Edat Contemporània, amb la seua aportació dels nous valors i drets dels ciutadans i de l’home, fruit de les independències americanes i africanes i de les guerres mundials europees fomenten l’educació universal, per a tots. Els governs,
mitjançant una llei orgànica, es fan càrrec de l’ordenació del sistema educatiu dels seus estats, amb una oferta de l’ensenyament públic i privat, i amb una estructura de nivells, obligatori, lliure i voluntari. En les lleis orgàniques hi ha sempre un
currículum amagat, el qual és pròpiament la intenció final, el que pretén el legislador. El resultat final del producte de l’educació és “la formació per a la utilitat del ciutadà com a mà d’obra per a la societat”.
En els segles XX i XXI, s’ha produït un salt qualitatiu en l’accés a l’educació en els països avançats. A més a més de la
universalitat, ofereixen la gratuïtat per a tots els nivells obligatoris de l’ensenyament, és a dir, des dels anys infantils fins al
16 o 18 anys, si hi ha repetició de cursos. Els governs dels estats han assumit la regulació de l’educació, amb un ministeri
el qual crea una llei i una inspecció per al seu compliment i una avaluació de tot el procés de l’ensenyament-aprenentatge.
La humanitat ha fet passos de gegant en el seu desenvolupament cap a una major maduresa.
Voldria acabar la reflexió, al voltant del lema que l’Escola Pia, de tot el món, celebra enguany els 400 anys del naixement
a Roma de la primera escola gratuïta, per a tots, a Europa i que diu: ANUNCIAR, EDUCAR, TRANSFORMAR. I que certament va ser l’anunci d’una nova escola per a tots.
Amb una forma nova “d’educar” que no es tractava d’integrar només en un món útil, sinó conformar una persona feliç i
cristiana.
I com a efecte i conclusió una persona transformada i transformadora de la societat on viu.
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Direcció

Aquest curs escolar celebrem l’any jubilar escolapi amb el qual commemorem els 400 anys
d’història de la congregació i els 250 de la canonització de Sant Josep de Calassanç. És un any de
celebració, de contemplar el camí recorregut des
del record agraït per tan llarga i fructífera trajectòria. L’Ordre de l’Escola Pia està d’aniversari. Fa
400 anys que els primers escolapis van fer els seus
vots, entre ells sant Josep de Calassanç. Ja estava
a Roma i portava ja diversos anys amb les escoles. Josep tenia 60 anys. En aquests 400 anys, els
escolapis han obert col·legis i Obres en molts llocs
del món.

EDUCAR, ANUNCIAR, TRANSFORMAR

Paraules que ressonem dins de mi.
Al igual que Calassanç, la nostra tasca d’educar (hui en dia un poc complicada, els rols de la
societat han canviat i tenim sense voler més responsabilitat de la que ens toca, però ho fem per
vocació i perquè creguem que és el que faria Sant
Josep de Calassanç) és conduir als nostres alum-
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els

parla

nes cap al futur, donar-los ferramentes suficients
per a ser crítics amb la societat, solidaris amb els
demés, responsables en la seua vida, constructors
d’ideals, etc. Vagen on vagen la nostra identitat
Escolàpia es farà present en ells. L’Escola Pia de
Gandia contribueix de manera activa en este treball: des de fa uns anys ens hem marcat l’objectiu
d’introduir canvis metodològics i innovació a l’hora
de realitzar la nostra tasca educativa. En totes les
classes, els alumnes estan asseguts en grup, realitzen activitats col·laboratives i cooperatives. Estem
introduint el treball en projectes des d’Infantil fins a
Batxillerat. La utilització de l’Ipad com a alternativa
als manuals de text i totes les seues possibilitats
que fan que ells puguen desenvolupar la seua creativitat i la consolidació d’estratègies d’aprenentatge que fan les classes més dinàmiques.
Una de les diferències que podeu trobar en els
centres escolapis i més concretament al nostre
centre és l’anunci de la Paraula. És fer d’una manera explícita l’anunci de l’Evangeli, és fer present
a Jesús. Des de l’oració continua que realitzen els
més menuts, l’oratori a Primària, els retirs que es
realitzen des de 4t d’ESO fins Segon de Batxillerat.
L’oració del matí, un moment de donar gràcies a
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Jesús, un moment de silenci, de compartir, de parar,
de reflexió personal, un moment de pau, des de la
llibertat i l’acompanyament dels nostres alumnes. Les
eucaristies mensuals familiars, lloc de referència per
als cristians.
No volem sols persones sense sentit. Ja sant Josep de Calassanç fou precursor de la transformació
de la societat mitjançant l’educació, introduint-los en
la Pietat i les Lletres des de ben menuts. Volem transformar la societat, necessitem involucrar als nostres
alumnes en aquest canvi. Però aquestes pretensions
no es poden dur a terme sense la participació de les
famílies. Tots formen la comunitat educativa, és una
responsabilitat conjunta de Professors, Pares, Mares i
Alumnes. Des d’ací anime a les famílies a apropar-se
al Centre, a participar de les activitats que realitzem,
que els vostres fills vegen que caminem junts. Fem
que la idea de transformació de la societat que sant
Josep de Calassanç volia, siga seguint una idea real
i actual.
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FCC (Infantil, Secundària i Batxillerat)
ACCIONA (Primària)
MENJADOR AUSOLAN-COMISLAGUN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACTIVA

NETEJA

José Torres
Alfredo Ibàñez
José Maria Ferrairó

PORTERS

secretaria.gandia@escolapiosbetania.es

Graciela Boix

SECRETARIA

adm.gandia@escolapiosbetania.es

África Estruch / Mª Dolores Ribera

ADMINISTRADORA

tic.gandia@escolapiosbetania.es

Vicent Bonet

COORDINADOR TIC

Marisa Morales

AULA D'INTEGRACIÓ SECUNDÀRIA

Milagros Mas

AULA D'INTEGRACIÓ PRIMÀRIA

social.gandia@escolapiosbetania.es

Pepe Pla

COORDINADOR ACCIÓ SOCIAL

calidad.gandia@escolapiosbetania.es

Adela Ribera

COORDINADORA DE QUALITAT

orientador.gandia@escolapiosbetania.es

M. Dolores Sáez

ORIENTADORA ESCOLAR



Luisa Pla








Fernado Penalba
Carlos Tormo
Alejandra Sebastià
P. Vicente Garcia
Mª Carmen Alonso



Isabel Gadea
Lidia Colomer
Fernando Martí
Àgueda Domenech
Elisa Cuquerella
Fernando Penalba





Sandra Peret
Reme Melo
Aratxa Català
Esther Perelló
Ana de Juncal
Jorge Ortín
Rolalia Ferrairó
Anabel Part
Rosa Femenia
Concha Gómez
Vicente Torres

Mª José Martí
Piedad Peiró
Vicente Vilar
P. Fernando Arnal
Conxa Mansanet

ESPECIALISTES INFANTIL - PRIMÀRIA

2n B PEV
3r A PIP
3r B PEV
4t A PIP
4t B PEV
5é A PIP
5é B PEV
6é A PIP
6é B PEV

2n A PIP

3 ANYS A PPEV
3 ANYS B PPEV
4 ANYS A PIP
4 ANYS B PEV
5 ANYS A PIP
5 ANYS B PEV
1r A PIP
1r B PEV







Nati Guillot
Paloma Nadal
Alicia Peiró
Mª Carmen Fuixench
Juan Luís Pérez
Teresa Gimeno
Graciela Pedro
Isabel Pavia
Rafa Gomar
Núria Ribera
Pepe Pla
Gonzalo Chirivella
Xelo Gonzàlez
Raquel Bataller

Mª Dolores Sáez
Héctor Morant
Alícia Peiró
Francesc Fuster
F. Xavier Figueres
Pep Pla
Marisa Morales
Mª Dolores Ribera
Alfredo Marcos
José Vercher

P. Enric Ferrer
Gema Ferri
Lorenzo Mellado
Borja Pinzón
Irene Sanchis
Loles Ribera
Cristina Abeledo
Mª Angeles Miralles
Adela Ribera
Alfredo Marcos

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

PROF. TUTORS SECUNDÀRIA - BATXILLERAT

P. Francesc Fuster, P. Enric Ferrer, P. Vicente Garcia, P. Fernando
Arnal, P. Víctor Martínez, P. José Luis Cuesta, P. José Luis Zanón

COMUNITAT ESCOLÀPIA

Curs 2015 - 2016

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
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DECÀLEG
ment tres de les situacions més freqüents que es plan-

WHATSAPP
DE PARES
DEL
COL-LEGI

tegen en les sessions de treball realitzades amb pares

Atacs cap a professors o cap al col·legi. No és poc fre-

i mares:

qüent que alguns d’aquests grups s’utilitzen per a posar

• Bombardeig constant de missatges sobre

en comú queixes, acusacions o judicis de valor sobre

qüestions poc rellevants o que solament afecten

personal del centre educatiu, produint-se a vegades ver-

alguns alumnes. Molts pares es queixen que en obrir

taders linxaments virtuals, en lloc d’utilitzar els canals

els missatges del grup poden trobar-se de vegades amb

adequats ja establerts per a cada situació.

200 o 300 missatges sobre temes que van des de: “algú

Davant situacions similars hi ha mares i pares que opten

ha agafat per error la bufanda del meu fill? Té les seues

per eixir-se’n dels grups, la qual cosa no està ben vista

inicials en una cantonada”, fins a: “les cartolines que cal

entre els que es queden quan apareix el clàssic “mensaji-

portar per al matí poden ser de qualsevol color?” En el

to”: ”Menganita ha eixit del grup”.

primer cas es repeteixen a continuació dotzenes de mis-

La veritat és que els adults tampoc hem rebut formació

satges del tipus: “Jo no”, “Jo tampoc”, “Jo encara no he

sobre com utilitzar correctament els mitjans que la tecno-

arribat a casa, després t’ho mire”, “a mi em va passar el

logia posa al nostre abast, i anem improvisant i aprenent

divendres, així que si algú l’ha trobat…”, “Has preguntat

sobre la marxa. A més, la comunicació digital difereix

en consergeria? Jo he vist alguna per ací…”, etc., etc.

d’altres formes a les quals estem més acostumats, i fins

• Bolcat d’informació personal o delicada sobre

i tot actuant amb la millor voluntat podem equivocar-nos.

alumnes. En algunes ocasions aquests grups són uti-

És fàcil enviar un missatge poc encertat, molestar o ofen-

litzats per pares per a queixar-se sobre el comportament

dre a uns altres, o simplement no transmetre el que volíem

d’algun alumne en particular, preguntant si als altres pa-

transmetre.

res els ha succeït alguna cosa semblant. Per exemple fra-

Per aquesta raó es plantegen una sèrie de 15 recomana-

ses com: “avui la meua filla ha arribat una altra vegada

cions i un DECÀLEG que pares i mares hagueren de tenir

plorant… no sé si som els únics, però crec que Fulanito

en compte, per a aconseguir que les relacions i conver-

té la mà massa llarga.” En altres casos s’esmenten noms

ses establides a través d’aquests grups siguen el més

en parlar sobre polls en el col·legi, o es facilita el telèfon o

satisfactòries i efectives possible:

correu d’una família que no està en el grup, o s’envien les

• No hem d’afegir participants en un grup sense

fotos que algú va fer en la passada excursió, sense prèvia

consultar-los primer. Hi ha persones que per diferents

autorització dels pares dels altres xiquets.

motivacions poden no voler estar en grups de WhatsApp

En la pràctica totalitat dels col·legis els pares creen
grups de WhatsApp en cada curs, amb l’objectiu de
disposar d’un canal de comunicació àgil i mantenir-se
informats sobre novetats i imprevistos. Formats majoritàriament per mares, són un mitjà molt eficaç per a distribuir una informació important en qüestió de minuts, o
plantejar una qüestió que afecte a tots.
Els problemes sorgeixen quan algunes famílies fan un
ús inadequat que pot derivar en diferents problemes,
com succeeix en no poques ocasions. Citarem sola-
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ALS GRUPS DE
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sobre aquest o altres temes. Si els afegim i no volen estar,

PER FAVOR i GRÀCIES. En la comunicació digital no

els obliguem a eixir deixant la desagradable frase de “Fu-

veiem el rostre de qui escriu, ni podem apreciar el seu

lanito ha eixit del grup”. A més, estem facilitant el seu nú-

to de veu. Una petició mal traslladada pot interpretar-se

mero de telèfon sense autorització prèvia a tots els altres

com una espècie d’ordre. Quan mai apareix un “gràci-

membres del grup.

es” classifiquem a l’altra persona com a prepotent. Açò

• És poc prudent afegir a persones que no són pa-

és més important si no totes les famílies es coneixen bé.

res, mares o familiars responsables del xiquet/a.

L’educació i el bon tracte sempre s’agraeixen, i no atenem

Alguns usuaris afegeixen a persones que treballen per a

igual la petició d’algú que es dirigeix a nosaltres d’aquesta

ells de forma temporal, i que poden no estar molt temps

manera que la petició d’algú que sembla exigir, o que mai

en contacte amb la família. Qui fa açò provoca que tots els

es mostra agraït.

altres usuaris tinguen accés al telèfon privat d’un treballa-

• No interpretem els silencis com un gest de

dor, i a més mostren els telèfons de les altres famílies al dit

menyspreu. En moltes ocasions és difícil no sentir-se

treballador.

malament quan plantegem una qüestió i veiem que no ob-

• Evitem jutjar a qui decidisca eixir del grup. Tot-

tenim suficient resposta. A voltes és cert que un silenci diu

hom pot tenir motius per a eixir d’aquests grups en un

més que moltes paraules, però en l’era de la immediatesa

moment donat, però quasi mai el seu objectiu és molestar

som massa sensibles a la velocitat de resposta. Hi ha mol-

o ofendre als altres. Segur que preferirien eixir de forma

tes persones que lligen els missatges una vegada al dia,

discreta i sense fer que ningú se sentira malament, però no

o que pensen que la pregunta no

poden evitar que aparega el joiós “mensajito” ja esmentat.

per a ells, o que necessiten

és

• NO UTILITZEM EL GRUP PER A QÜESTIONS
QUE NO AFECTEN A TOTS ELS ALUMNES. Aquests
grups no són creats per a tractar qüestions particulars. Si
no podem evitar fer-ho, com en el cas que esmentàvem
sobre la possibilitat que un altre xiquet s’haja portat per
error la bufanda d’un fill, mostrem-nos humils. La humilitat
sempre és una virtut: “Perdoneu que utilitze el grup per
a aquest tema, però per error és possible que algú
tinga la bufanda del meu fill”.
• Si plantegem una pregunta al grup, i la
resposta és solament per a nosaltres,
hem de sol·licitar les respostes per missatge privat. En el cas anterior, simplement seria convenient afegir al final
una frase d’aquest tipus: “per a no
molestar a tot el grup, qui vulga pot
contestar-me per missatge privat.
GRÀCIES”. D’aquesta forma evitem
que per cada pregunta plantejada se
succeïsquen 25 respostes, i després
les respostes a les respostes, etc.

• Quan demanem alguna cosa, mai
hem d’oblidar començar i acabar els
missatges amb les paraules màgiques:
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prendre’s el seu temps… hi ha munts de raons per les

generada per un enuig, o l’eufòria per haver guanyat algu-

quals podem no rebre totes les respostes immediates que

na cosa, poden portar-nos a escriure coses de les quals

ens agradaria en un grup de WhatsApp determinat. La ma-

després hagem de penedir-nos.

joria de les persones no estan pensant a molestar-nos ni

• NO UTILITZEM AQUESTS GRUPS PER A PUBLI-

ofendre’ns.

CAR CRÍTIQUES CAP A ALUMNES O PROFES-

• Evitem les ironies. En les converses que mantenim

SORS. Recordem que tenim responsabilitat sobretot el

per missatges, igual que succeeix en les tertúlies radio-

que diem i publiquem, i hem de ser especialment respec-

fòniques, les ironies no solen ser ben enteses. És més, en

tuosos en tot el que és relatiu als menors d’edat. Els grups

moltes ocasions són interpretades com una mostra de bor-

de WhatsApp de pares i mares no són el canal adequat

deria.

per a dirigir-se al col·legi, ni per a formular queixes, ni per

• És molt aconsellable utilitzar les emoticones

a solucionar un conflicte amb una altra família. Per a totes

per a aclarir als altres el nostre estat d’ànim o in-

eixes qüestions existeixen altres formes i canals establerts.

tencionalitat en escriure un determinat missatge.

• NO ÉS RECOMANABLE ENVIAR FOTOS DELS

Una careta somrient al final d’un missatge pot evitar molts

ALUMNES PER AQUEST MITJÀ. Els pares d’un xiquet

malentesos. Les emoticones aporten informació no verbal

poden difondre i distribuir la imatge del seu fill si ho consi-

molt important, que és precisament el que trobem a faltar

deren convenient, però no poden difondre la imatge dels

en la comunicació digital.

fills dels altres. Les famílies solen autoritzar al col·legi a

• No és aconsellable abusar de les emoticones si

realitzar fotografies dels seus fills, i de vegades a publi-

aquests no aporten informació o no aclareixen el

car-les, però no estan autoritzant amb açò als altres pares.

nostre estat d’ànim o intencionalitat. Moltes perso-

Aquests grups no són el canal adequat per a manar-li una

nes se senten incòmodes quan en els missatges hi ha més

foto a una altra família, i pot fer-se en tot cas amb un mis-

emoticones que paraules, i hi ha combinacions d’emotico-

satge privat.

nes el significat de les quals és difícil d’entendre.

• Abans de publicar un missatge per a tots, hem

• EVITEM ESCRIURE MISSATGES, PLANTEJA-

de rellegir el que hem escrit. Si formulem una qüestió,

MENTS O RESPOSTES SOTA ESTATS EMOCI-

és important assegurar-se que el text que pensem enviar

ONALS ALTERATS. Si el seu fill/a acaba d’explicar-li

reprodueix fidelment el que pretenem dir, revisant a més

alguna cosa que li ha enfadat, ha tingut un enfrontament

l’ortografia i comprovant que el corrector no ens ha jugat

amb un company o amb un professor, o qualsevol altra si-

una mala passada. Una falta ortogràfica o un corrector poc

tuació que l’afecte emocionalment, eixe és precisament el

“intel·ligent” pot canviar per complet el significat d’una frase.

moment per a prendre’s un temps abans d’escriure un mis-

• GENEREM BON AMBIENT. Si de veritat volem que el

satge. Recorde que serà llegit, conservat i tal vegada difós

grup siga útil i complisca amb la seua raó de ser, no hem

per moltes persones. Dedique temps a calmar-se, superar

de procurar solament que no s’òmpliga de missatges que

eixe estat i meditar sobre el que dirà i com ho dirà. Valore

no li interessen a la majoria. Algunes persones comencen

també si utilitza el mitjà adequat, i si les seues paraules

a abandonar-los, o creen altres grups en paral·lel, si cada

l’ajudaran a aconseguir el seu objectiu. I, açò, tant si estem

dia han de llegir missatges negatius. En algunes ocasions

sota un estat emocional negatiu com si és positiu. La ira

alguns grups arriben a ser monopolitzats per persones que
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els utilitzen per a tractar els seus problemes, o per a om-

correcte de la tecnologia, també nosaltres hem d’utilitzar-la

plir-los de queixes o comentaris negatius sobre cada ac-

correctament.

tivitat del col·legi o cada qüestió que es planteja. Siguem
constructius, i no oblidem que els xiquets s’adonen de tot,
i aprenen de la forma en què els seus pares es relacionen
entre ells i amb el col·legi. Si a més volem ensenyar-los l’ús

DECÀLEG
1. No hem d’afegir participants a un grup sense consultar-los primer, o afegir a persones que
no són familiars. Evitem jutjar a qui decidisca
eixir del grup.

2.

NO UTILITZEM EL GRUP PER A QÜESTI-

ONS QUE NO AFECTEN A TOTS ELS ALUMNES.

3.

Si plantegem una pregunta al grup, i la

resposta és solament per a nosaltres, hem de

6. EVITEM ESCRIURE MISSATGES, PLANTEJAMENTS O RESPOSTES SOTA ESTATS
EMOCIONALS ALTERATS.

7. NO UTILITZEM AQUESTS GRUPS PER A
PUBLICAR CRÍTIQUES CAP A ALUMNES O
PROFESSORS.

sol·licitar les respostes per missatge privat. No

8.

oblidem utilitzar les paraules: PER FAVOR i

alumnes per aquest mitjà.

GRÀCIES.

4. Evitem les ironies, i no interpretem els silencis com un gest de menyspreu.

5.

És molt aconsellable utilitzar les emoti-

cones per a aclarir als altres el nostre estat

9.

No és recomanable enviar fotos dels

Abans de publicar un missatge per a

tots, hem de rellegir el que hem escrit.

10. GENEREM BON AMBIENT i siguem
constructius.

d’ànim o intencionalitat. Però no abusem d’ells
si no aporten informació o no aclareixen.
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Favorecer la
Autonomía y habilidades
básicas de
relación en
L
la infancia
Mª Dolores Sáez
Departamento de Orientación

a psicopedagogía escolar se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo cognitivo de los alumnos

y su rendimiento escolar, generando estrategias de

evaluación e intervención dirigidas a ayudar a los alumnos

que presentan dificultades. Pero la educación tiene lugar

en un contexto social, y los comportamientos sociales de
los alumnos y de los adultos próximos a su entorno adqui-

espacios que les impide una movilidad con soltura, y si

eren gran importancia en el proceso educativo. Olvidar el

añadimos la atracción que ejercen la televisión, el ordena-

proceso de socialización del niño puede suponer olvidar al

dor… y su poder de entretenimiento para mantenerlos qui-

alumno en sí, careciendo de eficacia el esfuerzo general

etos, va reduciéndose el tiempo que dedican a los juegos

de la escuela y de los profesionales.

que requieren actividad física.

Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto

El movimiento físico en estas edades es una necesidad

básico de nuestras vidas, pero mantener unas relaciones

vital para el desarrollo del cuerpo y de la inteligencia. Mi-

adecuadas con los demás no es algo que venga determi-

entras más corran, salten, trepen o jueguen con la pelota,

nado de forma innata. Poseemos los mecanismos necesa-

mejor desplegarán su agilidad corporal, la destreza de sus

rios para relacionarnos con otras personas; sin embargo,

manos, el dominio de su cuerpo y la capacidad de desen-

la calidad de esas relaciones se verá favorecida en gran

volverse en el medio físico.

medida por nuestras habilidades sociales. En la mayoría

El juego con otros niños constituye, por una parte, la mayor

de las personas, el desarrollo de las habilidades sociales

fuente de interés en la infancia y es también una necesi-

dependerá principalmente de la maduración y de las ex-

dad básica a lo largo de toda ella. A través del juego se

periencias de aprendizaje.

divierten, se socializan, aprenden cómo funciona el mun-

En la actualidad la vida en las ciudades se desarrolla en

do, representan la realidad de los adultos y desarrollan su
creatividad.
Las salidas habituales al parque deberían ser consideradas una actividad cotidiana en la educación de los niños.
Allí se puede observar la relación que nuestros hijos establecen con otros niños y detectar cuáles son sus puntos débiles y sus mejores valores. Este conocimiento nos
permitirá modular con serenidad sus fallos y potenciar sus
puntos fuertes. Por ejemplo, unas veces nos daremos cuenta que necesitan un poco de apoyo para ser admitidos
en el juego, en otras ocasiones tendremos que ayudarles
a que se pongan en el lugar del otro.
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A medida que vaya creciendo su agilidad física y su do-

ficia especialmente a niños a los que les cuesta relacionar-

minio del lenguaje, tendrán la oportunidad de entender

se con los demás tanto por timidez como por dificultades

y practicar juegos sencillos de reglas. Cuando son más

para seguir normas.

pequeños entenderán normas muy básicas como esperar
su turno para subir en un columpio, pero más tarde aprenderán otras más complejas como las que rigen el juego
del escondite o la rayuela.
Los juegos de reglas, además de ser muy divertidos,
organizan su pensamiento y les permiten contactar con
otros niños con mayor seguridad al saber lo que tienen
que hacer en cada momento para jugar. Esto último bene-

Saber reconocer las propias emociones y controlarlas es un aprendizaje que se inicia a estas edades y es fundamental para
toda la vida. Si les enseñamos a leer o escribir sin esperar a que aprendan por sí mismos, ¿por qué van a aprender a resolver
adecuadamente los conflictos con las personas o a controlar sus reacciones de enfado o frustración sin que nadie les guíe
en unos aprendizajes tan complejos?

La agilidad motriz, cuando realizan
movimientos y desplazamientos.

Coordinación visomotora, al subir al
tobogán, recogen una pelota, etc.

Habilidades sociales de relación y empatía, cuando aprenden formas o actitudes para prestar y pedir prestado, ser
admitidos en un juego, aceptar perder o seguir las reglas.

Reconocimiento de las emociones y el control de las mismas,
cuando aprenden a analizar sus
reacciones ante determinadas
situaciones y a manejarlas.

El vocabulario y la comprensión y expresión del lenguaje, cuando adquieren
nociones espaciales, vocabulario de
emociones, verbalizan situaciones,
explican un juego a otro niño o inventan
una historia en un juego simbólico.

Con estas actividades,
¿qué habilidades estamos
estimulando?

La simbolización, la capacidad
de estructurar el pensamiento y el
desarrollo de la memoria, cuando asimilan y retienen las normas básicas
de un juego, saben seguir los turnos
o aprenden canciones.

Tono muscular, cuando realizan
cualquier tipo de movimiento ya
sea global o de cualquier parte
del cuerpo.

Orientación espacial y
esquema corporal, van tomando conciencia de cada
parte del cuerpo a medida
que se mueven o se sitúan
respecto a una referencia.

La creatividad y la imaginación, cuando
juegan a construir castillos o a inventar
historias o juegos nuevos.

Autonomía y capacidad de cuidado, cuando
miden los posibles riesgos de caerse, aprenden
a resolver pequeños conflictos con otros niños o
se responsabilizan de sus juguetes.
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SENSE AVALUACIÓ NO HI HA QUALITAT
EDUCATIVA
L’obtenció de les dades estadístiques del Pla de Segui-

Adela Ribera
Coordinadora de Qualitat

ment i Mesura s’ha realitzat a través d’un qüestionari de
Google Forms mitjançant la plataforma educativa Educamos. Aquest formulari estava personalitzat per a cada curs
i ens permet, a més de vore dades per etapa, localitzar
punts de millora particulars. El nombre de respostes dels
alumnes és del 95% perquè la realitzen al col·legi, mentre
que les dels pares es redueix a una mostra significativa de
320 respostes, al voltant d’un 35%; malgrat que la participació és semblant a la del curs anterior, cal insistir en la
seua realització i facilitar-ho per part dels docents.
Per tot això, una acció de millora hauria d’estar relacionada amb una major participació de les famílies en la complimentació de les enquestes, així com l’ús habitual de la
plataforma Educamos per a comunicar-nos. El canvi de la
plataforma Educamos ha estat un inconvenient al llarg del
curs perquè, en primer lloc, els professors han tingut certes dificultats amb la seua adaptació, però principalment
entre les famílies; moltes no s’aclareixen amb la nova missatgeria de l’Outlook, les circulars en determinats dispositius cal buscar-les en un programa per a obrir-les, etc. En
les propostes de millora de les famílies apareix en diverses

ocasions aquesta qüestió i, per això, es considera que
el centre hauria d’utilitzar alguna reunió per a remarcar
la importància de la plataforma per a estar informats i,
fins i tot, fer una explicació senzilla del seu ús.
A partir dels resultats de les enquestes, s’observa que
els alumnes sol·liciten que es parle amb ells de les seues dificultats acadèmiques i personals al col·legi. Per
això, considerem que caldria potenciar les tutories amb
alumnes i facilitar en l’horari del professorat aquesta
tasca. Un altre aspecte important és la resolució de problemes i la satisfacció de l’alumnat al respecte que ha
disminuït un 11% respecte el curs passat. Destaca la
baixada en l’etapa de Primària i de Secundària. Igualment la satisfacció dels alumnes amb el clima en l’aula
està per baix del nivell objectiu malgrat que no ha tingut
una variació respecte el curs passat. S’observa que estem en aquest punt en un nivell per sota de l’objectiu i
per això caldria revisar els Plans d’Acció Tutorials per tal
d’incloure tècniques de resolució de conflictes, de cohesió de grup, d’empatia amb els companys, etc. amb
el suport del Departament d’Orientació.
Respecte a l’acció docent i el canvi metodològic iniciat
amb l’IPAD, hi ha una bona valoració per part de les famílies. Quant a la satisfacció del mètode d’ensenyament
s’ha valorat amb un 70%, un bon nivell.
Un altre aspecte molt important és el Departament d’Orientació. Aquest curs ha tingut una intervenció amb 445
alumnes entre les proves grupals (336) i avaluacions
individuals (109). Malgrat que els alumnes demanden
més ajuda i orientació pel que fa a la forma d’estudiar i
la informació sobre futurs estudis, els usuaris del Departament l’han valorat amb un 71% de satisfacció. Igualment, la valoració al voltant de l’orientació sobre futurs
estudis ha millorat en un 9% en totes les etapes i d’una
manera més notable encara en Secundària; aquest curs
el Director de Secundària ha participat en l’orientació
de 3r d’ESO. Malauradament, els alumnes no han fet la
mateixa interpretació i continuen sense valorar-ho amb
un nivell acceptable.
En referència a la Pastoral, l’altra part del servei educatiu que s’ofereix, la participació en la pastoral extraescolar s’ha incrementat en un 5%, passant d’un 25% de
participació en el Moviment Calassanç a un 30% actu-
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al. Igualment, en les experiències d’estiu de
Secundària hi ha un augment en la participació.
Relacionat amb les eixides culturals, cal
destacar que aquest curs, a partir de l’elaboració de preguntes relacionades amb la
consecució d’objectius i aprenentatges en
les eixides, s’ha aconseguit una millora destacable tant en els pares com en els alumnes. Cal destacar que únicament un 7%
dels alumnes no participen en les eixides
culturals proposades i que una part important d’aquests no ho fan perquè tenen algun
expedient o mesura correctiva que els impedeix participar-hi.
Respecte les activitats extraescolars que s’imparteixen en
Infantil i Primària, hi hagut una millora important per part dels
usuaris. Aquesta millora del resultat, que està en un 80% de
satisfacció, es degut a què els pares de l’ESO i Batxillerat no
han pogut valorar activitats que no utilitzen i sols han aportat
activitats en les quals estaven interessats. De tota manera,
és un resultat molt positiu que reforça la implantació de l’Escola de Música i de Dansa Calassanç i la proposta per al
curs pròxim de canvi de l’esport i idiomes.

En altres cursos d’Infantil i de Primària la demanda s’ha
mantingut malgrat la no existència de cap vacant i en
Secundària hi hagut una gran demanda en 1r d’ESO
amb 12 sol·licituds per a 2 vacants, en 3r d’ESO amb
18 sol·licituds i en 1r de Batxillerat amb 73 sol·licituds.
Respecte l’etapa de Batxillerat, cal destacar que 50 sol·
licituds de 1r de Batxillerat són d’alumnes nostres, fet
que remarca que malgrat ser crítics amb moltes qüestions, els alumnes i les famílies confien en nosaltres per a
una etapa tan important com el Batxillerat.
Per a finalitzar, cal destacar els bons resultats de promoció dels alumnes en 6é de Primària amb un 100%,
GES 77% en juny i 97% en juliol i Batxillerat amb un 86%
en juny i el 100% en juliol. Els resultats de les PAU han
estat d’un 100% d’aprovats en la convocatòria de juny
i amb una mitjana d’expedient de 7,31 i una mitjana de
la Fase General de 7,1 i, per tant, un diferencial de 0,21.
Són resultats molts positius que demostren l’esforç i treball de tot l’equip educatiu.
Tots els anys es realitza aquest treball d’avaluació del

Malgrat les propostes de millora i les queixes d’algunes
famílies, destaca l’alt percentatge obtingut en la pregunta
si recomanaria el col·legi a altres famílies: un 77%. Algunes
famílies aporten que són crítics per a millorar altres aspectes, però que estan molt contents amb la tasca i implicació
del professorat del col·legi. Una mostra d’això és que la
demanda d’escolarització s’ha mantingut aquest curs malgrat la baixada tan important de natalitat i de ràtio que ha

servei prestat i, per això, són molt importants les seues
respostes a l’enquesta i principalment les seues aportacions a través de les propostes de millora. Cal destacar
que algunes propostes seues s’han pogut dur endavant
com ara: incorporació de l’optativa de Psicologia en 2n
de Batxillerat, introducció de butxaques en el pantaló
curt del xandall, disposició d’un ordinador a la Secretaria per a consultar Educamos, etc.

establert la Conselleria. Així, en Infantil 3 anys hi hagut 48

Finalment, els recordem que en la pàgina web dispo-

sol·licituds per a 38 places escolars mentre que a Gandia,

sen d’un enllaç anomenat Bústia de Suggeriments que

de més de 800 sol·licituds el curs passat, enguany s’han

poden utilitzar en qualsevol moment per tal de proposar

presentat 620. Això implica que cal treballar des d’Infantil

o comentar el que consideren susceptible de millorar.

per tal de mantindre la bona acollida per part de les famíli-

Des de l’Equip de Qualitat, es revisa aquest correu i es

es i es considera que la Jornada de Portes Obertes és un

dóna una resposta el més ràpidament possible, comu-

esdeveniment molt important que presenta el nostre treball

nicant-ho al departament afectat. Gràcies per la seua

a la societat.

col·laboració.
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El 16 d’abril se celebraren les Terceres Jornades
de Portes Obertes a l’Escola Pia. Més de 200 persones
entre pares, mares i futurs alumnes tingueren ocasió
de visitar el nostre centre. Es reuniren a l’església on el
P. Francesc Fuster el donà la benvinguda. Després de
l’explicació de l’oferta acadèmica i formativa del centre per part del Director Borja Pinzón, els visitants es
reuniren en grups per etapes segons els interessos de
cada família, Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat,
i iniciaren la visita.
En cada etapa educativa els esperaven les professores i professors del centre per explicar-los el Projecte Educatiu del Centre. Així mateix, conegueren les
diferents instal·lacions existents, com les sales d’informàtica, el gimnàs, els patis, les aules amb pissarra
digital, els laboratoris, les aules de l’Escola de Música
i, per descomptat, les noves instal·lacions reformades
al llarg del curs passat, com la nova sala de dansa, el
nou menjador i la cuina. Al llarg del recorregut tingueren ocasió de conèixer la forma de treballar amb els
Ipads en 5é de Primària, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat per
indicar-los que en aquest curs 2016-17 aquest mètode
s’amplia a 6é de Primària, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
La jornada acabà al claustre del centre on tots els
assistents gaudiren d’un àpat.
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Les millores al
centre gràcies a
la col·laboració
de les famílies
Accés al torrelló del pi

L’Escola Pia ha realitzat un esforç important en la
millora de les seues instal·lacions en els darrers anys.
A més de les tasques de manteniment anuals (pintura, reparació de desperfectes i canvi de la claraboia
al gimnàs) i de l’adequació de les connexions d’internet a les noves necessitats, la reforma més important
s’ha realitzat a l’edifici de Primària. Junt amb la sala
de professors, amb ordinadors i projector per a les
sessions de formació del professorat, des del mes
de maig del 2016 el nou menjador i cuina i la sala
de dansa, amb capacitat per a més de 100 persones

Accés al torrelló del pi

i amb accés independent, són una realitat, aconseguint a més integrar la històrica muralla de Gandia
amb la millora de l’accés al torrelló. Tot açò és possible gràcies a totes les famílies que, de manera puntual, realitzen la seua Ajuda a l’Educació. Gràcies.

Coberta del gimnàs

Cuina

Exterior del menjador
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Accés a la sala de dansa
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Menjador

Menjador

Menjador

Menjador

Menjador
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Exterior del menjador

Exterior del menjador

Exterior del menjador

Plataforma elevadora

Sala de dansa

Sala de dansa

Sala de dansa

Accés carrer Sant Rafael
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Del nostre ARXIU

Amb motiu de les obres de millora en
Primària, és bon moment per recordar per
mitjà del nostre fons d’arxiu, Arxiu Escola
Pia Gandia (AEPG) com era l’espai abans
de convertir-se en el menjador, la cuina i
la sala de dansa.

Foto 3

Foto1
Foto2

Foto 5

Foto 6
Foto 4

Foto 8
FOTO 1: L’Escola Pia en primer terme vista des
de l’est. Al fons el cinema, les grades i el torrelló del futur edifici de Primària. AEPG, 1950.

Foto 7

FOTO 2: Muralla i accés al torrelló durant un
partit de futbol del 1943 entre F.J. i l’Oliva.
AEPG, fons Ramon Romero.
FOTO 3: Equip de bàsquet del col·legi. Al
fons, l’estructura on es situaria la biblioteca i
la sala de professors de Primària. AEPG, fons
José Marco Francés.
FOTO 4: Grup de mestres davant de l’estàtua de Calassanç abans i després de plantar
l’actual pi. AEPG.
FOTO 5: L’edifici de Primària poc després de
la seua inauguració. Tot i seguir la mateixa
estructura, s’aprecien els canvis dels darrers
anys. AEPG.

Foto 9

Foto 10
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FOTO 6-10: Interior de l’espai reformat, on se
situaven la sala de professors, consergeria,
la biblioteca, la sala de material d’educació
física, dues aules i un pati cobert. AEPG.
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L’Escola Pia a la premsa:
El Mundo i LEVANTE EMV
L’Escola Pia de Gandia apareix el número 33 de la llista confeccionada pel periòdic El
Mundo sobre els 50 millors col·legis privats i concertats de la Comunitat Valenciana; aquesta
posició suposa l’augment en 10 posicions del nostre centre en aquesta llista. Cal destacar
que és l’únic centre de Gandia que apareix en aquesta llista i que per a tots nosaltres suposa un motiu de gran alegria i de recompensa pel treball realitzat per part de l’equip educatiu i del
personal d’administració i de serveis. Aquesta llista destaca aquells centres que han apostat pels idiomes amb projectes
plurilingües i que estan realitzant projectes educatius innovadors com el nostre ESCOLAIPAD. A més a més, enguany
s’han incorporat indicadors relacionats amb la inclusió de l’ensenyament musical en l’horari extraescolar fet que el nostre
està realitzant a través de l’Escola de Música i de Dansa Calassanç.
Per la seua banda, el diari LEVANTE EMV publica els resultats de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) segons les
dades de la Conselleria d’Educació. En total 457 alumnes han presentat alumnes i destaca que l’Escola Pia ha estat el
millor centre de Gandia i s’ha situat en la posició 49 de tota la Comunitat Valenciana, amb el 100% d’aprovats i una nota
mitjana de notable.
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ESCOLAIPAD
Desde el curso 2014-2015 la Escola Pia de Gandia se encuentra inmersa en un proceso de renovación pedagógica
acompañado de la herramienta iPad. A lo largo del curso
2015-2016 los alumnos de 5º de Primaria, 3º de ESO y 1º
de Bachillerato han comenzado la nueva experiencia metodológica. Los resultados a nivel general han sido satisfactorios. Los alumnos han disfrutado de una herramienta
que les acerca a su realidad tecnológica. Este hecho ha
propiciado un aprendizaje mucho más cercano y vivencial.
También se ha producido un gran cambio de mentalidad
en torno al trabajo colaborativo. Hemos detectado que los
alumnos se hacen corresponsables de sus compañeros y
esto propicia que las personas con dificultades tengan una
ayuda adicional que les favorece sin perjuicio para el resto
de los alumnos.
A nivel familiar, se realizaron formaciones con los padres
para que estos pudiesen ayudar a los alumnos cuando estuviesen en casa. A raíz de esto se produjo una demanda
por parte de las familias en torno al control de los dispositivos fuera del centro. Tras buscar diferentes soluciones el
centro ha optado por cambiar el sistema de control MDM al

La experiencia se está desarrollando de una manera muy
satisfactoria tanto para los alumnos como para las familias.
Las nuevas metodologías se van implantado en el centro y
van calando poco a poco, preparando a nuestros alumnos
para el mundo laboral.
La parte más interesante del proyecto ESCOLAIPAD es
disfrutar de todas las producciones que realizan los alumnos y que convierten su aprendizaje en una experiencia
vivencial. Muchos de estos trabajos se pueden ver a través
de la página web del centro.

de la empresa ZULUDESK. Este nuevo MDM permite a los padres un pequeño control vía web de
los dispositivos de sus hijos.
También cabe destacar que el centro anualmente va adaptando la infraestructura para el correcto
funcionamiento de los equipos. Este año se han
cambiado varios puntos de acceso AP para dar
mayor cobertura wifi en el centro.
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MARC PEDAGÒGIC
DE REFERÈNCIA
DE LA PROVÍNCIA
DE BETÀNIA
Ana de Juncal
Equip de Pedagogia de la Província de Betània

El món ha canviat molt en els darrers trenta anys. Hem
canviat les persones, la societat, l’organització de les empreses, tot és molt diferent a com era i es feia fa trenta,
cinquanta o cent anys.
L’escola no ha sigut capaç en molts casos d’acompanyar
esta transformació, i continuem plantejant l’educació de la
mateixa manera que en el passat. La distribució dels espais, dels alumnes, la metodologia basada en l’explicació
per part del mestre i la memorització per part dels alumnes
per demostrar en uns exercicis o examen el que han aprés.
I resulta que esta manera d’aprendre, en la que valorem
la passivitat, la repetició, la memorització, no aprofita per
al món real. No sabem quin serà l’escenari laboral que tindran els nostres alumnes, però sabem que necessitaran
ferramentes per solucionar problemes i prendre decisions,
capacitat per adaptar-se a canvis i transformacions continues, habilitats per treballar en equip.

Directius i compartit amb els claustres dels diferents col·
legis de la Província. El Marc Pedagògic de Referència té
com a finalitat ser una ferramenta que facilite la reflexió que
ens permeta partir del que estem fent bé i avançar en la
millora continua del nostre treball educatiu, seguint l’estil
que ens identifica, la nostra forma de fer escola.
L’objectiu és facilitar en totes les etapes educatives, la implementació de l’aprenentatge globalitzat, interdisciplinar
i competencial, fonamentat en l’atenció a la diversitat i el
treball cooperatiu.
És un camí ja iniciat, tant en formació del professorat, en
treball col·laboratiu dels equips docents, en propostes innovadores, però ara, a més, comptem amb l’aportació dels
altres col·legis de la província, l’intercanvi d’experiències,
l’assessorament i acompanyament per part de l’Equip de
Pedagogia de la Província de Betània.

El rol del professor no pot continuar sent el de transmissor
de coneixements a l’alumne, sinó que ha d’actuar com a
organitzador d’experiències educatives i acompanyant en
un procés en el que és cada alumne qui construeix el seus
propis aprenentatges.
Esta és una reflexió compartida per mestres, per famílies i
per la societat en general.
Durant el curs passat, l’Equip de Pedagogia de la Província de Betània va treballar en el Marc Pedagògic de Referència, un document que s’ha presentat a tots els Equips
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FESTIVITAT DE
CALASSANÇ

Festival fi
de curs
Falles
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Humilitat i servici:
el germà Frederic
El germà Frederic en una excursió amb el P. Andrés Garcia. Arxiu
Escola Pia Gandia

2 Col·laboracions

Una bola peluda de color negre l’acompanyava en tots els viatges. El gos, més gros del que li
tocava, era conegut entre els alumnes de la dècada dels anys 80 com a “Monster”, tot i els intents
del P. Vicent Faus per valencianitzar-lo com a “Monstre”. Aquells xicots de vegades tenien ocasió
de tocar-lo en la part del pati on hui en dia juguen els xiquets d’educació infantil. Evidentment, eren
altres temps. Anava d’un xiquet a l’altre, sempre content, menejant la cua i alenant amb ànsia per
intentar acudir a tots i veure’s incapaç.
Un dia si i l’altre també, preparava la seua motxilla, la gorra i a Monster. Tots dos, de vegades, semblaven un. El caràcter del gos era un reflex del seu amo. Tranquil, amable, pacient i més jovial del
que en principi es podia pensar. Però, a més, amb discreció. En les celebracions religioses que els
alumnes tenien, ell sempre estava en un banc al final de l’església, apartat de tot el gros de la gent.

Així, amb tot preparat, enfilava el seu camí preferit en direcció al lloc que més l’omplia: l’ermita de
Santa Anna. Si en el col·legi era molt amable i cordial amb el tracte, allí dalt ho era més. D’entrada,
oferia aigua fresca i descans a aquells visitants a l’ermita, els donava conversa i, si els visitants
ho desitjaven, els ensenyava i explicava els racons de l’ermita. Això sí, també els advertia de la
importància de respectar la muntanya.
L’estima per l’ermita, el seu entorn i el nostre col·legi li arribaren poc a poc, amb el temps. Frederic
Garcia, el germà Frederic, no era gandià. Havia nascut a Rafal en 1922. Dels nou fills del matrimoni
entre Luis i Teresa, Manuela va ser religiosa salesiana i Frederic, als 22 anys, ingressà a l’Escola Pia
de Peralta de la Sal, on treballà en la restauració de la casa natalícia de sant Josep de Calassanç,
i, tres anys més tard, era destinat al col·legi de Saragossa per atendre les classes d’educació infantil. Després d’un breu pas per Amèrica va ser destinat en 1953 a Gandia, on s’encarregà de la
infermeria i de l’ajuda de l’ecònom. Tornà a Amèrica un any i ja s’instal·là a Gandia com a sagristà,
ajudant de l’ecònom i posteriorment com a ecònom de la comunitat. Era el 1965. Després d’un breu
pas per Algemesí tornà a Gandia definitivament en 1983.
Entre les seues funcions a la comunitat, la sagristia i l’església ocupaven un lloc especial. Aquells
alumnes dels 80, quan estaven al pati, sabien si estava el germà Frederic a l’església. L’olor a
cera, preparada per a les celebracions religioses i per als altars de les capelles, els ho confirmava
quan era expulsada per un menut ventilador d’una de les finestres. A aquell càrrec n’afegí un més:
l’atenció de l’ermita de Santa Anna.
Tot i que el pare Vicent Faus és l’artífex de l’estat actual de l’ermita de Santa Anna, probablement la
seua obra no haguera estat igual sense l’ajuda i complicitat del germà Frederic. Tots dos treballaren de valent en la seua reconstrucció i aconseguiren mantenir-la i integrar-la en el paisatge de la
ciutat. A més, amb ells l’ermita es convertí en un focus cultural amb la creació d’una biblioteca de
premsa comarcal i el legat immaterial que suposa la recuperació del Cant de la Sibil·la.
Tot i ser discret, formava part de la intrahistòria de Gandia i del panorama de personatges de la
ciutat i, sobretot, del barri de Santa Anna, tan desfavorit econòmicament i social als any 80. Potser
el pare Enrique Signes, P. Provincial que presidí la missa funeral del germà en 2009, ho expressà
amb encert quan el definí com escolapi, amb tot el seu significat, i com una persona que forma
part del paisatge que, quan desapareix, provoca que aquell paisatge ja no torne a ser el mateix.
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250 ANYS DE LA
CANONITZACIÓ DE
SANT JOSEP DE CALASSANÇ
A la Basílica de Sant Pere, a Roma, hi ha moltes estàtues de sants i de
santes, sobretot de fundadors de congregacions religioses. Hi ha, però,
una excepció curiosa: la de sant Josep de Calassanç. El papa va autoritzar la col·locació de la seua imatge després de ser beatificat, com un
reconeixement especial de la seua santedat. Ara bé, en ser canonitzat
en 1767, l’escultor Innocenzo Spinazzi va haver de canviar la B de beat
per la S de sant en la inscripció del peu de la imatge.
L’anècdota, única en la història de l’Església, ens pot ajudar a conéixer
un poc més l’excepcional figura de sant Josep de Calassanç, precisament en el context de la celebració dels 400 anys de la fundació de la
seua Escola Pia.
A penes va morir en la matinada del dia 25 d’agost de 1648, tot i la
discreció dels religiosos de la comunitat de San Pantaleo que volien vetlar-lo íntimament, la notícia de la seua mort s’escampà per tota Roma,
de tal manera que una gran gentada de devots i admiradors de tots els
estaments socials va omplir l’església i els seus voltants. Van fer falta
uns guàrdies pontificis per posar ordre perquè tots volien tocar el cos
i tallar fragments de les seues vestidures sacerdotals, alhora que li demanen algun favor o curació.
En les primeres hores del dia 27, en uns moments de calma, va ser soterrat provisionalment en el presbiteri de l’església. Novament, en obrir
les portes, s’hi tornaren a repetir les mostres de devoció i fervor per
molts que ja el consideraven un sant.
Ben prompte es van iniciar els primers passos per al procés de beatificació. D’acord amb les estrictes normes eclesiàstiques calia esperar
50 anys per a poder fer l’examen oficial de l’heroïcitat de les virtuts del
venerable Josep de Calassanç. La devoció i els fets miraculosos, més
enllà de Roma i d’Itàlia, van anar creixent.
L’Escola Pia, que ja s’havia estés per diversos països europeus, va difondre relats de la vida del seu Fundador, amb incidència especial en
les seues virtuts de paciència, caritat i esperança, tal com les va practicar en els difícils anys finals de la seua vida, quan la seua Orde va ser
quasi destruïda.
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Un segle després de la seua mort, el dia 18 d’agost
de 1748, el papa Benet XIV el va beatificar en una
solemne celebració a la Basílica Vaticana.

de l’Escola Pia en l’any 1617.
L’arbre calassanci, plantat ara fa 400 anys, ha crescut en 36 països, amb més de 100.000 alumnes i

L’estima pel nou beat va créixer encara més ràpi-

milers d’escolapis religiosos i laics, en fraterna unió

dament, fins i tot entre els reis, com el de Polònia,

amb altres congregacions religioses masculines i

i l’emperadriu d’Àustria. Nous fets miraculosos atri-

femenines, que reconeixen a sant Josep de Calas-

buïts al beat Calassanç van ser examinats pels cor-

sanç com a guia i inspirador, tots units per les seues

responents organismes pontificis i, finalment, van ser

paraules immortals de les Constitucions escrites pel

reconeguts oficialment els dos miracles necessaris

sant: Tant els Concilis, com els Sant Pares i els millors pen-

per a procedir a l’aprovació de la canonització, feta

sadors afirmen a l’uníson que la reforma de l’Església i de la

pel papa Climent XIII. El dia 16 de juliol de 1767 va

Societat depén de la pràctica de tal missió. Perquè si des de

ser canonitzat en una festiva celebració a la Basílica

la infància el xiquet té una bona educació en la Pietat i les

de Sant Pere, ornada amb lluminàries, pintures i do-

Lletres, es pot esperar amb tota seguretat un feliç transcurs

massos en la seua façana, on encara podem llegir la

de tota la seua vida.

inscripció de Pau V, el papa que aprovà la fundació

I. Spinazzi: Sant Josep de
Calassanç. Basílica Vaticana
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EN ELS 400 ANYS
DE LA FUNDACIÓ
DE L’ESCOLA PIA
(1617-2017)
Enric Ferrer
Escolapi

Només la pluja primaveral, a vegades intensa, trencava el silenci d’aquell Dissabte Sant de 1617, en
coincidència amb la festa de l’Anunciació, a Roma.
La suau llum de l’alba a penes deixava endevinar els
pocs vianants que creuaven la plaça Navona, a penes
delineada per l’antic estadi de Domicià. La plaça, encara sense les fonts i els edificis d’esglésies i palaus
que la farien tan famosa anys a venir, era una vasta
extensió de tolls d’aigua i fang envoltada pels estrets
carrers de cases ben pobres, encara que algun palau
s’alçara entre tanta misèria.
De la propera casa d’uns mestres i escola de xiquets,
unida a l’església de San Pantaleo, acabava d’eixir-ne
un sacerdot, el P. Josep de Calassanç, acompanyat
d’un jove. Amb pas decidit, tot intentant no embrutar-se els vestits clericals, es dirigia al palau familiar
del cardenal Giustiniani, ben a prop de l’església de
sant Lluís dels Francesos, tan coneguda per les pintures de Caravaggio, l’artista protegit pel ric germà del
cardenal.
El P. Josep no tenia un temperament enyoradís, però
en aquell moment, com una successió d’imatges, van
prendre forma en el seu pensament els records més
potents des que havia arribat a Roma l’any 1592, i com,
més enllà dels seus anteriors projectes personals, havia descobert quan ja s’apropava als cinquanta anys
d’edat, la vocació que canviaria la seua existència.
La força d’aquella convicció la portava al cor perquè,
amb els anys, s’havia acomplit aquella frase nascuda
de la compassió davant aquella infeliç infància, a la
qual, per servir a Déu, havia promés no abandonar-la
per res del món.
Una vocació que havia començat a fer-se realitat l’any
de 1597 en l’escoleta de la parròquia de Santa Dorotea, a l’altra riba del Tevere, el riu de Roma. Una esco-
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Joan Costa Vestició dels primers
Escolapis. Església de San Pantaleo,
Roma.
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la gratuïta, només per a pobres. Tres anys després, l’escola era ja tan concorreguda que la va passar
a l’altra part del riu, a Campo dei Fiori. Des del primer moment li va preocupar donar estabilitat al seu
projecte amb la constitució d’una comunitat de sacerdots i mestres laics, amb el nom de Congregació
de les Escoles Pies de Roma. L’anomenada de l’escola va arribar al papa Pau V, el qual va pagar el
lloguer de les cases que, una darrera l’altra, es van ocupar per a atendre a la multitud d’alumnes que
hi volien ingressar. Així, l’any 1612, amb l’ajuda del cardenal Giustiniani, ben prompte nomenat Protector de l’obra calassància, es va poder comprar la casa de San Pantaleo, que a hores d’ara ja tenia
1200 alumnes. El P. Josep seguia amb la preocupació de donar estabilitat a l’escola, de tal manera
que, per suggeriment del seu cardenal Protector, acceptà unir-se a una congregació religiosa. La
unió va fracassar i amb els bons oficis del cardenal amic, el papa Pau V, el dia 6 de març de 1617, va
aprovar la fundació de la Congregació Paulina dels Pobres de la Mare de Déu de les Escoles Pies. I
ara, aquell matí del dia 25, s’anava a complir el vell desig de donar un futur segur a l’obra de l’Escola
Pia, quan ja havia fundat una altra escola a Frascati, fora de Roma. Els llavis del P. Josep, en una
oració espontània, van recitar els versicles del salm 125: Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.
En arribar al palau, el porter els va introduir a la presència del cardenal, que ja els esperava a la
capella. Acollits amb la seua característica bondat, la cerimònia va començar amb la benedicció de
l’hàbit, una lectura de sant Pau i les paraules del cardenal que subratllaven el sentit i la importància
de l’acte que estaven celebrant, tot i la seua senzillesa. Feta la vestició de l’hàbit, el fins ara prevere i
doctor don Josep de Calassanç, es convertia en el Pare Josep de la Mare de Déu, el primer escolapi
sacerdot de la nova congregació religiosa. L’acte va acabar amb la invocació a la Verge Maria i el
comiat afectuós del cardenal, el qual, a més, havia regalat els hàbits dels quinze primers escolapis.
En deixar el palau amb el seu company i els criats del cardenal que portaven l’obsequi dels hàbits,
com ja havia deixat de ploure i el sol il·luminava places i carrers, es dirigiren ràpidament a San Pantaleo. A la capella ja s’havien reunit els catorze aspirants a l’hàbit i els altres residents de la casa. Tots
els presents van poder contemplar la sotana de tela basta, un poc oberta en el pit, però tancada amb
uns botons de fusta, i amb un cenyidor de tela més gruixuda a la cintura.
Tot seguit va començar la cerimònia. El P. Josep, després de demanar la protecció divina, va fer llegir
un fragment de la carta de sant Pau als Colossencs: No vos enganyeu els uns als altres, vosaltres
que vos heu despullat de l’home vell i de les seues obres i vos heu revestit de l’home nou, que es va
renovant a imatge del seu creador i avança cap al ple coneixement. Revestiu-vos dels sentiments
que pertoquen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió entranyable, de bondat,
d’humilitat, de dolcesa, de paciència... El P. Josep comentà, a continuació, la lectura paulina, tot incidint en la conversió personal, el canvi dels vestits del món pels de la consagració religiosa, i la dedicació al ministeri escolapi, sempre necessitat de compassió i paciència. Seguidament el P. Josep va
anar vestint els catorze aspirants, convertits en novicis de la nova Congregació de l’Escola Pia. Amb
immensa alegria i fervor tots es van acollir a la protecció de la Mare de Déu, expressió que figuraria
per sempre en l’emblema de la Congregació escolàpia.
A penes havien eixit de la capella, entre les abraçades
d’acollida i felicitació, van començar a tocar a glòria les
campanes de tota Roma, com un anunci joiós de la Resurrecció del Crist, el Senyor. Els coloms i ocells que bevien
als bassiols de la veïna plaça Navona, tot d’una van alçar el
vol, com una blanca i sorollosa salutació a Jesucrist, el que
era, és i serà per sempre.
Joan Costa amb alguns dels models.
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L’altar major
1
de l’església

Els dies previs a la festivitat de Calassanç hi havia
un ambient especial al col·legi. En la seua capella
a l’església, Joan Costa exposava la seua darrera
obra destinada a la casa dels escolapis a Roma: la
recreació del moment en què el sant vestia els seus
companys amb els hàbits de l’orde. Joan solia portar amics als quals els explicava les seues pintures
a l’església i, naturalment, aquest quadre. Després
de contemplar-lo, un dels acompanyants s’apropà a
l’altar major i es quedà mirant-lo amb atenció. Poc
després, digué:
—He vist aquest retaule en una foto antiga, però
no és el mateix, ja que en aquell hi ha una escultura
en el centre.
—Tens raó —contestà Joan—. L’antic va ser cremat en la Guerra Civil. Aquest és una còpia. Segur
que coneixes al pare Enric Ferrer i al seu germà
Josep. El va realitzar el seu pare a partir dels models d’altres parròquies i, sobretot, de les fotografies
existents de l’antic. Tot açò va ser possible gràcies
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al pare Vicent Faus, que va invertir l’herència de sa
mare en reconstruir l’altar i en realitzar una rèplica
del calze d’Alexandre VI, desaparegut a la guerra.
Faus estava tan il·lusionat amb l’altar que, junt amb
el germà Frederic, deixava els tubs de pintura llestos
i netejava l’estudi cada dia abans què jo arribara.
—Aleshores, si és una còpia, per què no es va
reproduir tal com era?
—En un principi el pare Faus volia que el retaule
tinguera la magnificència dels que es feien antigament amb imitacions de marbres i jaspes. Per eixe
motiu va encarregar el daurat de la fusta a Ramon
Porta, d’Oliva, que uns anys abans havia realitzat les
andes de Sant Pere. En un principi, a mi m’agradava
més tot en fusta i la resta per a les pintures però, amb
el temps, he de reconèixer que és un retaule magnífic. Pense que un dels valors que té en l’actualitat
és que ho va pintar un xaval jove quan era estudiant
i que està molt ben conservat. Els meus companys
d’universitat vegeren el retaule i em preguntaren que
com és que m’havia atrevit.
—Quan t’ho plantejà?
—Això va ser en 1973 i vaig tardar any i mig. —
digué Joan— Quan estava en segon curs de pintura
Faus va vore algunes obres meues i em proposà que
pintara l’altar. Tot i que estava molt il·lusionat, ja que
la temàtica religiosa m’agradava com qualsevol altra
i es tractava de deixar la meua petjada al col·legi
on vaig estudiar, açò era un repte molt gran per a
mi. Tenia la sensació d’estar davant d’un bou. Faus
sabia que quedaria bé. En un principi, tenia la idea
de representar els sants valencians. Li vaig dir que,
1. Adaptació de la informació proporcionada per Joan Costa
el 8-8-2013 i pels comentaris del P. Vicent Faus a les classes
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donat que l’espai és vertical, la visió de totes les figures plantades probablement podria cansar els espectadors i que tal volta convindria pintar els misteris
fonamentals de la religió cristiana. Ell em va mirar i
després d’una breu pausa em va dir: “fes el que vullgues”. I així ha quedat: al centre tenim la crucifixió,
dalt la resurrecció i damunt l’escena tradicional de
les esglésies valencianes, l’assumpció de la Mare
de Déu. Als costats, l’anunciació i el naixement de
Crist, sant Pere i sant Pau. La resta són bodegons
eucarístics i, baix del sagrari, una Santa Cena que
Faus considerava com a una xicoteta gran obra. Per
cert, mireu el sagrari on es representa la comunió
de Calassanç. Vos recorda a algun quadre d’algun
autor famós? Una pista... Goya? —Joan continuà
parlant—. L’anunciació m’agrada molt. Havia de
ser pintada en vertical malgrat que aquest tema es
representa en horitzontal. La solució: posar l’àngel
damunt de la Mare de Déu de manera que els dos
giren sobre si mateixos en un moviment en espiral de
doble direcció en vertical. I ara vos propose que mireu les altres escenes —digué Joan mentre estenia
els braços cap a la resta de pintures. Tots les examinaren detingudament a la recerca dels missatges
amagats pels artistes.
—Mira —digué un d’ells—. Ací hi ha un plànol
celestial i altre terrenal, i una xiqueta que ens mira i
assenyala l’escena, com convidant-nos a entrar. Això
ho he vist en... El Greco?
—Correcte. Hi ha referències també a Murillo,
Velázquez o Ribera, tant ací com en els quadres laterals. Vos diré qui són els models. Lourdes Escolano,
aleshores companya meua a la universitat i després
mestra de pintura, és la Mare de Déu en totes les
escenes del retaule. La xiqueta és la meua germana
Esperança, també està el meu cosí, una senyora que
va dur el pare Faus i els angelets són alumnes del
col·legi, i les ales són les del mussol dissecat que hi
ha al col·legi. Faus també està al retaule. Sabeu qui

és? Penseu i fixeu-vos un poc... Vaja quines cares...
És molt fàcil. És sant Josep. No trobava ningú i Faus
agafà una manta de color marró, se la va col·locar
per damunt i digué: “Ja tens sant Josep”. Per cert,
sant Pau és un amic meu que li diuen Juanjo i sant
Pere és un senyor polonès que donava classes a
Mangold. I ara mireu amb atenció la crucifixió i busqueu curiositats, que hi ha i moltes.
—A vore, Joan —digué un altre després d’una estona d’anàlisi detallat—. El paisatge és de les nostres
muntanyes: el Molló, el Montdúver i trobe que també
el calvari i l’ermita de Santa Anna. Una pregunta, els
colors tenen el seu significat, no?
—Molt bé —aplaudí Joan—. Efectivament, els
colors no estan posats a l’atzar. La Dolorosa va de
negre perquè està de dol i la Magdalena agenollada
vesteix de blanc, ja que és una pecadora penedida,
té l’ànima blanca al canviar de vida. A més, els apòstols també tenen els seus colors: sant Pere de grog,
sant Joan Evangelista de verd i roig i la Immaculada
de blanc i blau. Per cert, els models i la creu estaven
a l’altura en què s’havia de vore el quadre: ells dalt i
jo baix. Seguim. Vos heu fixat en la composició? Ja
sabeu, eixes línies que no es veuen i que solen tindre
forma geomètrica, que determinen l’ordre i l’equilibri
de la pintura i que, en algunes ocasions, poden amagar un missatge de l’autor. Ho veieu? Vos donaré una
pista. Uniu els caps de les figures al peu de la creu i
afegiu la forma de la mateixa creu. Ho teniu? Cap on
indica? —miraren amb atenció—. La crucifixió és el
que més em va costar de pintar per una senzilla raó.
En conjunt tot el retaule em diu tot el que sabia fer en
eixe moment: hi ha valentia en la pinzellada i color
vibrant. Però també em diu què és el que em faltava
com a artista. Hi ha defectes típics dels joves en la
figura de Crist i en tota l’escena: rigidesa i falta de
flexibilitat. A Santa Anna hi ha un calvari pintat quan
tenia 16 anys, com una premonició d’aquest. Es pareixen però no em vaig va basar en ell. En aquest
hi ha més misticisme perquè està fet sense preocupar-me de les proporcions. El del col·legi està més
pensat i pendent del que estudiava: anatomia.
Joan mirava les seues obres. Recordava al pare
Faus i el seu respecte als artistes, l’escrit que publicà
el dia de la inauguració del retaule on li augurava un
excel·lent futur i les portes que li obrí aquesta obra.
Mentrestant, continuava descobrint més detalls als
seus acompanyants.

35

E SC O L A

P I A

g

G A N D I A

3 D’OCTUBRE.
SANT FRANCESC
DE BORJA
El 3 d´octubre celebrem la festa de Sant

demanà a l´emperador deixar la cort, per tal

Francesc de Borja, duc de Gandia, marquès de

"que comiençe a buscar y servir un Señor, el

Llombai, virrei de Catalunya i tercer General de

qual viva siempre para mi y yo pueda nunca

la Companyia de Jesús. Francesc, que va nàixer

morir a Él". Però l´emperador Carles, no va ac-

a la capital de la Safor el 28 d´octubre de 1510,

cedir a la petició del duc de Gandia i Francesc

va ser fill de Joan II Borja i de Joana d´Aragó.

"se huvo de quedar en la corte algunos meses".

Francesc era "un niño afable a todos y agrada-

És per això que Carles Vè "parecíale que

ble, afficionándose a su virtud", segons la His-

sería bien ocuparle en algún cargo y afficion",

tòria de la vida del P. Francisco de Borja, escrita

i promogué "al marquès de digna y honesta

pel jesuïta Dionisio Vázquez. Per això "desde su

ocupación y el Principado de Catalunya de un

niñez se hecharon de ver efficaces indicios de

valerosa virrey y prudente governador", instal·

las buenas inclinaciones y natural de que Dios

lant-se a Barcelona.

le havía dotado para, sobre tan firme çimiento,
armar el spiritual edificio que havía su sabiduría
trazado", com escriví el P. Dionisio Vázquez.
Amb 15 anys, Francesc estudià lògica i filosofia i en fer-ne 17, va ser enviat a la Cort de
l´emperador Carles Vè. Tot i l´ambient mundà, el
jove Francesc, encara que "era tan moço y medio
extrangero de Castilla, no se hundió entre tanta
grandeza".
Francesc es va casar amb la marquesa Leonor de Castro, amb la qual va tindre huit fills.
En morir la reina Isabel, el seu marit, l´emperador
Carles va demanar a Francesc que, des de Toledo, "lleve a Granada el cuerpo de la emperatriz". Va ser en arribar a la ciutat andalusa i vore
la descomposició del cadàver de la reina, que
Francesc va experimentar un gran xoc. Per això
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Josep Miquel Bausset

El 1542, el jesuïta Antonio de Araoz li va parlar de la Companyia de Jesús, quedant Francesc, gratament impressionat.
Un any després, en morir son pare, i confirmat per l´emperador com a nou duc de Gandia, Francesc tornà a la ciutat ducal, on va ser
"recibido con señales de mucho amor, assí de
la clerezía como de los seglares". A Gandia reparà la muralla i construí l´hospital, "para que
se recogiessen a él los peregrinos y se curasen
los enfermos".
Després de morir la seu dona, Francesc va
protegir la Companyia, construint a Gandia "la
iglesia y collegio y escuelas" i als 36 anys decidí "dexar riquezas y renunciar su estado y ser
pobre de Christo", com a jesuïta. El Sant Duc,
ple de goig "con la licencia de su príncipe, que
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le ponía en la entera libertad y colmo de sus deseos"

De Sant Francesc de Borja el P. Dionisio

per tal que entrara en la Companyia de Jesús, "pros-

Vazquez destaca la seua humilitat i pregària, així

trado en tierra ante un devoto crucifixo, con profunda

com també "las penitencias y mortificaciones", la

humildad oró de esta manera: de oy más dispongo,

"charidad que usava con los que le eran contra-

con vuestro favor y gracia, de renunciar y desnudar-

rios", la paciència i la moderació, la prudència en

me por vuestro amor y servicio de todas las cosas

el govern de la Companyia i "su blandura, man-

transitorias y bienes temporales, que en alguna ma-

sedumbre y benignidad", així com també la seua

nera me podrían ser estorvo para seguiros y para

"senzilleza y sancta simplicidad".

caminar con derechos

A Roma, ja ma-

pasos las sendas de

lalt, Francesc de

los consejos de vues-

Borja "recibió los

tro Santo Evangelio y

últimos sacramen-

para nunca más fiar

tos de la Sancta

en arrimo de criatura

Iglesia y, con en-

ni cosa perecedera".

trañables sospiros

L´1 de setembre de

y devoción, respon-

1550 Francesc n´anà

dió a la invocación

a Roma i d´allà a Lo-

de los sanctos y a

iola i Oñati, on va ser

las oraciones de

ordenat prevere. Va

la extremaunción".

construir

Després d´això "se

molts

col·

legis i de nou a Roma,
va ser Vicari General.

puso

Imatge de Sant Francesc de Borja, IV
Duc de Gandia.

en

oración

y dio el spíritu al

Finalment, el 2 de juliol

Señor que le crió".

de 1565, enguany fa

El Sant Duc i Tercer

450 anys, va ser elegit

Prepòsit

General

Prepòsit General de la Companyia de Jesús. Així ho

de la Companyia de Jesús "passó desta vida el

conta el P. Dionisio Vázquez en la història que va es-

último día de septiembre del año 1572, aún no

criure sobre Sant Francesc de Borja: "El mes de julio

bien cumplidos los 62 años de su nacimiento".

del año 1565 se hallaron en Roma los padres que de

Segons el text del jesuïta Dionisio Vázquez,

las provincias de Europa vinieron, con todos los pro-

Sant Francesc era "alto de cuerpo; de hermoso

vinciales de ellas, para elegir por votos el general".

rostro, blanco y colorado; de agraciadas facci-

Així, "el segundo día de julio, en amaneciendo co-

ones, la frente ancha, la nariz algo larga y agui-

mulgaron todos aquellos padres a la missa del Spí-

leña, los ojos grandes y zarcos, la boca pequeña

titu Sancto, que les dixo el mesmo padre Francisco

y los labios de color de la fina grana, grueso de

vomo vicario general, y luego se encerraron en su

cuerpo y, creciendo la edad, se iva haciendo más

capilla". Després de cantar l´himne Veni creator spi-

corpulento". Que Sant Francesc de Borja siga

ritus i "haviendo estado de rodillas todos una hora en

exemple i guia per a tots els cristians de Gandia

oración mental", van votar el nou General, "y salieron

i de Llombai.

tan conformes al primer escrutinio, que pareció bien,
que fue llamado a la electión el Spíritu Sancto y, con
poco menos que universal acuerdo, fue electo el padre Francisco por General de la Compañia".
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ANTICS ALUMNES ESCOLA PIA
GENERACIÓ 1990-91

El passat 25 de juny de 2016 va estar una cita ino-

lacions ja conegudes, tot i que millorades. Posteri-

blidable per als companys escolapis que l'any 1991

orment vam passar al pavelló nou, actualment el de

van finalitzar els seus estudis d'EGB: el Pare Fran-

Primària, on alguns fins i tot recordaren el joc de les

cesc Fuster va aconseguir reunir-nos per fer una vi-

boletes. Ací ens van presentar el gimnàs, la sala de

sita al centre i veure com és actualment, a més de

dansa, l'oratori i el nou menjador, a més de visitar

recordar com era abans.

diverses aules i l'accés a la Torrassa del Pi que és un

Començant pel pavelló antic, aquell que és l'Antiga
Universitat de Gandia, vam conéixer la Sala d'Informàtica, la Biblioteca de Secundària i el domicili dels

referent de la ciutat murallada. Acabàrem el dia amb
un dinar de germanor on recordarem les nostres històries com a alumnes del col·legi.

escolapis, l'arxiu, l'oratori i el seu lloc de reunions.

Volem agrair també que Gema Ferri, la nostra tutora

També vam veure de nou el Laboratori de Ciències,

de 8é d'EGB, ens acompanyara durant part de la vi-

incloent-hi a 'Pepito', l'esquelet que la presideix, l'Es-

sita, un desig de tots nosaltres que es va fer realitat.

glésia, on vam aprofitar per a recordar-nos dels que
ja no estan amb nosaltres, així com la resta d'instal·
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Francisco García Escrivà

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6

ORACIÓ DE L’ESCOLAPI
José Fidel Unanua Pagola.
Escolapi. Carora, Veneçuela

1. Naix un xiquet? Arriba més amor al món. Eduques un xiquet? Creix
l'esperança.
3. El xiquet nounat no et parla, però et mira.
5. La via directa per a fer bons als xiquets? Fer-los feliços.
7. Educa al xiquet i no castigaràs a l'adult.
9. Educa a un xiquet i serà el teu hereu.
11. Qui va ser el teu alumne per un dia,
és el teu fill per a tota la seua vida.
13. Som el que va ser la nostra infantesa.
15. El xiquet i el geni tenen en comú
el mateix mòbil: la curiositat.
17. Qui no aprèn del xiquet, és difícil que aprenga de l'adult.
19. El xiquet endevina quina persona l’estima: És un do natural que amb
el temps es perd.
21. Voler ser xiquet és igual a voler viure.
23. Qui desconeix al xiquet s'allunya de la vida, de la tendresa, de l'amor.
25. El xiquet és: tendre com el pa, suau com l’aigua, fràgil com el cristall.
27. Llar sense fills, família sense futur.
29. Voler ser xiquet és desitjar viure.
31. En el fons del teu cor guardes el xiquet que vas ser.
33. On va el xiquet? On li tracten amb tendresa.
35. El que s'aprèn en el bressol, perdura tota la vida.
37. Ho descobrí Calassanç: si des de la infantesa els xiquets s’eduquen en
Pietat i en Lletres, hi haurà un feliç resultat per a tota la seua vida.
39. Els xiquets reflecteixen
la bondat oblidada dels adults.
41. Els xiquets tenen veu i vot en les nostres vides, doncs són els adults
que ens segueixen.
43. Els xiquets cerquen la bellesa, el bé, la veritat. Donem-li-les!!
45. Educa al teu fill des de xiquet
i quan arribe a vell seguirà els teus ensenyaments (Proverbis 2,6)
47. On hi ha xiquets,
existeix l'Edat d'Or.
49. Secret de la teua saviesa? Conserva l'esperit del xiquet fins a la teua
vellesa, no perdes l'entusiasme.
51. No existeix progrés
si hi ha xiquets
que no són feliços.
53. Cuida la infància:
ací resideix el futur del nostre planeta.
55. Oració de l'Escolapi:
acosta'm a Tu, Diví Mestre, i allunya'm de la saviesa que no plora, de la
filosofia que no riu, de la grandesa diferent de la dels xiquets.

2. La millor olor, el del pa.
El millor sabor, amb la sal.
El millor amor, el dels xiquets
4. Fes del xiquet que naix avui l'adult que somies demà.
6. Fes que el xiquet que vas ser se senta orgullós
del que eres ara.
8. El que lliures a un xiquet, li ho donarà a la societat.
10. Els xiquets han de tenir molta tolerància amb els adults.
12. El meravellós en el xiquet és
que qualsevol cosa li és meravellosa.
14. Dóna una mica d'amor a un xiquet i guanyaràs el seu cor.
16. El xiquet no té passat ni futur, per açò gaudeix el present.
18. El xiquet mereix propostes a l'altura de la seua imaginació.
20. Cada xiquet que ve a la vida et canta:
Déu encara segueix confiant en les persones.
22. Els xiquets són com la mel: plena dolçor. Com l'amor: pura blanura.
24. Contempla el somriure d'un xiquet
i la teua tristesa quedarà mitigada.
26. El xiquet més bell en el món el té cada mamà.
28. Sense primavera no hi ha estiu.
Sense xiquets no hi ha esperança.
30. Tot xiquet que naix, i també el que no naix, és misteri: serà un
Premi Nobel?
32. Qui s'allunya del xiquet, s'allunya de l'amor, de la tendresa, de
la innocència.
34. No tot has perdut si encara veus en el rostre del xiquet les petjades cercades.
36. Els xiquets s'assemblen a Déu: ells són tendresa, Déu és amor
(1 Jn. 4, 8).
38. Ho confirma la ciència:
“Fins als cinc anys
els xiquets s'eduquen,
després es continua”. (Sigmund Freud)
40. Els incapaços de comunicar-se amb els xiquets, s’allunyen del
seu deure vital.
42. Els xiquets són persones sàvies en el món, però sense malícia.
44. El futur que volem passa pels xiquets que eduquem.
46. Si tots seguírem sent xiquets, no hi hauria guerres.
Aprenguem dels xiquets.
48. El que dones de tu a un xiquet passarà com llegat a l'eternitat.
50. En cada xiquet, naix una nova Humanitat.
52. He arribat per fi a allò que volia ser de major: un xiquet que
somriu, que és feliç.
54. Tracteu als xiquets amb suavitat, de manera que senten que desitgeu cordialment el seu aprofitament.
(Sant Josep de Calassanç).

AMEN.
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SOM ARTISTES

És el nom del projecte que hem portat a terme durant
el curs tots els grups d’educació infantil.

En cap moment dubtarem que els nostres alumnes
ho foren, però han demostrat una sensibilitat especial
cap a l’expressió i comprensió artística. Frases com:
“Puc pintar les cares verdes o blaves, perquè Picasso també ho feia i era un artista”; “Picasso va elegir
el color blau per a pintar l’època blava perquè les
llàgrimes també són blaves”, “Eixa dona (referint-se
a una de les escenes del Guernica) fa eixa cara de
pena perquè s’ha mort el seu bebé”, o “Miró quan es
va fer major va tornar a pintar com un xiquet perquè
estava cansat de pintar com els majors”, demostren
la sensibilitat i la capacitat d’interpretar i descobrir
significats en les obres dels artistes...
Coneixem a Miró. Experimentem i ens divertim

Visitem l’exposició de Vicent Herrero i coneixem i entrevistem a l’artista

Jugant amb Picasso

Comparem la pintura amb l’escultura

Rutina de pensament posterior a la exposició de pintura
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L’equip de mestres ens vam plantejar a principi de
curs el repte d’utilitzar l’expressió artística, a més,
com una àrea que desenvolupa capacitats importantíssimes en els nostres alumnes com ara la imaginació, la creativitat, l’ús del llenguatge plàstic per
expressar emocions, sentiments i vivències. Treballar
a través de l’expressió plàstica els continguts d’altres
àrees com les matemàtiques, l’expressió oral i escrita
i l’educació socioemocional. Així, a més dels colors
i les seues mescles, els xiquets han aprés formes,
conceptes espacials, diferents tipus de paisatges,
les estacions, a identificar sentiments i relacionar-los
amb colors, expressions facials i corporals.

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6
Treball cooperatiu: escultura inspirada en Calder

nes voluntaris de secundària d’acció social, pares i
mares voluntaris. En altres moments ells han tingut
l’oportunitat d’ajudar a altres.

Autoavaluació del treball internivell

Preparem els cartell de l’exposició

EXPOSICIÓ SOM ARTISTES

Elaborem clarió amb els alumnes d’acció social

3 Infantil

Tot utilitzant estratègies metodològiques que han ajudat al fet que siguen els propis alumnes els que organitzen i facen visible el pensament, l’organització
del material i el seu treball, tant de forma individual
com en equip, la presa de decisions i la resolució de
problemes en les tasques proposades, han avaluat
el seu treball i el dels companys i han fet propostes de millora. Han aprés a treballar i a respectar les
aportacions d’altres companys de diferents edats,
i, al mateix temps, que moltes vegades necessitem
i valorem l’ajuda d’un altre company major, alum-

Com a tasca final del projecte, els xiquets van participar de forma activa en l’organització de l’exposició
de final de curs. Van recordar tot el que havien aprés
i elaborat, van participar en la selecció d’obres per
l’exposició, van elaborar les targetes d’invitació per
a les famílies i els cartells. Van ser els xiquets els
que actuaren de guies de l’exposició amb totes les
famílies que acudiren
a la cita.

Finalment, quan ja havia acabat el curs per als verdaders protagonistes del projecte, el dia 23 de juny,
els mestres hem pogut compartir esta experiència
tan redona i enriquidora per a tots amb mestres d’altres escoles a Madrid en les Primeres Jornades de
Bones Pràctiques organitzades per l’Equip de Pedagogia de la Província de Betània.
Jornada De Bones Pràctiques. Colegio Calasancio. 23 de juny
Madrid social

Tallers d’escultura internivell, en els que han participat els pares i
mares voluntaris i les alumnes d’acció social, i han ajudat als xiquets
a treballar amb companys de les altres classes i nivells, a posar-se
d’acord en el tema, el material i el procés.
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Activitats i
eixides culturals
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Primer
Cicle
LA VOLTA AL CURS
EN 10 MESOS
XUM, XUM, XACA, XACA ,XAC
El tren d’un nou curs començà a caminar un 9 de setembre de 2015
Expectació: motxilles, classe, llibres, professores... tot
nou.
Iniciem un recorregut amb tota classe de corbes, i
vaivens...
UI... frenem, accelerem, baixem la marxa, agafem
velocitat...
Tren d’amor QUE ens duu al pare CALASSANÇ preparant el camí a la...

PRIMERA ESTACIÓ: NADAL
XUM, XUM, XACA, XACA, XAC
Tren d’amor
Tren d’alegria
Tren d’harmonia.
Tren carregat de regals.
I arribem al tren de PAU.
El tren no para, continua pels camins,
no importen les dificultats, tot ho va superant.
Mentrestant la falla anem muntant... I arribem a la...

SEGONA ESTACIÓ: PASQUA
XUM, XUM, XACA, XACA ,XAC
Tren de llum
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Tren de fe
Tren d’esperança.
El tren ja va carregat, què li
han col·locat?
Amistat, saviesa, solidaritat, convivència, diversió,
empatia, ...
Però sort que ja anem de
baixadeta.
Una última empenteta i
arribem a la...

TERCERA
ESTACIÓ: LA
META

XAC
En baixar podem contar un
viatge espectacular.
Duguem l’ànima plena
Viatge de plaer i esforç que
ens ha fet forts
Ens prepara a participar de
la vida.

El professorat de primer i
segon, hem aprés i hem
crescut amb vosaltres.
Gràcies de tot.

4 Primària

XUM, XUM, XACA, XACA,
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ESCRIURE I
LLEGIR ÉS
DIVERTIT!
A
L
U
M
N
E
S
I
M

l’encontre d’amistats creades amb nous companys.

luiten junts per nous reptes consolidar.
nits de les mans amb la família escolàpia.
illorant dia a dia en coneixements i valors,

ingú com Calassanç per ensenyar el camí a seguir.

ixides culturals divertides i genials.

olidaritat han mostrat i amb les campanyes han col·laborat.

l·lusionats han estat i la cançó de la Pau van cantar.
és tard, homenatge a les novel·les cavalleresques van

crear

P
L
I
C
A
T
S

reparant llibres i escenes per a la falla muntar.

a Setmana Santa molt prompte va arribar,

mpressionats es van quedar gaudint dels teatres del Raval.
ooperació en la realització de projectes
ctivitats molt creatives i diverses.

orn d’escollir cançons i ball i…

un Festival han celebrat i del curs s’han acomiadat.
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Segon
Cicle
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ENS HEM FET
MAJORS!
Madurar és un llarg procés. Dura tota la
vida, però està dividit en etapes. Almenys
això és el que ens han dit els nostres educadors. I nosaltres estem vivint eixa experiència, no sempre fàcil, però gratificant
quan experimentes eixe creixement personal.

Tercer
Cicle

Gràcies a l'acompanyament que rebem de
les persones que ens estimen, estem afrontant aquesta etapa tan decisiva de la nostra
vida amb alegria i entusiasme.
Què ens ha fet crèixer al llarg d'aquest
curs?
Podríem citar milers d'experiències, però
no ens cabrien en aquest escrit. Per això
escollirem les més significatives.
La lectura ens ha dut a un viatge sense retorn, ple d'experiències, aventures i sentiments, que segur continuarem perquè ens
hem adonat de la importància de continuar
per aquestes sendes que ens porten lluny,
però ens apropen a la realitat, al coneixement del món i dels altres.
Amb el pla d'acció tutorial hem pogut crèixer descobrint-nos éssers únics i irrepetibles; descobrint el nostre paper a la societat, a la parella, a la família; descobrint
com ser millors ciutadans i habitants del
planeta; descobrint, a la fi, totes les virtuts i
valors humans.
Us parlarem ara del vessant més lúdic, les
eixides culturals, però no per això han deixat
de ser experiències profundament socials i
culturals. No oblidarem mai el nostre pas per
la Granja-Escola, ni pels castells de Biar i
Castalla, ni pel Planetari de Castelló, perquè
ens van fer obrir els ulls al món, a l'univers i a
les relacions humanes.
El treball diari ens ha ocupat quasi tot el
temps. Ens ha fet créixer en saviesa, i hem
pogut desenvolupar la nostra intel·ligència,
la nostra memòria i la nostra voluntat. Hem
aprés a estimar allò que fem, per a fer-ho
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amb gust, i convertir el nostre treball en
una tasca de qualitat. Ningú ens va dir que
anava a ser fàcil, però quan gratificant i enriquidor ha resultat arribar a la meta amb els
objectius aconseguits!
Ha sigut també un temps de noves maneres
d'aprendre, amb el treball cooperatiu, els
projectes de treball i les noves tecnologies.
Totes aquestes tasques ens han obert un
ventall de possibilitats, que suposen poder
diversificar els aprenentatges per desenvolupar les diferents intel·ligències.
Sens dubte, conviure amb la gent que estimes ha sigut una de les experiències, encara que no acadèmica, més importants
d'aquest curs. Ens han contat que les persones som éssers socials, i l'escola ha representat un lloc privilegiat on desenvolupar
aquest vessant humà i fonamental. Clar que
no tot han sigut roses, també hem tingut espines. Tot forma part de les relacions, i hem
tret conseqüències positives mitjançant
l'amor, el perdó, la comprensió, l'empatia i
la solidaritat.

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6

49

ESPORT

E SC O L A

P I A

g

G A N D I A

TEMPORADA ESPORTIVA 15-16
Un curs més, el nostre centre ha participat en les múltiples activitats que ens
han ofert des dels Jocs Esportius Municipals de Gandia. Els nostres alumnes
han participat en les diferents lligues de futbet i futbol platja, al camp a través,
jugant amb l’atletisme, atletisme i la lligueta de multiesport.
Any enrere any, la nostra pedrera d’esportistes va augmentant i això ens facilita
la formació de nombrosos equips en diferents categories. Aquest any han sigut
60 alumnes els que han participat de manera habitual en les diferents lligues
que es disputen els dissabtes de matí, on els nostres xiquets competeixen contra altres alumnes de diferents centres de la ciutat de Gandia.
Aquest és el resum de la gran temporada realitzada pels nostres equips.
Categoria prebenjamí: Aquest any hem format 2 equips en aquesta categoria.
Els equips estan formats per alumnes de 1r i 2n de primària. Participen en la lligueta de multiesport, on practiquen 5 esports durant tota la temporada. La seua
progressió ha sigut fantàstica i s’ho han passat d’allò més bé, tant entrenant
entre setmana com els dissabtes disputant els partits.
Categoria benjamí: En aquesta categoria també hem pogut formar 2 equips,
gràcies a la gran afluència d’alumnes inscrits de 3r i 4t de primària. El resultat
en aquesta categoria per part dels dos equips ha sigut fantàstic. A la lligueta de
futbet, l’equip del benjamí A, ha quedat en segon lloc i l’equip B en quart lloc. I
la gran gesta s’ha aconseguit al futbol platja, on hem aconseguit un primer i un
tercer lloc.
Categoria aleví: Els nostres alumnes de 5é i 6é han fet una temporada espectacular. L’equip aleví ha aconseguit el tercer lloc a la lligueta de futbet, i s’ha
proclamat campió a la lliga de futbol platja, on cap equip ha aconseguit guanyar-los.
Pel que fa a les diferents modalitats d’atletisme en les que hem participat, el
resultat també és excel·lent, tant en nombre de participants com en els resultats
aconseguits.
Vull donar-los l’ENHORABONA a tots els nostres esportistes, que ens han donat
un exemple de superació, esportivitat i, com no, també de moltes alegries durant tot l’any.
Per últim també donar l’enhorabona i les gràcies als nostres entrenadors Guillermo Mascarell i Rafa Gomar, que han fet un treball extraordinari durant tot l’any
amb els nostres xiquets, inculcant-los els valors propis de l’Escola Pia en els
diferents esports en què han participat.
I com no, donar les gràcies a totes les famílies pel seu suport i compromís constant durant tota la temporada que ens ha facilitat molt la nostra llavor. Tots junts
formem una gran família Escolàpia.
Us esperem en la nova temporada a tots amb els braços oberts.
VICENT TORRES PEIRÓ
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CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓ

Mitjançant la comunió naix la primera experiència de
revelació espiritual i per tant, es dóna inici a la relació
entre creients i Jesucrist.
Els alumnes es preparen durant dos anys per a rebre
aquest sagrament on s’emprèn un nou camí de vida
cristiana junt amb al nostre amic Jesús. La seua paraula ens dóna a conèixer els valors cristians que a
poc a poc anem fent servir a la nostra societat.
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El P. García i P. Fuster Han presidit les celebracions i
els han acompanyat a viure moments importants com
la celebració del Perdó i la Renovació de les Promeses del Baptisme.
La catequesi no finalitza ací, ha de seguir endavant i
continuar compartint l’amor que ens té Jesús.
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CALASSANÇ, AL CLAUSTRE DE GANDIA
“Estimats tots:
L’amic de tots i totes, amb la distància del temps però amb la proximitat i identitat de la missió, EDUCAR, vos comunica el meu pensament amb
una atenta i amable, com vol ser la present.
OBJECTIU PRIMORDIAL: TOTS hem de procurar, amb tot afany, preparar-se pe a saber instruir, no tan sols gramàtica, Aritmètica, Cal·ligrafia,
llegir i pronunciar perfectament i, també, el que més importa: saber catequitzar els infants i ensenyar-los el “Sant Temor de Déu”. I, en aquestes
coses, seria santa la competència en els nostres i, de grandíssim mèrit
per a ells i “utilitat per al proïsme”.
Caldria preguntar-nos: Com aconseguir l’objectiu?

P. Vicent Garcia Reig

A) Amb prudència:
•
Una sola paraula pot derruir tot un negoci.
•
Cadascú té una forma de dirigir i convé acomodar-se a tots per igual.
•
Per acomodar les coses, deu l’home dissimular. Més encara, tragar bocades amargues. Perquè el bé comú és preferible al particular.
•
No tots sabem governar la diversitat de criteris, ni poden tots caminar a un mateix pas.
B) Amb reflexió:
•
Cal acomodar-se el temps segons les coses venen.
•
El fet de navegar amb la direcció dels vents.
•
No farem poc si no sabem ajustar-nos els temps. I em pareix que es presenta ací de fer bon
enriquiment de tresors espirituals perquè ens diuen: obrar el bé i patir el mal, aquesta és bona vida.
C) Amb ponderació:
•
Cal no començar l’acció sense pensar abans i tindrà èxit i perdurarà
•
És millor no iniciar una cosa que fer-la imperfectament i amb escàndol.
•
Perquè una obra siga bona, no és necessari que siga bona, sinó que ha d’estar ben feta.
•
És necessari que les coses caminen amb bon ordre i tinguen bon final.
D) Amb projecció:
•
Tot educador demane a Déu, li concedisca les virtuts necessàries per a exercir amb la deguda perfecció la missió educadora perquè, sense dubte, s’acomplirà en ell aquella sentència que ens
diu: qui dóna la forma, dóna també la perfecció de la forma.
•
Diu Mateu 7, 16: “pels fruits seus els coneixereu”. Que vol dir als educadors: l’obra engrandeix
al mestre.
E) Amb alegria:
a.
Procureu viure alegrement, perquè si uniu la paciència a l’alegria, realitzareu obres plenes de
molts mèrits.
Atentament, l’amic dels infants”.
Josep de Calassanç

Roma, 12-X-1621.
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LLEGIM ELS SIGNES
La forma interrogativa del títol té una intenció més
profunda que el fet simple de llegir. La bona lectura
implica dos aspectes: la informativa i la formativa.
La informativa és superficial, mentre que la formativa
atenta i intenta engendrar un hàbit, norma de conducta i de vida, millor dit, la mateixa VIDA.
El signe no és tan sols senyal sinó també símbol.
Quedar-se amb la lectura del senyal és fer mig camí
per a trencar la perfecció conductual de la VIDA en
sentit complet.
Un exemple ens aclarirà la intenció. Els senyals de tràfic no són solament signes informatius d’allò que cal fer, sinó també són i voler ser signes formatius per al bon conduir amb una
identificació de la persona, semànticament, mental i espiritual, i la màquina per a donar sentit i
defensa de la vida del conductor, acompanyants i resta del món de les persones. Amb aquesta
identificació es perfila el “símbol” d’una vida més humanitzada i més plena de felicitat i de goig.
Què guanyem de vida i temps per no obeir el semàfor?
La fe, junt amb els sagraments d’inicialització, ens introdueixen a la vida cristiana. Aquests
sagraments són el baptisme, la confessió i la comunió.
Els sagraments són signes amb dos valors ben definits: el real i el simbòlic. Els dos valors
alimenten i acompanyen la vida humana en la seua plenitud individual i social fins a la transcendència, amb tot el cor, tota la ment i tot l’esperit. La negació d’aquests sagraments és la proclamació de la nostra ignorància.
El baptisme ens associa a la veritat humana: tots som un.
La confessió ens convida a unir la nostra voluntat a la voluntat de Déu.
La comunió ens dóna el do de la veritat: respecteu-vos uns als altres mútuament.
En conseqüència, aquests signes sacramentals ens recorden:
A. BAPTISME: tots formem una unitat familiar amb una unitat universal. Això ens obliga a reforçar els llaços familiars i a adquirir una conducta honrosa, cadascú en si mateix i amb els altres.
En viure el baptisme proclamem que tots estem units amb l’amor vertader. Eixe és el repte: tots
som un amb Déu.
B. CONFESSIÓ:
En la festa del perdó, proclamem: Ajudeu-nos a viure el perdó, perquè les nostres voluntats
són febles i, de vegades, amb molta freqüència vivim la mentida, la falsedat, el juí negatiu cap
als altres i cap a nosaltres, i no som qui per falsificar la VERITAT d’altres persones ni de nosaltres
mateixos. Necessitem reforçar la voluntat amb la voluntat de Déu. Tots tenim un destí: sembrar la
pau en cadascú i en el cor del món, com Jesús: una pau d’amor amb totes les persones.
C. COMUNIÓ: Al parlar de “comunió”, no ens referim solament a la participació eucarística,
fonament per a les bones relacions humanes. Ben bé ens referim, també, a les relacions paternomaterno-filials i, en tercer lloc, a les relacions sociohumanes. Tots es fonamenten en el codi de
l’honradesa i l’honorabilitat. Compartir la vida i el pa és el fonament d’una bona i sòlida “fortificació familiar” que prepara una “forta construcció social”, i el fonament de tot això és la veritat
sagrada: “Respecteu-vos els uns als altres”. La comunió ens recorda que cada persona és part
de la nostra vida.
En partir el pa a casa, reconeixem que tots formem part d’una família i que som per voluntat
de Déu, qui ens acompanya en el viure de cada dia. Per tant, tots ens necessitem per a construir
les nostres vides.
P. Vicent Garcia
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Concursos
Concurs de Dibuix
Santa Creu
Luis Martínez,
guanyador del
Concurs de
Dibuix
El nostre alumne Luis Martínez de 4t de Primària guanyà el Primer Premi del Concurs de Dibuix que organitza la Germandat de la Santa Creu de Gandia. Luis
va rebre el seu premi, junt amb la resta de guardonats, al saló d’actes de la Junta Major de Germandat.
Enhorabona.

Volta a Espanya Junior
Els nostres alumnes de 3r fins a 6é, participaren en una gymkana ciclista organitzada per la Volta a Espanya
2016. Els guanyadors participaren en la Volta a Espanya Junior i formaren part dels 120 xiquets gandians
elegits per realitzar els dos últims quilòmetres fins a la meta el dia en què la Volta visità Gandia.
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Activitats i eixides
culturals
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Crònica del viatge a la
“Granja Escola La Loma”
Com tots els anys, els nostres alumnes de sisè de primària han anat d’excursió a la “Granja Escola La Loma”.
Al llarg de la segona setmana de maig vàrem gaudir de totes les activitats proposades pels monitors:
Recorregueren totes les instal·lacions; veieren els animals de la granja i realitzaren diversos jocs molt divertits.
A més a més, passejaren amb la zodíac pel llac artificial i, ala nit, després de sopar... a la discoteca a ballar.
Van visitar Elx per tal de recórrer “L’Hort del Cura”, el jardí botànic i la Basílica de Santa Maria, famosa per ser
el lloc on es representa el Misteri d’Elx.
Practicaren “Tir a l’arc”, jugaren al “Mags de la Música” i es gitaren després de cantar i ballar al “karaoke
dinàmic”.
Els nostres alumnes gaudiren del descens per la tirolina i superaren les distintes proves de la pista multi
aventura.
No pararen ni un moment, s’ho passaren d’allò més bé i s’acomiadaren amb la tradicional foguera de campament per tal de celebrar l’última nit a “La Loma”.
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INNOVACIÓ METODOLÒGICA, ELS PROJECTES
SOM ARTISTES
Els alumnes de 4t a l’assignatura de plàstica han
practicat la tècnica del “fals gravat”.
Amb un acetat transparent han pintat de negre
una cara i després han rascat el dibuix, les parts
rascades després es pinten de colors.
Els resultats han sigut prou divertits.

TREBALL PER
PROJECTES
El nostre centre està treballant amb projectes d’innovació metodològica amb la intenció d’aprendre
d’una manera alternativa, cooperativa i interactiva.
Així, al llarg del curs s’han tractat diferents projectes interdisciplinaris que abracen diferents matèries
i que permeten que tots participen amb la seua imaginació i creativitat. Destaquem a continuació dos.
Els alumnes de 1r d’ESO iniciaren un projecte titulat
“Gastromania”. El tema tractava el món de la gastronomia i de l’alimentació sana i incloïa el treball en
les assignatures de matemàtiques, llengües, anglés,
religió, educació física, socials.
Per la seua banda, els alumnes de 3r d’ESO titularen
“L’energia: motor del món” un projecte en el qual es
treballava a les àrees curriculars d’anglés, biologia,
tecnologia, educació plàstica, matemàtiques, castellà. Tots dos projectes, com la resta dels realitzats
al llarg del curs, han resultat positius i ens animen
a seguir amb aquests projectes d’innovació metodològica.
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THÉÂTRE EN FRANÇAIS
Le jeudi 28 janvier, les étudiants de 2ème, 3ème et 4ème d’ ESO sont allés au IES Maria Enriquez
pour partager un spectacle avec les élèves de Carmelites et ce Centre.
Tous les étudiants ont apprécié le travail de La Tournée Teatro avec son œuvre “Un amour de Molière”, une histoire pleine de situations comiques et d’enchevêtrements. On a beaucoup rigolé et on
s’est bien amusé.
Quelques ont pu mettre en pratique ces connaissances de la langue et participer dans la même
comme acteurs, mais tout le monde est sorti très content parce qu’on a bien compris.

Aula ecològica de La Falconera

3r ESO visita Museu de les Arts i les Ciències

5 Secundària

On espère avec impatiente le prochain spectacle.
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Concurs de Coca-Cola

55 Edició

El dissabte 9 d’abril, Sandra Alvarez, Marc Llopis Candela Miret i Gonzalo Peretó, alumnes de 2n d’ ESO, acudiren al Col.legi Mª Ángeles Suárez de Calderón per a
participar en la 56ª Edició del Concurs “Coca-Cola Jóvenes Talentos” de relat curt.
Allí, amb molta il·lusió i imaginació, es convertiren en escriptors per un dia.

XXI Prova Cangur

Premis Extraordinaris de
Primària i Secundària

Aquest any fins a onze alumnes de secundària i batxiller han
participat en concursos matemàtics. Cinc alumnes de Primer de
Batxillerat i una alumna de Quart d’ESO ho van fer en la Primera
Fase de la Jornada Matemàtica del Guadalaviar, a València, quatre d’ells accediren a la Segona Fase, i altres cinc, a més dels primers, van participar a les proves Cangur del campus de Gandia.
La millor notícia és el treball en equip que han tingut la possibilitat de realitzar, dedicant hores extres amb il·lusió i ajudant-se
entre ells pel fet de participar. A més vam tenir la sort de guanyar
un premi, en un concurs en el que participen al voltant de mil
alumnes de tota la Comunitat Valenciana.
Ignacio Nogueroles va aconseguir el premi 1r accèssit de la
Jornada Matemàtica del Guadalaviar i va estar acompanyat de
professors del col·legi i dels seus companys quan es van lliurar

els premis, al Palau de la Música de València.
Enhorabona a tots per l’esforç i el companyerisme!
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La Conselleria d’Educació concedeix cada any
els Premis Extraordinaris de Primària i Secundària. Es tracta d’una menció honorífica als millors
alumnes de la Comunitat Valenciana en cada
una de les etapes escolars.
Dues alumnes del nostre col·legi reberen el premi al Palau de les Arts Reina Sofia de València,
junt amb les seues famílies i un representant del
nostre centre.
Lara Ferrer Sánchez, alumna de 1r d’ESO, ha
vist recompensada la seua excel·lent trajectòria
a Primària.
Andrea Castillo Rodrigo, alumna de 1r de Batxillerat, ha vist recompensada la seua excel·lent
trajectòria a Secundària.
Els premis reconeixen expedients acadèmics,
però és habitual que quan aquests mèrits
arriben és perquè els alumnes aporten, a més
a més, qualitats personals que van més enllà
del fet acadèmic. És el cas de les nostres dues
alumnes. Tant Lara com Andrea són molt bones
estudiants però també excel·lents companyes
i persones. Comparteixen així una distinció
que en els últims anys han rebut, entre altres,
alumnes com Celia Vélez, Marc Llopis i Alberto
Segura.
Des d’ací enviem l’enhorabona més afectuosa. Gràcies a Lara i a Andrea per compartir la
formació, la il·lusió i el creixement personal amb
tota la Comunitat Escolàpia del centre.

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Amb la intenció d’incentivar la creativitat i
la imaginació per mitjà de la literatura i obrir
camins per a la normalització lingüística i de
l’ús social i cultural del valencià, aquest any
s’ha celebrat una nova edició dels Premis
Sambori.
El concurs, obert a tots els centres educatius per promoure i difondre l’ús del valencià dins l’àmbit escolar, va entregar els seus
premis el 28 d’abril a la Casa de la Cultura de
la Font d’En Carròs.
El nostre col·legi comptà amb una alta participació, motiu pel qual agraïm el seu esforç
a tots els alumnes des d’Infantil fins a Batxillerat. Pel nostre centre estigueren guardonades les alumnes Alexia Parra (l’escrit) i Raquel Vidal (la il·lustració) del segon cicle amb
el seu treball “BONA NIT LLUNA, BONA NIT “
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ACOMIADAMENT DEL PDC 2000-2016
Quan fou Mª Carmen la directora

la primera tutora va ser Lídia, a la qual

d'ESO i Mª Ángeles la seua cap d'es-

van succeir Borja, Juan Luis, Gonzalo,

tudis, Mª Carmen va sol·licitar un 4t

Isabel, Raquel i finalment Núria, sem-

de PDC per als alumnes de l’Escola

pre sota la tutela de l'orientadora del

Pia que presentaven dificultats d'apre-

centre, Mª Dolores.

nentatge, seguint el lema de "PIETAT I

Isabel ha sigut l'única professora de

LLETRES" i, en especial, centrant-se

l'àmbit científic i tècnic que sempre ha

en els més necessitats. L'any 2000 al

acompanyat els alumnes del PDC des

col·legi se li va autoritzar el primer PDC,

del seu inici fins avui.

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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Ha arribat el moment de dir adéu al PDC,
un adéu que es fa difícil; ja que pensem en
els alumnes de l'Escola Pia que, com nosaltres, necessiten un aprenentatge personalitzat i en un grup reduït. Confiem que el
centre i sobretot Mª Dolores no els oblidarà.
Al PDC ens han ensenyat, a més de les
assignatures dels diferents àmbits, a saber
comportar-nos davant de situacions diferents, que treballant podem arribar lluny i
a saber que la VOLUNTAT mou muntanyes.
Per acabar, volíem agrair al col·legi
aquesta oportunitat que ens ha brindat.
També agrair tot el que han fet per nosaltres, i per tota la paciència i esforç que han
posat tots els professors.
Fins a sempre...
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EIXIDES SECUNDÀRIA
1r cicle
VISITA ALS MUSEUS I EXPOSICIONS A VALÈNCIA
Els alumnes visitaren dues exposicions de pintura

producció d'escenes de l'antiguitat, batalles, guàrdies reials, còmics, vida quotidiana...).

a la sala Parpalló dels artistes Jesús Herrera Martínez
i de José Luis Cremades, i una exposició de productes i plats junt amb els corresponents audiovisuals
del famós cuiner Quique Dacosta al Muvim (Museu
Valencià de la Il·lustració i la Modernitat). Després
caminaren pel centre històric de la ciutat fins al Museu L'Iber (Museu dels soldats de plom), realitzaren
un recorregut per la Història a través de les figures, la
col·lecció més gran del món amb 90.000 peces (reL’ILLA DE TABARCA
La segona eixida va ser a l’illa de Tabarca, l’única

Pedro y San Pablo”, acabada de reformar. Dinaren

habitada a la Comunitat Valenciana. Els alumnes van

a la plaça i gaudiren de totes aquelles vistes al mar

recórrer l’illa per veure l’entorn natural terrestre i marí

amb un color especial, i de les nombroses cales que

i el seu conjunt històric monumental, i visitaren també

hi ha.

el far i el Museu de “Nueva Tabarca”, on van veure
la fauna, flora, orografia, cultura i la història de l’illa.
La visita guiada va concloure amb l’Església de “San

Calp
64

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6

2n cicle
CONEIXEM L’ART DE VALÈNCIA
Els alumnes visiEls alumnes de 4t d’ESO visitaren
el centre de València per conéixer els monuments
més representatius de la València medieval: la Catedral de València, la plaça de la Reina, el barri antic
i, a més, el museu Sant Pius V. La visita resultà molt
satisfactòria i gaudiren i descobriren obres d'art i monuments que tenim al nostre territori i formen part de
la nostra història i cultura.

Centre Històric València
Museu Príncep Felip
València

LA FIRA DE L’ESTUDIANT

Roja... A més a més, tingueren a la seua disposició

A l’abril els alumnes de 4t d’ESO es dirigiren cap

un fum d’interessants fullets informatius i ompliren la

a la seu del Consell dels joves de Gandia. En aquest

motxilla d’aquests per tal de consultar-los tranquil·

centre, ubicat a l’Alqueria Laborde, l’Ajuntament de

lament a casa. Fou una visita molt gratificant i plena

Gandia havia preparat la “XVI Fira de l'Estudiant”, la

de respostes.

finalitat de la qual era informar els joves sobre els
itineraris acadèmics existents per poder continuar la
formació acadèmica. Hi havia exposades diverses
universitats, tant públiques com privades, centres
superiors d’ensenyament, cicles formatius de grau
mitjà i superior, acadèmies de formació, Servef, Creu

TAGRADARIA ESCRIURE?
El 7 de juny, els alumnes de 4t d’ESO tingueren el
plaer de rebre la visita del Pare Enric. Atent i proper a
tots, aconseguí submergir-los en el món de la literatura, on pogueren apreciar la màgia de les paraules.
Fou una xarrada molt agradable i entretinguda
entre versos i rimes. Els xics i xiques li agraïren de
tot cor haver-los dedicat aquesta estona.
CENTRE INVESTIGACIÓ MARÍTIMA DE CALP
El Els alumnes de 3r hem anat a Calp, al Centre
d’Investigació Marítima de Calp. Allí realitzaren tres
activitats per vore al microscopi partícules molt
menudes, un vídeo amb la fauna marítima mediterrània i mesurar el PH de l’aigua dolça i salada i les
seues reaccions. Després passejaren per la mar.
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Viatge a Jaca
4t 2016

l viatge de final d'etapa ho vam fer amb els alum-

cabdal!!! I certament, això va fer del trajecte tota una

nes de 4t d'ESO, del 4 al 9 d’abril. La primera pa-

aventura trepidant, trobant el riu viu a rabiar.

rada va ser a la ciutat de Saragossa on visitarem la
Basílica del Pilar i on, malgrat la pluja, vam fer una
visita guiada pels edificis més emblemàtics dels voltants. En arribar a Jaca, a la vesprada, vam patinar
sobre gel durant dues hores, sense cap incident i
demostrant bones habilitats i bon fer. Ens allotjarem
a l'alberg dels Escolapis de Jaca, molt acollidor com
sempre. Després de sopar aquells qui encara tenien
forces van eixir a passejar per conéixer un poc la ciutat.
L’endemà vam iniciar les activitats de multi aventura, amb la pluja que es va convertir en una gran
companya de viatge. Bon matí ens vam alçar per fer
camí cap a Murillo de Gállego on realitzarem les activitats amb l'empresa UR Pirineus. Vam començar pel
ràfting i després d'embotir-nos als neoprens i equipar-nos amb tots els elements de seguretat baixàrem
pel riu Gállego. Els monitors ens van informar amb
entusiasme que seria un trajecte de 8 km privilegiat,
ja que el riu que habitualment porta 20m3 d'aigua
per aquestes dates anava quatre vegades amb més
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Després de dinar el pícnic preparat a l'alberg vam
caminar fins a les pistes de paintball. Explicació,
equipament i de cap a l'enfangat camp de batalla.
Els guanyadors vam estar totes i tots, demostrant la
capacitat per aguantar estoicament l'aigua i les potents boletes de pintura. Cansats i contents vam tornar cap a l'alberg dels Escolapis a Jaca, que tot siga
dit, és molt acollidor, agraint la calefacció i una dutxa
ben calenta.
Al dia següent vam matinar més que cap altre dia.
A les 9 ja ens trobàvem a les pistes d'esquí de Candanchú. L’odissea d'arreplegar i ficar-nos el material
de d'esquí seria digna d'una crònica exclusiva, però
a les 10 estàvem a punt per començar les dues hores
de curset i els més avançats ja van anar per lliure.
La sort va estar en què hi havia bona neu, va fer un
dia fabulós i, sobretot, hi havia poca gent. Vam dinar a les pistes i els més forts van continuar esquiant
després. En acabar la jornada, plena d'anècdotes,
caigudes, rialles i molta energia, tornarem a Jaca. El
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part d'incidències: algunes contusions i moltes queixes per agulletes, però tots molt contents!
El penúltim dia de viatge va ser el més tranquil i
cultural. Després de deixar l'alberg i que ens donaren l'enhorabona pel comportament de cada dia i
per haver deixat netes i arreplegades les habitacions vam fer via cap a Peralta de la sal. El Santuari
de Josep de Calassanç a Peralta és un lloc de visita
obligatori per a tots els escolapis, ja que és el poble
on va néixer el fundador de l'Escola Pia i a més és un
edifici fabulós que ocupa quasi la meitat del poble,
on tan sols viuen uns 160 habitants. L'escolapi Juan
Antonio ens va fer una visita i una explicació de la
història de Calassanç i de la fundació el 1902 del
Santuari, així com un munt de detalls sobre les obres
d'art que allí es poden vore.
En acabar de dinar vam pujar a l’autobús per anar
cap a Valls i visitar el Monestir de Poblet, una magnífica construcció de l'ordre del Císter (com Santa
Maria de Valldigna) on encara viuen 30 monjos que
cuiden i treballen les seues terres i fan oració diària. Ens van impactar molt les històries que allí han
passat, així com poder visitar la cuina, el claustre,
la sala capitular i altres estances. En arribar a l'Hotel
de Valls ens quedava l'activitat més esperada per al
relaxament final. Vam ocupar la zona de gimnàs i spa
durant més de 3 hores, vam gaudir a remull i ens vam
relaxar de cara a l'últim dia abans de tornar a casa.
El darrer dia, després de la nit reparadora a l’hotel
de Valls, de bon matí vam acudir al parc d’atraccions
PortAventura. L’única pretensió va estar passar-ho
bé, gaudir dels companys i finalitzar el viatge amb el
màxim d’alegria i diversió.
Va estar un viatge inoblidable i cal destacar el bon
comportament, la germanor entre tots i totes i la gran
disposició dels tres professors que van acompanyar
els alumnes.

Andrea Castillo Rodrigo, 4t B
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El divendres dia 10 de juny tingué lloc la Celebració de Fi de Curs de 4t d’ESO, on els alumnes
s’acomiadaren de l’etapa de Secundària en companyia de familiars, amics i professors.
L’acte constava de tres parts. En primer lloc, el
Pare Francesc Fuster va presidir la Celebració de
la Paraula, acompanyada pel nostre cor. Després sentirem els discursos dels alumnes Elena Mengual, Javier Hermoso
i Héctor Marzal, seguits d’unes
paraules d’Isabel Gadea, professora de Primària, i d’Alfredo
Marcos, el qual començà a treballar al centre alhora que els
alumnes iniciaven l’etapa de
l’ESO. Seguidament parlà José
Juan Estruch, en nom dels pares, qui agraí l’ajuda prestada
a la seua filla Claudia des de
menudeta. A continuació, els
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tutors repartiren les orles i les insígnies als alumnes.
Finalment, el director lliurà les mencions honorífiques als alumnes: Angela Martí, Maria Evangelista, Paula Redondo, Claudia Estruch i Arancha
Guitart per la seua trajectòria personal i humana
al centre.
Per acabar la nit, vam compartir un
bon sopar al claustre del col·legi i
gaudirem de tots els records amb
la projecció de l’audiovisual.
Agraïm la presència de tots
aquells que van fer possible l’acte, i recordem als que han deixat
el col·legi que “les portes de l’ Escola Pia romandran obertes de
bat a bat per sempre…“
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PROGRAMA
D’INTERCANVI
CULTURAL

VIATGE A IRLANDA:
ATHLONE 2016

Estudiants a Portland
Des de l’any passat el centre forma part d’un proAl mes d’abril, un grup d’alumnes de 2n d’ESO viatjà a

grama d’ intercanvi gestionat per Schola amb estudiants
americans de Portland, Oregó. Aquest curs no hem po-

la ciutat irlandesa d’Athlone (Irlanda) on pogueren posar en

gut fer intercanvi per falta d’alumnes dels Estats Units,

pràctica i millorar els seus coneixements d’anglés. Va resul-

encara que dues alumnes de 4t I 1r de Batx. respecti-

tar una experiència molt enriquidora i divertida per als alum-

vament aniran a Portland durant tres setmanes a Agost

nes. Pels matins acudiren a classes al Shannon Academy of

i Setembre.

English i a la vesprada realitzaren diferents activitats, com
el Treasure Hunt per la ciutat, visitar el Athenry Heritage o
conèixer els llocs més interessants de Dublin.

TEATRE EN ANGLÉS A LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE GANDIA

CAMBRIDGE EXAMS KET,
PET I FIRST
Dissabte 11 de juny, els nostres
alumnes matriculats a les proves d'An-

Dilluns 18 de Gener, el alumnes de tota l'ESO
i Batxillerat van anar a la Universitat Politècni-

glès de Cambridge de KET, PET i

ca de Gandia a vore una obra de teatre en

First van realitzar els exàmens. Pel
matí van realitzar la prova escrita i

anglés i així posar en pràctica les seues ha-

per la vesprada la prova oral. Un

bilitats i capacitats d'escoltar i comprendre
situacions de conversa en aquest idioma.

any més la convocatòria ha sigut

Els alumnes van participar molt positivament.

un èxit.

MOCK EXAMS
Un any més el
nostre centre ha
realitzat una prova
diagnòstica

dels

exàmens d'anglés
KET, PET i FIRST de la Universitat de Cambridge
per a poder informar a les famílies interessades

PROVES HOMOLOGADES A2 DE FRANCÉS I ANGLÉS

com es troben de preparats els alumnes per ma-

Les proves constaven d’una

d'aquesta universitat, a més a més, d’assolir ex-

part escrita i d’una altra oral.

tricular-se, més endavant, als exàmens oficials
periència en aquest tipus de proves.

Els resultats van estar prou sa-

Una vegada publicats els resultats de les

tisfactoris obrint noves possibi-

proves escrites, els examinadors de Cambridge

litats per a continuar aprenent

vingueren a fer la prova oral i definitiva que aju-

ambdues llengües en la Escola

dà als alumnes a decidir si volen inscriure's a

Oficial d’Idiomes.

l’examen oficial per tal d’obtindre el títol de Cambridge corresponent.
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6 Batxillertat

Set excel·lents alumnes de 2n de Batxillerat es
presenten als Premis Extraordinaris de Batxillerat

Una vegada finalitzades les Proves d’Accés a la Universitat amb uns resultats brillants, set alumnes amb
un expedient superior a 8,75 es presentaren el 22 de juny als Premis Extraordinaris de Batxillerat.

Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic de Secundària del curs 2013-2014
Alberto Segura Blay
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CONVIVÈNCIA
El curs de 2n de Batxillerat van fer la seva
primera convivència com a grup a Palma de
Gandia, al Centre d’Acollida dels Franciscans. La visita va ser realment fructífera i impactant; ens va permetre conèixer una altra
realitat: gent totalment sola al món, malalta,
amb alguna discapacitat..., i sense cap familiar o persona que li mostren una mica d'afecte, es refugia ací a aquest centre. Ací reben
aquest afecte que tant necessita qualsevol.

EIXIDES
Al llarg del curs, juntament amb les tutores,
realitzaren dues eixides: la primera, el dia 22 de
desembre, una ruta pel paratge Parpalló–Borrell; i
la segona, a Aiora, on gaudiren de diverses i divertides activitats de multi aventura.
A la primera eixida, partiren del centre d'interpretació del paratge i fent-los de guia Borja Pinzón
feren la ruta. Passaren per la cova del Parpalló que
aleshores estava tancada, seguírem pel Coll de la
Rafaela on gaudiren d'una panoràmica espectacular, quasi es veia Eivissa, però el dia, car que clar
i preciós, tenia un poc de boira. Seguiren per la
Font del Garrofer i tornaren al centre d'interpretació
des d'on havien eixit. Per acabar el dia dinaren tots
junts a Marxuquera, on assaboriren i compartiren el
que portaven. El dia fou esplèndid i passaren una
bona estona tots junts.
El dia 8 d'abril tingué lloc la segona eixida extraescolar amb els alumnes de 2n de Batxillerat. Visitaren a Cofrents (Vall d'Aiora) un centre de multi
aventura. Les activitats van estar molt diverses i divertides en dinàmiques de grup. Els alumnes s'ho
passaren d'allò més bé! A més d'estar en contacte
amb la natura, practicar esport i divertir-se, també
els va enriquir per conèixer-se millor i compartir noves sensacions fora de l'aula.

ORIENTACIÓ: VISITES A LES UNIVERSITATS
Els alumnes de l'assignatura de laboratori de 2n de Batxillerat, assistiren el 14 de gener a la Facultat de Química, en Burjassot. Aquesta
activitat s'emmarca dins de les accions d’Orientació en Secundària,
l’objectiu de la qual és, entre altres, augmentar el nivell de coneixement
que els diferents sectors educatius tenen de la Facultat. Aquesta pretén, en primer lloc, contribuir a la difusió de la Química entre els estudiants de Batxillerat i, en segon lloc, establir vies de comunicació entre
els professors de tots els nivells d'educació, per a coordinar accions
dirigides a una millor comprensió de la disciplina.
Els alumnes de 2n de Batxillerat, dins del Pla d'Acció Tutorial, reberen una xerrada informativa de la Universitat Politècnica d'Alcoi. El professor Carles Guerrero, els informà de tot allò que els ofereix aquesta
Universitat i els ha animat a estudiar allò que els agrada i els ha mostrat
les oportunitats de què disposa la Universitat d'Alcoi per formar-los tant
en l'àmbit acadèmic com professional. Ha estat una xerrada realment
amena que ha permés els alumnes participar de manera activa i, ser
coneixedors del seu futur pròxim de primera mà.
El dijous 25 de febrer, reberen la visita de Carolina Casanova, representant de la Universitat Catòlica de València. Els va informar dels
diferents graus que ofereix la Universitat, així com d'altra informació
general que els podia interessar per als seus futurs estudis.
Els alumnes de 2n de Batxillerat participaren en la jornada de portes
obertes que realitza la Universitat de València. Uns alumnes visitaren el
Campus de Tarongers, altres Blasco Ibañez i la resta anaren al Campus de Burjassot. En tots els punts d'encontre de cada escola universitària els esperaven alumnes que estan realitzant estudis en elles, els
acompanyaren a una sessió informativa i després els portaren per uns
itineraris perquè conegueren els laboratoris, les aules i totes les dependències que tenen.
El 3 de març visitaren la Universitat Politècnica de València on els informaren dels diferents graus a què poden accedir, les instal·lacions de
què disposa el campus, les eixides a què poden optar segons el grau,
així com d'altra informació rellevant per als estudiants preuniversitaris.
Tot seguit, els separaren segons els diferents itineraris i els ensenyaren
el campus alhora que els informaren de manera més específica dels
diferents graus.

Exalumnes estudiants a la
Universitat de València ens visiten
En aquest curs, hem rebut la visita d’exalumnes per parlar-nos de
la seua experiència a la Universitat de València.
Per una banda, Vicent Sanchis i un company seu, ambdós estudiants d'Història i membres del Departament de Política Lingüística a
la Universitat de València, informaren els alumnes de la importància i
avantatges que presenta estudiar el Grau en valencià. A més de contribuir a la normalització i expansió de la nostra llengua, també t'obri
moltes portes a l'àmbit acadèmic i professional. Ha estat una informació molt profitosa que ha fet reflexionar molts dels nostres alumnes de
cara a l'any que ve.
Per la seua part, Àngel Torres, ens va visitar un matí per contar-nos
la seua experiència a la universitat. Els alumnes de 2n de Batxillerat,
gaudiren de la seua xerrada en primera persona. Es va centrar en
aspectes interessants com el primer dia universitari, el dia a dia d'un
estudiant, gent amb què van a trobar-se a la universitat, des de professors a alumnes, la importància del carnet universitari... Ha sigut
una Xarrada fructífera i Ángel va aconseguir mantindre l'atenció de
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tots els alumnes des del primer minut!
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Després d'un any intens de
treball i estudi, a la fi, va arribar
el dia de la Graduació. Un acte
molt emotiu en el qual es feren
palesos els diferents moments
narrats pels seus protagonistes,
els alumnes Anna Barres, Silvia
Alonso i Belén Tarrasó. Després
participaren dos pares, Rosa
Pastor i Jose Antonio Navarro i,
finalment, una professora: Graciela Pedro. Dos alumnes foren
guardonats amb la Menció Honorífica per la seua trajectòria personal, acadèmica i humana al centre: Alberto Segura i Belén Tarrasó.
I, finalment, una convicció:
SOU ESCOLAPIS PER SEMPRE!
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Ser alumne de l’Escola Pia és sinònim de ser
testimoni d’una oferta formativa que inclou la
col·laboració i l’apertura als diferents problemes
de la nostra societat i transformar-la. Un alumne
del nostre col·legi, al final de la seua trajectòria,
haurà estat convidat a fer Acció Social un fum
de vegades i sentir-se així que està participant
de forma activa en un xicotet canvi que esperem sempre, que es continue al llarg de la vida...
Col·laborar a la campanya del Domund, amb
Mans Unides, portant roba per a Globalmón...
Pensant en els que estan més lluny de nosaltres
però ens arriben al mateix cor. Participant en la
campanya del Quilo, arreplegant taps i mòbils
que es transformaran en menjar per a les associacions de la nostra ciutat... Visitant Càritas,
El Preventori, el centre d’Acollida dels Franciscans, L’Economat... Participant com a voluntaris
en diferents aules per oferir una millor qualitat
com a “padrins de lectura” o com a voluntaris
setmanals... El curs 15-16 ha estat ple de moltes activitats en aquest sentit i és molt important
donar-vos les gràcies per tots el que feu possible de moltes maneres que l’Acció Social siga
una realitat.
Però també hi ha molts aspectes més invisibles
però no menys importants com són la sensibilització, la convivència del dia a dia, la participació al cor i la seua vessant solidària, la neteja
i la coresponsabilitat, el tracte educat i amable,
el foment de la igualtat entre homes i dones, la
mediació i l’escolta activa... Tots aquests aspectes són responsabilitat de tots els membres
de la comunitat educativa i són el fonament que
ens permet transformar la nostra vida i la nostra
societat a través de la senzilla vida quotidiana al
nostre col·legi... T’animes a participar? Podem
contar amb tu? Tens alguna idea interesant? Seguim endavant!!!

Campanya del quilo

Campanya Globalmón

Cistella Nadal

Campanya Globalmón

Padel solidari

Recollida de taps

Volta a peu Espurna

Recollida de taps

RECAPTACIONS CAMPANYES 2015-2016
FUNDACIÓ ITAKA

5.980 €

(Rifa cistella de Nadal, Concert Solidari del Cor, Mercat Solidari del dia de la familia)
DOMUND

7 Pastoral i Acció social

ACCIÓ SOCIAL A
L’ESCOLA PIA DE GANDIA

978,74 €

MANS UNIDES

518 €

Un taponet, un sigronet i recollida de mòbils

633 €
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Celebracions
religioses
Convivència 2n ESO

Convivència 1r Batxillerat

Convivència 1r ESO

Convivència 3r ESO
Camí cap a la pasqua
Convivència 4t ESO

Dimecres de Cendra

Dimecres de Cendra
Dia del Dejuni Voluntari
Retir 4rt ESO

Eucaristia col·legial

Eucaristia col·legial
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PASTORAL
INFANTIL – PRIMARIA
Si Sant Josep de CALASSANÇ alçara el cap... que
content es posaria!
Gaudiria amb nosaltres de tot el que aquest curs
hem dut a terme, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, del
nostre mentor CALASSANÇ, de la Mare de Déu, a la
que ell tant estimava, que han dotat de força i voluntat les nostres mans i les nostres ments per afrontar
totes aquestes tasques.
Hem anat A L'ENCONTRE de totes les realitats que
ens envolten: nosaltres mateixos, els nostres alumnes
i les seues famílies, els nostres companys de missió;
però també ens hem trobat amb realitats llunyanes,
que no per això ens afecten menys.
Les celebracions i l'oració contínua ens han posat en
sintonia i ens han preparat per a anar
A L'ENCONTRE, que només és possible amb la relació íntima amb Déu mitjançant l'oració.
Un any més CALASSANÇ s'ha fet present no sols en
el dia a dia, sinó també de manera més visible a la
celebració de la seua festa, que tots, especialment
els alumnes, esperem amb il·lusió: certamen poèticmusical, tómbola, jocs, tallers, celebracions especials, eucaristia...
Hem acudit A L'ENCONTRE dels que més ens necessiten, propers i llunyans. Ho hem fet promovent campanyes de recollida de roba, joguets, mòbils, taps i
diners. La col·laboració generosa de les famílies ha
permès que l'ajuda arribara a molta gent, i hem pogut
educar els xiquets en els valors humans i cristians de
la solidaritat, la compassió, l'estima...
Al Nadal hem anat A L'ENCONTRE de Jesús, que
naix als nostres cors per a il·luminar les nostres vi-

82

R E V I S T A 2 0 1 5 - 2 0 1 6
des. Cantem nadales, escrivim cartes il·lusionades,
pensem en els altres, ens formem com a consumidors responsables, desenvolupem habilitats i destreses artístiques, tot per celebrar el naixement del
Salvador.

Les convivències i el Moviment Calassanç han estat
un punt d'ENCONTRE molt enriquidor. La vivència
de compartir temps i activitats amb els altres ens
ha portat a conèixer-nos, aprendre a estimar-nos i a
gaudir de la presència de l'altre.

Pel gener trobem una cita ineludible, la festa de la Pau,
sense oblidar que la pau comença al nostre cor.

En aquest any de la Misericòrdia hem tingut la presència i inestimable col·laboració dels Pares Escolapis per testimoniar la figura de Jesús, i per present
l'actitud que caracteritza la vertadera Misericòrdia,
Jesús i Déu Pare.

Al temps més fort que l'església ens ofereix, la Quaresma i la Pasqua, hem anat A L'ENCONTRE del ressuscitat, amb les actituds del perdó, la misericòrdia,
la bellesa, la bondat, la pau, la justícia... Com en altres temps, l'acció tutorial ha sigut un pilar on recolzar-nos per tractar formalment tots aquests aspectes
que desenvolupen el caràcter i la personalitat dels
nostres alumnes, fan la nostra convivència més humana i afavoreixen les relacions interpersonals.

Tanquem una època per obrir-ne una altra el curs vinent.
Afrontarem nous reptes, però ens trobaran ben preparats i disposats per a treballar per a fer un món just.
Equip de Pastoral.

Grups Calassanç
Celebració Advent Moviment Calassanç

Encontre Moviment Calassanç a València

Encontre Moviment Calassanç a València

Encontre Moviment Calassanç a València

Encontre Moviment Calassanç a València

Final de curs Moviment Calassanç

Encontre Moviment Calassanç a
València

Encontre Moviment Calassanç a València
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Experiències d’estiu
Aquest estiu hem gaudit una vegada més d’experiències
inoblidables: Orea, Cercedilla, Peralta, Camí de Santiago, Arantzazu, JMJ, camp de treball… Els que seguiu les
xarxes socials relacionades amb el col·legi i els escolapis
ho vau comprovar en Facebook, Twitter… amb Escola Pia
Gandia, Escuelas Pías Betania, Itaka Escolapios Betania,
SerEscolapio… Ací tenim alguns exemples de reaccions
dels que van poder gaudir d’aquestes experiències.
Andrés Velázquez Fornés, Cercedilla: Mi experiencia en
Movimiento Calasanz hasta este año ha sido muy buena,
gracias a los educadores y a todos nosotros. Creo que me
ha ayudado mucho en diferentes aspectos como, por ejemplo, la mejor convivencia entre mis compañeros, las nuevas
amistades, los distintos puntos de vista, las diferentes opiniones, pensamientos, etc. A todo esto, se suman las experiencias de verano, sobre todo el Camino de Santiago, donde
pude hacer nuevas amistades y llevarme conmigo una de las
mayores aventuras de mi vida. Por todo esto y más, es por lo
que me ha encantado formar parte de Movimiento Calasanz
y todo lo que ello conlleva.

Hola a tots. Vos convidem a compartir les vostres
experiències d’estiu.

JMJ

Para mí Movimiento Calasanz es una actividad muy divertida
donde compartimos ideas y opiniones sobre diferentes temas.
Al igual que el Camino de Santiago, donde conoces a mucha
gente y es un camino donde reflexionar y pensar.

Camp de treball

M.C.: he aprendido varios valores, como el respeto, el
apoyo, a superar mis miedos...
Camino: he aprendido a convivir con gente nueva y a
superar nuevos retos cada día.
Peralta

Las dos experiencias son buenas ya que en M. Calasanz
me siento muy acogido y en el Camino de Santiago, a
parte de amigos, me llevo una aventura inolvidable.
Llevo 4 años en Movimiento Calasanz y mi experiencia ha sido
muy buena. A lo largo de este tiempo he mejorado en muchos
aspectos personales como en confiar, ayudar al otro cuando lo
necesite, ser paciente, escuchar, perdonar...
Llevo 4 años en Movimiento Calasanz y mi experiencia ha sido
muy buena. A lo largo de este tiempo he mejorado en muchos
aspectos personales como en confiar, ayudar al otro cuando lo
necesite, ser paciente, escuchar, perdonar...

Dentro del Movimiento la experiencia más reciente y que
más me ha marcado ha sido el Camino de Santiago, 10
días en los que mejoras como persona. Aprendes a convivir, a colaborar siempre que puedes, a ofrecer ayuda,
dar gracias y valorar pequeños gestos de las personas
que hacen tu camino más agradable. Pero, sobre todo,
en el camino me he dado cuenta que, si me propongo
una meta, la puedo alcanzar.
La verdad es que llevo formando parte de Movimiento Calasanz desde
quinto de Primaria y cada año me gusta más. Recuerdo que en principio dudé de apuntarme, ya que pensaba que solo hablaríamos de
Dios, la Iglesia, y no me atraía mucho la idea, pero por suerte decidí
apuntarme. El Movimiento Calasanz toca aspectos más importantes,
el querernos, el hecho de ser quienes somos, no tener prejuicios, priorizar qué es lo más importante en mi vida...
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Cuando se nos dio la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, yo estaba super convencida de que no iba a ser muy
complicado. El primer día todos queríamos volvernos a casa, no
dormimos nada y el camino se nos hizo muy duro. El último día
no queríamos irnos de allí, conocimos gente increíble, y cuanto
más difícil era el día más satisfactorio era todo luego. Nunca
caminamos solos, siempre hay alguien que nos quiere y cuida
de nosotros. Repetiría esta experiencia mil y una veces y animo
a que cualquier persona que dude camine, y empiece a confiar.
Em va agradar anar al camí encara que m’ho vaig pensar moltíssim, però va resultar una bona experiència on vaig conèixer
molta gent, dels que ara uns quants són bons amics. I, sobre el
Moviment Calassanç, que m’ho passe molt bé amb els amics
dinant i a l’aula, i m’agraden les experiències que fan encara
que siguen de caminar molt.
Llovió en Múnich, pero ¿y lo bien que lo pasamos? #kunfuesvida
Campo Blonia, no te olvidaremos.
A veces pensamos que tanta lluvia no puede ser casualidad…
menos mal que siempre sale el sol.
La mejor experiencia. Hasta siempre.
Y llegamos al final del trayecto, el comienzo de la vuelta a casa: la vigilia

Ángela Martí, Araceli Colomina, Almudena Díaz, María
Reynau, Claudia Estruch, JMJ: Este verano del 18 de julio al 3
de agosto vivimos una experiencia inolvidable, yendo a Polonia
y visitando los países de Europa. Junto a cientos de escolapios
de todo el mundo disfrutamos de las riquezas espirituales de
Peralta de la Sal (cuna de San José de Calasanz), Taizé (donde
conectamos con nuestro yo interior), Múnich, Dachau, Praga,
Czestochowa (encuentro de todos los españoles con rumbo a
la JMJ) y, sobre todo, Cracovia con las misas y visitas del papa
y como no olvidarnos del Campus Misericordiae donde celebramos la Eucaristía final. Nuestros días en Cracovia ya habían
acabado y era hora de volver a nuestros hogares, así que cargamos nuestro equipaje al autobús, donde en este viaje lleno
de sentimientos se había convertido en nuestra casa, y partimos
hacia Viena y finalmente a Calella, aquí empiezan las primeras
despedidas, donde un bus se iba rumbo a Valencia y otro a Madrid. Nosotras cinco, tras esta experiencia inolvidable, podemos
decir que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, nunca nos
arrepentiremos del momento que decidimos hacer este viaje.
Donde al principio había cientos de desconocidos, finalmente
había una gran familia que se apoyaba en todo momento, en
cada circunstancia hasta en el último segundo.

Hola a tots. Vos convidem a compartir les vostres
experiències d’estiu.

Moviment Calassanç
’Adults
Des de fa uns anys, un grup de professors i professores es reuneixen mensualment per tal de compartir
la seua missió educativa en l’Escola Pia. Tot començà amb el Programa Rostro que mostrava quines
eren les diferents cares que tenia Calassanç hui en
dia. Posteriorment, un membre de la Fraternitat de
l’Escola Pia de Betània, Guillermo Gómez, vingué a
parlar amb el Claustre i ens convidà a iniciar un grup
d’adults. A partir d’ací, uns 10 professors i professores amb les seues parelles i fills han començat a
caminar en aquest camí cap a la identificació cada
vegada major amb el carisma escolapi.

Aula landriani

Aula landriani

Convivència Moviment Calassanç Adults

Aula landriani
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y van muchas
«Uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada Historia, es el
hecho de que no está acabada.»
Gilbert Keith Chesterton
Escritor británico (1874-1936)
Otro año hacemos memoria de los hechos más
significativos del año pasado con la intención de
alumbrar también los hechos que han de venir porque, como decía Chesterton, lo fundamental de la
historia es que hay mucho por escribir.
El curso pasado empezó con una noticia tristísima
para todos y es que el inicio de curso fue muy especial para todos por la ausencia de nuestro querido
Ferran. Este hecho hizo que se notara en todas las
clases en las que tan querido era. La música sonó en

Fi de curs

su honor y multitud de alumnos, padres, amigos, músicos y familiares rindieron homenaje a un profesor
que fue querido por mirar a la cara y hablar al corazón
de sus alumnos y amigos y que supo transmitir con
su entusiasmo la pasión que él tenía por la música y
la educación.
El curso empezó y el iPad llegó a nuestras aulas.
La idea es muy clara y el cambio no es iPad por libro.
El cambio es una nueva metodología de trabajo en la
que el alumno es sujeto activo del aprendizaje. Lo que
hay que tener claro es que ya han desaparecido una
gran cantidad de trabajos en los últimos cincuenta
años y con los años desaparecerán muchos más. Por
lo tanto, el cambio metodológico es necesario para
que los alumnos aprendan a aprender en una sociedad cambiante, sean capaces de trabajar en equipo
y, también, para que todas las habilidades digitales
que tienen sin duda las apliquen también para su formación.
El proceso que ha emprendido el colegio en la
innovación metodológica es evidente, pero no todas
las fuerzas se centran en lo novedoso y en lo último.
Desde los inicios de las obras escolapias, San José
de Calasanz vio la necesidad de aunar lo pedagógico
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Gonzalo Chirivella

con lo pastoral, aunar la Piedad con las Letras. Así,
el colegio sigue acercando a los más jóvenes a las
capillas para que puedan tener un momento de cercanía con Jesús en la Oración Continua, por eso los
más mayores siguen acercándose desde Movimiento
Calasanz o los Retiros a experiencias con otros jóvenes en las que se les invita a continuar en la Iglesia
siguiendo a Calasanz. Por otra parte, el colegio junto
con el resto de colegios de la Provincia de las Escuelas Pías Betania, empezó un nuevo proyecto de Pastoral: ARJE. Este Proyecto se une al gran Proyecto que
es la realidad de nuestro colegio, donde todo y todos
aportamos a la tarea que nos convoca: evangelizar. Y
este es nuestro horizonte, caminar hacia una escuela
evangelizadora al estilo de Calasanz. Es decir que la
escuela se convierta en aquello que quería Calasanz:
un lugar que acerque a los jóvenes a Jesús.
Y ahora, después de plantear tres ideas que han
sobrevolado durante todo el año a todos los que formamos parte de la Comunidad de la Escola Pia de
Gandia, ahora sí vamos a pasar revista a las acciones
que acontecieron el año pasado.
El curso empezó con un lema que ha sido especial
para todos: “Al encuentro”. Y eso es lo que pasó el primer día de colegio: nos volvimos a encontrar en muchos casos y en otros casos fue un primer encuentro,
como le ocurrió a mi tutoría de primero de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en la que
había casi un 50% de alumnos de otros centros. En
este caso se vio rápidamente la calidad humana de
los alumnos, ya que pronto formaron un grupo en el
que el trabajo y el buen ambiente fue lo que más les
unió.
En octubre también se realizaron como todos los
años unas convivencias de inicio de curso que tienen
un doble objetivo: en los años en los que hay cambios
en los grupos que se conozcan y que puedan entablar buenas relaciones desde el principio, y en los
años pares de la ESO y Bachillerato que conozcan
distintas realidades de Gandia en las que hay realida-
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des de exclusión social y hay personas que lo dejan
todo por ayudar a los que más lo necesitan. El año
pasado fueron al Preventorio del Real de Gandia y a
los Franciscanos de Palma. Este año los alumnos de
segundo de la ESO también realizaron la convivencia
en la Fundación Espurna.
Noviembre es el mes de Calasanz y todo el colegio se pone en clave Calasancia. Como siempre el
certamen, las celebraciones en honor de San José
y los juegos y talleres del día del patrón fueron estupendos, pero lo que más me llamó la atención es
que ese día hay jóvenes de la ESO y Bachillerato que
dejan sus talleres, sus juegos y a sus amigos para
ayudar a los más pequeños y ayudan para que tengan un día fantástico. Podríamos decir que el carisma
de Calasanz se hace presente en estos jóvenes que
dejan lo suyo para ayudar a los más pequeños.
La Navidad llegó y cuando hablamos de esta fiesta tan significativa para la comunidad educativa del
colegio podemos pensar solo en los villancicos, las
tarjetas de felicitación y otras actividades conmemorativas. Pero no es así. El colegio tiene claro que la
Navidad también es un tiempo de acercarse a los
más pobres, como Jesús en el portal, y así la Cesta
de Navidad, la ropa que se recoge para Globalmon o
la visita a la Residencia de Mayores y Centro de Día
“La Safor” son actividades en donde podemos acercar a nuestros alumnos a la verdadera naturaleza de
la Navidad: el misterio de Dios que se encarna en un
recién nacido de una familia pobre.
El 2016 empezó, seguíamos sin gobierno después
de mucho tiempo y se tenía que continuar con la tarea
diaria después de unas largas vacaciones. Las sesiones de Infantil, Primaria y también Secundaria se lle-

Concert benèfic

Tallers de Calassanç

8 Crònica

Competicions esportives

naron de proyectos, y es que el cambio metodológico
se empezaba a ver. Cierto es que en Primaria y sobre
todo infantil ya trabajaban con esta metodología, pero
para Secundaria fue la primera vez y aunque costó
también se observó que es un método que puede ser
muy significativo para el aprendizaje de los alumnos.
Pasó el tiempo, llegaron las fallas, las Pascuas y
poco a poco se empezó a vislumbrar el fin de un año
que empezó con una música muy triste y que acabó
con una un poco más alegre, y es que el legado de
Ferran en el colegio es importantísimo y a final de
curso una de sus ideas, el concierto benéfico en favor de la ONG Itaka Escolapios, se realizó como en

otras ocasiones y la música de Disney, las voces
de nuestros alumnos y la música de la Banda de
la Societat Musical Benirredrà consiguió que se
recaudaran más de 1.200€ para esta ONG. También consiguió que un gran número de chicos del
colegio se reunieran para juntar sus voces y crear
música de una gran belleza, que logró emocionar
a todos los que nos reunimos allí. Gracias a todos
los que lo hicieron posible. ¡GRACIAS FERRAN!
Y, como siempre ocurre, se pone el acento en
algunas acciones y otras quedan sin él, pero la intención no era hacer un recuento exhaustivo
de todas las actividades hechas sino simplemente hacer memoria de algunas que han
sido especialmente significativas para la
vida del colegio.

Preparació dels iPads
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Hermandad de la
Santísima Cruz

E

n estas breves líneas os queremos dar a conocer la Hermandad de la Santísima Cruz de
Gandia, muy vinculado al Colegio de las Escuelas Pías desde su fundación, y os animamos a que
participéis en ella.
La Hermandad
La Hermandad de la Santísima Cruz se fundó en el
año 1875 y actualmente, 140 años después, cuenta
con 200 cofrades de todas las edades.

Izquierda, Magdalena.
Arriba, Santa Creu.

Aunque la celebración de la Semana Santa adquiere mucho protagonismo en la vida cofrade, a lo largo
del año se realizan diferentes actividades de carácter religioso, cultural y de acción social como excursiones, meriendas, concursos... que ayudan a crear
fraternidad y lazos de amistad entre sus miembros.
Puedes conocer toda nuestra historia, signos de
identidad, nuestro hábito cofrade y todas las actividades detalladas que realizamos a lo largo del año
en nuestra web: www.santísimacruzgandia.es
Para nosotros siempre es un placer contar en nuestra gran familia con nuevos hermanos que tengan
pasión por la Semana Santa y quieran vivir en un
ambiente cristiano y familiar.
Cuotas
Las cuotas de la Hermandad son muy populares
para poder facilitar la participación de todos los cofrades. El precio incluye la insignia de bienvenida
para los nuevos cofrades y la palma del Domingo
de Ramos.
Niños de 0 a 10: Gratuito.
Adolescentes de 10 a 16: 25 euros anuales.
A partir de 16 años: 40 euros anuales.
Puedes contactar con nosotros a través de:
Asociación Santísima Cruz. C/ Abat Solà 108110, 46701. Gandia
Hermandad Santísima Cruz Gandia
676285014/686856034
santisimacruz@gmail.com
www.santisimacruzgandia.es
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Procesiones en que participa
Domingo de Ramos: Procesión de Palmas y
Ramos.

Miércoles Santo: Procesión acompañando a
la imagen de María Magdalena junto a la Cruz
de Jesús.

Jueves Santo: Procesión del Amor Fraterno.
Viernes Santo: Vía Crucis penitencial
Viernes Santo: Solemne Procesión del Santo
Entierro.

Sábado Santo: Procesión del Silencio junto a
la Virgen de la Soledad.

Domingo de Resurrección: Glorioso encuentro de Resurrección.

Banda de tambores de la Hermandad
Si te gusta la música y quieres participar en nuestros desfiles procesionales formando parte de
nuestra Banda de Tambores tocando un instrumento con nosotros, la Hermandad dispone de
una sección de tambores en el que existe muy
buen ambiente. Puedes apuntarte a través del
e-mail santisimacruz@gmail.com
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HERMANDAD DE
SAN PEDRO APÓSTOL

Ahora también con la incorporación de la Banda
de Tambores, en este segundo año de existencia,
hemos podido participar y desfilar en las procesiones de Semana Santa con una banda propia acompañando a la imagen de San Pedro, que tantas veces hemos admirado en la Iglesia del Colegio. Poder
participar en la Tamborrada, y en otras procesiones
como en Ròtova, Benipeixcar, Alberic… nos alegra
y nos anima a seguir trabajando como Banda y por
nuestra Hermandad.
Seguro que muchos de vosotros recordareis como
hace dos años os visitábamos en las clases animándoos a inscribiros y formar parte de este proyecto que
hoy es ya una realidad. ¡Pues ánimo! No lo penséis
más.
Nuestra Banda, aunque modesta pues de momento
somos 20 componentes, es como una gran familia
en la que sus miembros pese a la gran variedad de

9 Extra Escola Pia

U

na vez más aprovechamos la ocasión que se
nos brinda con esta publicación para saludaros a todos. Como bien sabéis, la Hermandad de San Pedro Apóstol está muy vinculada a nuestro colegio Escuelas Pías, y digo nuestro, puesto
que la gran mayoría de los que formamos parte de
esta Hermandad somos o hemos sido alumnos de
este gran centro de enseñanza.
Nuestra Hermandad fue refundada en el año 1960.
Desde entonces hemos realizando muchas actividades, además de las propias de los desfiles procesionales de Semana Santa. De todas ellas destacan
nuestra Marcha en Bici, de la que este pasado mes
de octubre hemos realizado la XIX Marcha, con gran
asistencia de cofrades y amigos, el partido de Futbol Solidario y el día de San Pedro…

edades han formado una
piña cuidando los mayores de los pequeños, y
ayudándose mutuamente,
así como que entre sus
familias ha surgido una
buena amistad. La mayoría son también o han sido
alumnos de nuestro colegio, chicos y chicas. El miembro más pequeño es una niña de 7 años y toca
el tambor igual de bien que los mayores. La Banda
quiere seguir creciendo en miembros. Este año estamos intentando introducir más instrumentos, por
eso hacemos desde aquí un llamamiento para que
se apunten a la Banda a todos vosotros y a aquellas personas que quieran probar a tocar el tambor u
otro instrumento. Nuestro objetivo sería poder llegar
a ser una agrupación musical. Los ensayos este año,
en principio, se están realizando los fines de semana. Una horita los sábados por la tarde. Animaros a
probar y si os gusta os apuntáis. Lo pasamos genial
tanto en los ensayos como realizando otras actividades lúdicas. En las procesiones los componentes de
la banda visten uniforme de gala, inspirado en el de
la Guardia Real pero adaptado a los colores de la
Hermandad: blanco, rojo y oro. Abre los desfiles procesionales con un banderín bordado en oro y plata
con el anagrama de la Hermandad sobre terciopelo
rojo, al estilo sevillano. También si a alguien le hace
ilusión ser el abanderado de la Banda, llevando el
estandarte, este puesto ahora está vacante.
De igual forma queremos animaros a que, si aún no
pertenecéis a ninguna Hermandad de Semana Santa, os animéis a apuntaros y poder desfilar con nosotros vestidos de capuchino con ese colorido amarillo,
blanco y rojo, que tanto nos identifica. Otra de las características de nuestros cofrades es que podemos
repartir caramelos.
Llenos de ilusión por seguir creciendo y haciendo
nuevos cofrades y amigos, recibid un cordial saludo.
¡Ánimo, os esperamos con los brazos abiertos!

Podéis encontrar y pedir más información, fotos
y videos en:
Hermandad de San Pedro.
C/ Abat Solà 108-110, 46701. Gandia
Hermandad San Pedro
Telf. 96 287 30 75
hermandadsanpedro@hermandadsanpedro.es
www.hermandadsanpedro.es
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La torrassa del pi
Escriu: El faller agraït

S

empre s’ha comentat, i cert que és real, que

nerós per a reunir a quatre camins al col·lectiu faller,

les Falles de Gandia són un col·lectiu nom-

sota la imponent presència de la Torrassa, amb l’ob-

brós, viu i actiu a la Ciutat de Gandia per di-

jectiu d’aprofitar l’indret així com dignificar i valorar,

versos motius, com ara el potencial humà que atresora, la capacitat d’organització i mobilització innata
i seu caràcter jovial i festiu, que vertebra la ciutat
sense cap dubte, amb una capacitat demostrada de
gestió de l’associacionisme exemplar, ja que la força
del col·lectiu és capaç d’aconseguir qualsevol objectiu al seu abast.
Però una de les majors virtuts del col·lectiu, és la implicació envers la nostra ciutat. Els fallers recorren la
ciutat i la fan partícip de la seua activitat.
Enguany, la Junta Local Fallera, presidida per Telmo Gadea Boix, dins d’un programa de millora de la
seua activitat, ha decidit diversificar i enriquir la celebració d’actes propis dels fallers, buscant indrets
de la Ciutat alternatius a les clàssiques ubicacions
on sempre s’han celebrat els actes fallers, és a dir,
aprofitar l’avinentesa per a innovar i dignificar alhora
altres espais com ha estat en aquest cas la TORRASSA DEL PI.
El Pregó Faller, un acte on s’anuncia la propera arribada de les Festes Falleres, es va celebrar el 5 de
febrer de 2016 a la TORRASSA DEL PI, amb la presència del cuiner Ricard Camarena, que va exercir
de Pregoner des de dalt del monument. Les Falleres Majors, Raquel Diaz Camarena i Lluna Garcia
Fernández, així com l’Alcaldessa Diana Morant i les
autoritats locals, la Junta Local Fallera amb el seu
president i tot el col·lectiu faller de la ciutat, van atendre i gaudir d’un Pregó Faller en un indret especial i
ben situat.
Aquest monument data del segle XVI, quan el IV Duc
de Gandia, Francesc de Borja, va ordenar la seua
construcció per tal de crear un segon recinte murat
necessari per a l’expansió urbanística de la Vila de
Gandia. Situat a l’encreuament del carrer Sant Rafael
i l’Avinguda de Beniopa, es disposava d’un espai ge-
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al mateix temps, al monument.
Tot va ser possible gràcies a la generositat de la titularitat de la Torrassa, El Reial Col·legi de l’Escola Pia
de Gandia, qui va cedir l’espai i facilitar el desenvolupament de l’acte.
Els fallers i fallers, encantats, esperem que La Torrassa del Pi, puga tornar a abillar-se de gal·la i ser
testimoni de properes cites.
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Pregón de la Semana Santa 2016
Joaquin Olaso Pérez
Secretario Gral
JMHHSS Gandia

U

n pregón, es un anuncio. Preguntad a vues-

años cuenta con la inestimable colaboración de la

tros padres o abuelos quien era el prego-

Comunidad de PP. Escolapios y del Colegio para

nero de vuestro pueblo o ciudad y que es

anunciar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

lo que hacía. Justo eso, anunciar las noticias más

La Iglesia del colegio, recibe el domingo antes del

importantes del pueblo/ciudad (bandos del ayunta-

Domingo de Ramos la visita de la sociedad gandien-

miento, nacimientos, defunciones, actos importantes

se en general y de la amante de la Semana Santa en

que se iban a celebrar…).

particular para que una persona importante, religio-

Y un pregón de Semana Santa,

sa o laica, pero importante moral-

lo que hace es anunciar que

mente, nos anuncie que en breve,

la Semana Santa está ya muy

Jesús va a padecer, morir y lo más

próxima y cómo deberíamos

importante, Resucitar por nuestra

vivirla.

salvación.

Por eso, el pregonero (persona

Este pasado año, el pregonero fue

que dice el pregón) es alguien

el Ilmo. Sr. D. Vicente Fontestad

con una importancia grande,

Pastor, Vicario General de la Dióce-

y en la Semana Santa no es

sis de Valencia, entre otros muchos

menos, ya que suele ser una

cargos. Esta persona, gran co-

persona que, por sus caracte-

nocedora de la Semana Santa de

rísticas, sus estudios, su vida

Gandia porque fue párroco de S Ni-

ejemplar, tiene una gran fuerza

colás, nos hizo un gran repaso por

moral para anunciarnos que la

toda la Pasión del Señor, uniéndola

Semana más grande de todo el

con las hermandades que existen

año para los Cristianos, la Se-

en la ciudad, repasando y comen-

mana Santa, está a punto de

tando cada paso, su significado y

llegar, nos la explica y nos in-

cómo nosotros nos podíamos ver

dica qué debemos hacer para

reflejados en cada momento de la

celebrarla como es debido, con gestos externos y

Pasión.

con gestos internos (actitud).

Fue un gran Pregón, y este año, si no cambian las

¿Dónde se anuncian los pregones? Generalmente,

cosas, de nuevo, la Iglesia de las EE.PP., con su co-

el pregonero iba por las plazas más céntricas o im-

munidad al frente, nos volverá a recibir una semana

portantes de la ciudad o pueblo para que todas las

antes del Domingo de Ramos para anunciar la proxi-

personas pudieran enterarse de las noticias. Actu-

midad de la Semana Santa. Os invitamos a asistir, al

almente, los ayuntamientos envían los bandos mu-

menos a los más mayores; los peques, preguntad a

nicipales bien por Internet en sus páginas web o al-

vuestros profesores, a vuestros padres y que os ex-

gunos los anuncian por la megafonía municipal. Así

pliquen, como hace el pregonero, qué es la Semana

todos los vecinos se pueden enterar.

Santa y por qué la celebramos.

La Semana Santa de Gandia, coordinada por la Junta Mayor de Hermandades, desde hace muchos
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Un col·legi ecològic
El nostre compromís amb el medi ambient.
Les tres R a l’Escola Pia

10 Més enllà

3r=

reciclem
reutilitzem
reduïm
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ESCOLA DE MÚSICA
I DE DANSA CALASSANÇ
Aquest curs ha estat un any de creixement i de con-

crementar el nombre d’especialitats instrumentals

solidació d’un projecte ambiciós com és l’Escola de

que s’imparteixen, i ja compta amb una plantilla de

Música i de Dansa Calassanç. Molts han estat els

quinze professors titulats.

alumnes que han pogut tindre el seu primer contacte

Amb la creació d’aquesta Escola es vol donar un ser-

amb la música i la dansa i molts altres han continuat

vei a tots els alumnes que volen completar la seua

la seua formació iniciada ja fa quatre anys.

formació i compaginar els estudis obligatoris amb

Gràcies a aquesta bona acceptació s’ha pogut in-

els artístics sense necessitat de desplaçament.

LLENGUATGE MUSICAL

28

TROMBÓ

1

FLAUTA

2

BOMBARDÍ

1

CLARINET

5

PERCUSSIÓ

4

SAXOFÓ

3

GUITARRA

7

TROMPETA

1

PIANO

7

VIOLÍ

2

DANSA

34

Alumnes matriculats al curs 2015-2016
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INSTRUMENT
El dijous 23 de juny va tindre lloc l’audició dels
alumnes d’instrument on varen poder mostrar els
avanços realitzats al llarg del curs. El nombrós
públic assistent va poder gaudir de les següents
especialitats: flauta, clarinet, saxo, trompeta,
trombó, bombardí, percussió, violí, guitarra
i piano. Per a finalitzar l’audició va actuar per
primera vegada la Banda formada per tots
els instruments de vent i percussió, amb
una molt bona acceptació per part de
les famílies.
FASOLET
Els més menuts de la nostra Escola realitzaren l’actuació de final de
curs el divendres 4 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.
DANSA
També actuaren el 4 de juny
els alumnes de Dansa, oferint diverses coreografies de
ballet, flamenc i ball modern.
Molts varen ser els familiars
que vingueren a vore l’espectacle i que s’enduren una
gran impressió en vore actuar els més menuts.
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AMPA REIAL COL·LEGI
ESCOLA PIA
Estimades famílies:
En primer lloc, agrair especialment, la col·laboració inestimable de les persones voluntàries que s’han involucrat en
el funcionament de les activitats realitzades durant l’any.
I, per altra banda, i, per descomptat, a tota la comunitat
educativa de l’Escola Pia: conserges, administració, professorat, Pares Escolapis i la direcció del centre. A totes i
a tots, moltíssimes gràcies.
I és que la vostra participació amb l’Associació de Mares
i Pares de l’Escola Pia fa possible engegar iniciatives que
hem cregut d’interès per als vostres fills i filles, com el taller
de Tècniques d’Estudi per l’alumnat de 6è de Primària que
hem començat aquest curs, o que es compte amb l’escenari on es fan les tan esperades actuacions de fi de curs
de tot el col·legi.
QUÈ HEM FET? Des de l’Associació de Mares i Pares hem organitzat i coordinat activitats com:
• El taller d’esmorzar cardio-saludable
amb el repartiment de fruita per a tot
el col·legi.
• La participació el Dia de Sant Josep de Calassanç (amb el conte de
La Castanyera)
• L’Arbre de Nadal i “Escriu el teu desig” per a Primària i Infantil (on deixaren moltíssims missatges!)
• El concurs de postals nadalenques i el
passa-paraules del Calendari d’Advent.
• El certamen dels cartells anunciadors de Falles (de
Batxillerat i ESO) i col·laborant amb la xocolatada de l’escola.
• El Dia de la Família i el concurs de paelles. (com tots els
anys l’AMPA prepara activitats per a totes les famílies del
col·legi: castells inflables, pinta-cares i jocs, on també hem
compartit el menjar amb les paelles tan bones i tan difícil
pel jurat de triar-ne una com a guanyadora!)
• I el sempre esperat festival i festa de Fi de Curs, amb el
sopar de germanor que donà cloenda, una vegada més al
calendari escolar.
Hem fet cursos de formació, des de la nostra Escola
de Pares i Mares i amb el suport de FCAPA (Federació
d’ACPES), amb xerrades de temàtiques actuals i d’interès,
realitzades per professionals de l’àrea a tractar:
Bases per una correcta alimentació: possibles trastorns;
Sexualitat i adolescència, “No puc vore’l plorar”: Com
afrontar i gestionar l’ansietat enfront del patiment del fill i
Animals de companyia: tinència i consciència.
Esmentem sols els moments més participatius, per mostrar-vos
que la recompensa a l’esforç esdevé en veure’s la seua realització com un bé comú, per a tota la comunitat escolar.
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Cal dir que és de tots nosaltres la implicació en el procés
educatiu, destacant-se la necessitat que les mares i pares
formen part en la millora de la qualitat i de l’ensenyament,
on la defensa dels drets dels pares i la representació de
les famílies en el Consell Escolar són també funcions de
l’ACPA
Des d’ací us animem a participar com a
membres de l’Associació sempre des
de la vessant de contribuir a la formació dels nostres fills i filles, d’estar a
l’aguait i anar a la recerca de solucions que ajuden a aquesta gran tasca.
QUI SOM? L’equip de treball
formem l’ACPA Escola Pia és:

que

Presidència: Josep Avargues
Secretaria: Mª José Planells
Tresoreria: Óscar Cardona
Vocalies: Juanjo Serna, Rosa Carrillo, Ester
Mestre i Rosa Mª Prada
QUÈ VOLEM FER? Sols ens falteu vosaltres!
Escacs, campionats esportius, robòtica, teatre, actuacions
musicals, tallers de cuina, dinars a beneficis dels estudiants… són sols més propostes i projectes. Descomptes en
l’uniforme escolar, en eixides culturals, també ho eren i ja
són una realitat.
Si vols vindre a conèixer-nos i/o vols participar amb nosaltres, estem tots els primers i tercers dimecres de mes
de 17.15h a 18.15h al despatx del Primer pis, al costat
d’Administració.
Pots enviar-nos un correu electrònic a: acpaescolapia@
gmail.com o visitar el nostre blog: acpaescolapia.blogspot.com.es -que està a la web del col·legi- on t’espera
amb enllaços molt interessants de temàtiques com: xarxes
socials, guia SOS per pares sobre cyberbulling; cursos on
line, com el de la FAD (Fundació Ajuda contra la Drogoaddicció), webs amb recursos educatius pràctics i formatius
i molt més. També tenim acords amb diverses entitats per
facilitar i millorar prestacions a les persones associades.
Així que ja no hi ha excusa per animar-vos a participar en
l’Associació. Ens queda molt a fer, però per damunt de tot:
“Potser no siga fàcil, tot i això, segur que val la pena”
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Estimades famílies:
És una satisfacció per a l’Escola Pia dirigir-se a vosaltres per donar-vos les GRÀCIES DE PART DE LA FUNDACIÓ ITAKA ESCOLAPIOS. Heu de saber que
gràcies a la rifa de la cistella de Nadal, al
concert benèfic del Cor, al mercat solidari
del dia de la família...enguany hem contribuït amb 5.980 €, en la construcció d’un
“asrrama”, un internat que possibilitarà
l’accés a l’educació secundaria de molts
joves. Vos remetem la carta que ens han
fet els companys de ITAKA per a la seua
difusió. Moltes GRÂCIES i seguim...

Foto: internado
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Concert benèfic d’Ítaka
El diumenge 19 de juny el Cor de l’Escola Pia de Gandia
i la Societat Musical de Benirredrà oferiren un concert basat en peces musicals de pel·lícules de Walt Disney en el
Teatre Serrano. Es tracta d’una més de les meravelloses
herències que el nostre estimat Ferran ens ha deixat: combinar la música i l’esforç que suposa amb l’educació personal i en valors, i aprofitar a més a més per oferir el que
tenim per als que més ho necessiten.
L'objectiu d'aquest concert era doble. D'una banda, era
l'actuació final del cor de l'Escola Pia i de la Banda de
Benirredrà, on vam vore els progressos dels alumnes i músics que durant un any han estat treballant durament per a
aquest concert.
Per altra banda, l'objectiu del concert també era benèfic
per fer possible un projecte de l’ONG Itaka Escolapios per
a l’Escola Pia d’Indonèsia. Especialment necessari era la
construcció d'un internat a Atambua, una obra que acollirà
xiquets i joves amb escassos recursos procedents de les
zones rurals, per tal que puguen continuar els estudis de
secundària i tenir unes millors expectatives per a la seua
vida i per al futur de les seues comunitats. Per a aquest
projecte la nostra escola ha aportat 5.980 €, dels quals
1.300 € es recolliren en aquest concert.
L’actuació resultà un gran èxit i el públic s’emocionà amb
cançons que agradaren tant a xiquets com a majors. Hem
d’agrair novament a Jose Vercher pel seu treball i dedicació, que van fer possible gaudir d’un acte preciós, solidari, educatiu i cultural. Encara que cada dia el tenim molt
present, també va ser un dia per recordar el nostre amic
Ferran. Gràcies!
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L’Escola Pia és conscient de la importància de les noves tecnologies
per als nostres alumnes en el seu desenvolupament personal. Donat
l’interès que mostren en elles i seguint amb el nostre compromís
educatiu, proposem una sèrie de webs amb pel·lícules on poder treballar els valors socials i religiosos i altres on es barreja la diversió
pròpia dels jocs amb continguts educatius per edats i interessos.

EDUCAPEQUES
L’oferta de la web educapeques és ampla per a infantil, primària i els mateixos pares de família. Des de jocs
educatius fins a educació vial, passant per recursos per
a l’aula i per estimular la memòria, l’atenció i les habilitats dels xiquets, sense oblidar els consells sobre les
noves tecnologies.

MESTREACASA
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos
Mestreacasa és la proposta que la Generalitat Valenciana oferta en tots els nivells educatius i matèries.

ZONACLIC
http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp?idioma=es
Zonaclic, també coneguda com JClic, és una web amb
723 jocs i projectes educatius classificats per àrees, per
idiomes i per nivell des d’infantil fins a batxillerat.

CINEYVALORES
http://cineyvalores.apoclam.org/las-peliculas.html
En cineyvalores es poden consultar les pel·lícules exposades per nivells educatius. Cadascuna compta amb
una proposta didàctica per treballar en el aula. L’elecció
de la pel·lícula potser també per mitjà del valor que es
desitge dur a terme.

CINEMACATOLICO
http://www.cinemacatolico.com/valores.htm
En cinemacatolico hi ha l’opció d’elegir entre pel·lícules
catòliques, de valors, documentals, infantils i llibres, totes amb caràcter religiós. A més, ofereix la possibilitat
de visionar-les online.

11 Zona d'esplai

http://www.educapeques.com/juegos-educativos/
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