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EDITORIAL
Juan José Cebolla y Elisa Ramos

DIRECTORES ACADÉMICOS

U
n año más, llegamos al final de curso 
casi sin darnos cuenta.

Queremos aprovechar esta opor-
tunidad que nos brinda el editorial 
de la revista para agradecer a toda la 
Comunidad Educativa (alumnos, pa-
dres, profesores, PAS, APA,...) la con-

fianza depositada en nosotros.
Sobre todo en este curso, ya que el 2016/2017 ha sido 

especialmente complicado. La renovación o no renovación 
del concierto nos mantuvo en vilo mucho tiempo, y al fi-
nal, con la resolución definitiva, nos llevamos una gran 
alegría. Pero en los momentos difíciles, cuando pensába-
mos que no íbamos a renovar el concierto, nos sentimos 
muy arropados por todos vosotros. Gracias por apoyarnos 
y por estar de nuestro lado en todo momento.

Nuestro compromiso para el próximo curso es seguir 
mejorando y, para ello, contamos con la ayuda de la Pro-
vincia de la Inmaculada Concepción. Queremos conseguir 
que nuestros alumnos y alumnas obtengan una educación 
excelente basada en los valores franciscanos y, además, 
que puedan disfrutar de sus estudios en unas instalaciones 
adecuadas y con una metodología adaptada a las nuevas 
necesidades. 

No queremos perder la oportunidad de desearles, en 
nombre de todos, unas felices vacaciones.

El col·legi San Antonio de Padua,
franciscans de Carcaixent, no 
s’identifica, necessàriament, 
amb les opinions expressades 
pels autors dels diferents 
articles i col·laboracions. 

FALTA
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OCTUBRE
6 D’OCTUBRE

Els alumnes de Primària han celebrat la festivi-
tat de Sant Francesc d’Assís, ballant la coreografia 
de la cançó que s’’ha compost aquest curs per al lema 
“Vine a mi”.

 12 D’OCTUBRE

Fr. Juan Martí en el descobriment” de la Mare de 
Déu d’Aigües Vives.

15 D’OCTUBRE

Gal·la del VI Circuit Cajamar Ribera del Xúquer i 
Diego Esplugues, alumne de 4t d’ESO ha quedat 2n en 
la classificació general.

28 D’OCTUBRE

Happy HALLOWEEN! In Arts & Crafts, 4th, 5th 
and 6th grade students have prepared some little sweet 
pumpkins with candies and chocolates for the youngest 
pupils.

RELAT D’UN ANY

CRÒNICA CURS 2016-17
Reyes Barrachina, Isabel Ferrer i Amparo Vayá

SETEMBRE
5 DE SETEMBRE

BENVINGUDA als alumnes i famíles noves en el 
cole, sobretot els de 1r de Primària, 1r d’ESO i 1r de 
Batxillerat.  

8 DE SETEMBRE

1r dia de classe.

22 DE SETEMBRE

Tradicional encontre de professores dels col·legis 
Franciscans de la Comunitat Valenciana, aquest any 
s’ha celebrat a Carcaixent.

24 DE SETEMBRE

Alumnes de primària amb els seus diplomes d’Apte 
en Flyers i Movers (A1 i A2 Cambridge). 
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Els nostres alumne d’ESO i Batxillerat també han 
celebrat la festivitat.

NOVEMBRE
4 DE NOVEMBRE

Tradicional sopar d’antics alumnes.

12 DE NOVEMBRE

Ha tingut Lloc en el Col·legi de la Immaculada 
(Cartagena) la Primera convivència de Professors Nous 
dels col·legis franciscans de Carcaixent, Ontinyent, Co-
centaina, Pego, Alacant, Múrcia i Cartagena.

17 I 18 DE NOVEMBRE

E l s  a l u m n e s  d e  4 t  i  3 r  d e  P r i m à -
ria han anat d’excursió a la ciutat de Xàtiva.
Aquesta ciutat monumental és una de les més bo-
niques de València, i en ella es poden vore molts 
monuments importants: el Castell, la Col·legiata, 
l’Hospital Reial...

18 DE NOVEMBRE

Entrega dels  “Premis Compartim famí-
lia”, un concurs de dibuix que organitza la Re-
gidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Carcaixent per a tots els centre de Primària.
El nostre cole, San Antonio de Pàdua, va guanyar en 
dos categories: 1r Premi 5é de Primària l’alumne Ga-
briel Signes i 6é de Primària l’alumna Sandra Mar-
tínez.

26 DE NOVEMBRE

Presentació oficial del Club San Antonio De Bàs-
quet.

28 DE NOVEMBRE

Hem tingut una visita molt especial a l’escola, el 
germà Joan Carles Moya, Ministre Provincial.

RELAT D’UN ANY



1110

Hui han vingut al Col·legi els patges dels Reis 
d’Orient per a recollir les cartes dels alumnes de Pri-
mària i de l’Asil.

GENER
10 DE GENER

Proyecte de EUROPA +
Aquest Projecte comporta l’acollida, al centre, 

d’una professora nativa anglesa per que els nostres 
Alumnes practiquen la parla.

Kathryn Evans és el nom de la Professo-
ra que estarà amb nosaltres del 9 al 3 de fe-
brer,  treballarà amb alumnes de l ’últ im ci-
cle de Primària, tota Secundària i Batxillerat.
¡Welcome to your new home, Kathryn!

31 DE GENER

Dia de la PAU.

FEBRER
2 DE FEBRER

La candelària.

DESEMBRE
5 DE DESEMBRE

Ja hem començat a montar el BETLEM del col·le.

DEL 12 AL 16 DE DESEMBRE

Campanya de Kilo.

14 DE DESEMBRE

Els nostres alumnes van actuar en el XXI FES-
TIVAL CORAL INFANTIL de NADALES.

17 DE DESEMBRE

Representació de Nadal del alumnes de teatre.

22 DE DESEMBRE

Els alumnes de primària han format un cor i han 
cantat a la Plaça del Mercat. El repertori ha sigut un 
pupurri de cançons nadalenques.

RELAT D’UN ANY
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Visita de l’Equip de Titularitat dels Col·legis Fran-
ciscans.

23 DE FEBRER

La xarrada formativa de primers auxilis va estar a 
càrrec del Centre de Salut de Carcaixent.

MARÇ
2 DE MARÇ

Els alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària van d’excur-
sió a l’hort de Soriano.

3 DE MARÇ

FRANCISCANS PEL MÓN. 
Ja tenim els alumnes de 2n de Batxillerat a Londres.

3 FEBRER

Un comiat amb dinar a Kathryn Elizabeth Evans la 
nostra profe auxiliar d’anglès. Li hem preparat un dinar 
sorpresa (paella) i un regal d’Agraïment.

Thanks Kathryn, it has been a pleasure the time we have 
shared. We have learned so much with you, excellent teacher 
and person.

9 DE FEBRER

12 DE FEBRER

La nostra alumna, Mar Ureña Peñalva, de 1r de Bat-
xillerat ha obtingut el 2n premi en la categoria de me-
nors de 26 anys. En els premis al Concurs de Cartes 
d’Amor de l’Ajuntament de Carcaixent.

Xarrades d’orientació laboral per als alumnes de 
Batxillerat sobre les enginyeries. 

20 DE FEBRER

Sandra Martínez Albelda, de 5è de primària, ha Es-
tat la guanyadora del concurs de dibuix que la Provín-
cia Franciscana de la Immaculada Concepció ha Orga-
nitzat pel Dia dels Col·legis Franciscans.

RELAT D’UN ANY
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23 DE MARÇ

FRANCISCANS PEL MON. 
Ja som a Berlin! Wir sind in Berlin!

26 DE MARÇ

Encontre Francesco que va tindre lloc a Ontinyent.

27 DE MARÇ

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat una convi-
vència en el Convent de Sant Esperit i Hospederia San-
to Espíritu Del Monte (Gilet).

30 DE MARÇ

Aplegaren els alumnes alemanys del Schiller-Gym-
nasium Hameln, Hamelín (Alemanya).

5 DE MARÇ

El Col·legi San Antonio de Pàdua revalida el títol 
de Campió del Cross Interescolar 2017. Hem obtingut 
també el premi al col·legi amb major participació feme-
nina.

8 DE MARÇ

El dia de la dona, alguns alumnes juntament amb les 
professores Àngels i Sonia a Alzira Ràdio per parlar so-
bre aquest tema i comentar com ho celebrem en l’’àmbit 
escolar.

12 DE MARÇ

El nostre alumne Juanjo Roca ha obtingut el 1r Pre-
mi en el Concurs de Microrelats per la Igualtat, orga-
nitzat per l’Ajuntament de Carcaixent.

16 DE MARÇ

Falles 

RELAT D’UN ANY
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26 D’ABRIL

Dia dels col·legis Franciscans.

MAIG
6 DE MAIG

Manifestació. Llibertat d’educació!

9 DE MAIG

Donació de sang.

10 DE MAIG

Excursió al Delta de l’Ebre de 5è i 6è de Primària.

ABRIL
2 D’ABRIL

24 Joves de nostre Col·legi han rebut el Sagrament 
de la Confirmació a la Parròquia de l’Assumpció.

4 D’ABRIL

Durant aquest tercer trimestre, els alumnes de 3r, 
4t, 5è i 6è de Primària van a realitzar un curs de natació 
a la piscina coberta de Carcaixent.

12 D’ABRIL

Dia de la MONA.

RELAT D’UN ANY
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16 DE MAIG

Entrega dels Premis Extraordinaris al Rendiment 
Acadèmic de Primària al Palau de les Arts Reina Sofia de 
València als alumnes, Joana Harutyunyan i Fran López.

17 DE MAIG

Debut espectacular i estrena mundial del Col·legi 
San Antonio en la XXXIV Mostra de Teatre Escolar.

21 DE MAIG

S’ha celebrat la final de Copa de la categoria 
Benjamí de les EEDDMM (Escoles Esportives 
Municipals). L’última l’han disputat els dos equips 
del nostre Col·legi, Sant Antoni (vermell) i Sant 
Antoni (blau), Corresponent als cursos de 3r i 4t de 
Primària.

27 DE MAIG

Final de festa de graduació en la sala Rex Na-
tura. Sopar de gala per a acompanyar els alumnes 
de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat en un día tan es-
pecial.

7 I 14 DE MAIG

Prenen la comunió els nostres alumnes de 3r de primària.

RELAT D’UN ANY
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Aquesta motxilla viatgera va a recórrer totes les 
cases dels xiquets i xiquetes de primària, i junts a les 
seues famílies la van a emplenar, setmana a setmana, de 
vida.

Campanya kilo
Un any més, el mes de desembre ha omplert els cor-

redors de l’escola de menjar: paquets, llaunes i bote-
lles… Havia arribat la campanya del Kilo!

Aquest any els resultats han estat un èxit absolut, 
hem recollit 1.198 productes alimentaris front als 816 
de l’any passat. Aquests aliments han servit per ajudar 
a les famílies més desfavorides de Carcaixent, a les què 
l’Ordre Terciària Franciscana els ha repartit. Després 
d’haver assolit la nostra meta i superat les xifres del 
curs anterior només que podem donar les gràcies a tots 
i donar l’enhorabona per l’extraordinària sensibilització 
que hem aconseguit entre tots. Moltes gràcies! 

Dia de la pau
Dintre del carisma franciscà, la pau té una impor-

tància capital, entenem l’escola com un lloc on la con-
vivència i la pau han de ser un referent entre alumnes i 
docents.

Durant la setmana de la pau, al mes de gener, es tre-
ballaren a les tutories diferents activitats relacionades 
amb la pau, dinàmiques que confluïren en un acte on es 
llegí el manifest per la pau al pati, acompanyat per la 
peça musical “El cant dels Ocells”, que fou interpretada 
per un grup de 20 alumnes del col·legi.

Sens dubte, fou un matí molt emotiu que ens ha de 
recordar que és necessari que amb les nostres accions 
diàries hem de ser reflex de bondat i convertir-nos en 
un instrument de la pau de Déu, tal i com demanava 
Sant Francesc d’Assis.

Esmorzar solidari
Amb motiu de la campanya anual de Mans Unides, 

un any més el Col·legi ha participat del ja tradicional 
Esmorzar Solidari on, superant totes les expectatives, 
es veneren 415 entrepans. Aquesta participació fou de 
gran ajuda per a l’associació, i gràcies a tots els alum-
nes i voluntàries de Mans Unides de Carcaixent seguim 
treballant junts, any rere any, per participar de la crea-
ció d’un món molt més just i solidari.

Formació profes
El claustre de professors del Col·legi continua la 

formació franciscana que estem realitzant tots els cen-
tres escolars de la Província Franciscana de la Immacu-
lada Concepció. Sota el lema “Deixar-se acompanyar: la 
vida ix a l’encontre” es centraren en l’acompanyament 
com a persones cap als nostres alumnes, famílies i com-
panys docents, un treball guiat pel treball personal i re-
flexió, la convivència en grups i l’oració comunitària.

RELAT D’UN ANY

A
quest curs hem triat com a lema 
una frase que el mateix Jesús uti-
litzà als evangelis i dirigeix a tots 
nosaltres “Veniu a mi tots els que 
esteu cansats i carregats”, també 
Sant Francesc va escoltar aquesta 
crida de Jesús i es va ficar en mo-

viment cap a Ell.
Hem buscat, com Sant Francesc, potenciar l’acom-

panyament personal durant tot el curs, com una eina 
fonamental en la maduració de la fe i descobrir la ne-
cessitat de caminar els uns amb els altres. 

Com a col·legi franciscà tenim un gran tresor que 
forma part del nostre patrimoni, la FRATERNITAT, 
fer aquest camí juntament amb tota la comunitat 
educativa.

 Setmana franciscana
Com és de costum, tots els anys, encetem el curs 

amb la festivitat de Sant Francesc, durant una setmana 
es fan diferents activitats lúdiques i religioses, tutories 
sobre el sant.

Tots aquests actes culminaren el dia 4 d’octubre 
amb la festivitat de Sant Francesc, eucaristia a l’esglé-

sia del convent, activitats esportives a la FEVE per a 
secundària i els alumnes de primària passaren gran part 
del dia realitzant jocs per equips al pati. 

Va ser un dia genial per a celebrar el nostre fundador.

La motxilla de Francesco
Des del Departament de Pastoral hem iniciat un 

nou projecte amb els alumnes i famílies de Primària  
“La motxilla de Francesco”.

El que pretenem és apropar les figures de Jesús i 
Francesc als més menuts i que coneguen els motius de 
la seua vertadera alegria. Per a aconseguir-ho hem pre-
parat aquesta motxilla amb tot tipus de material: sím-
bols, oracions, contes i còmics...

VINE A MI. 
M’ACOMPANYES?

LEMA I EXPLICACIÓ

Equip de Pastoral
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Formació professors nous
Aquest curs, els professors i PAS que s’han incorpo-

rat al nostre col·legi els darrers anys han iniciat un cicle 
de formacions per al nou professorat. Les dues jornades 
de formació han tingut lloc als col·legis franciscans de 
Cartagena i Ontinyent, on els participants s’han reunit 
amb altres professors novells per viure un dia de con-
vivència i formació, tot fent-se més propers al carisma 
franciscà i formar-se com a docents i com a cristians, 
aprenent com posar en pràctica tots aquests valors en 
el dia a dia de la seua feina a l’escola i les aules. 

RELAT D’UN ANY

Convivència 1r ESO
Els alumnes de 1r d’ESO van realitzar el  27 de 

març una convivència en el Convent Franciscà de 
Sant Esperit (Gilet). 

El dia va estar plantejat com un encontre, on tre-
ballaren un dels aspectes més importants del carisma 
franciscà “la fraternitat” i van conèixer el lloc fundaci-
onal de l’ordre dels franciscans: la PORCIÚNCULA.

Entre les activitats planificades començaren el dia 
amb una visita guiada per  Fernando Hueso, guardià 
del convent i ex-professor del col·legi, continuaren 
amb una gimcana plena de  proves on s’explicaven al-
guns passatges de la vida de Sant Francesc, després 
d’un moment d’oració a l’església, acabaren dinant 
tots junts i fent jocs amb els companys.

Donació de sang
El passat 9 de maig visquérem una jornada molt es-

pecial a l’escola, la primera jornada de Donació de Sang 
per a professors i famílies dels alumnes.

Després d’haver contactat amb el Banc de Sang de 
València, que des del principia acollí de bon grat aquesta 
iniciativa, ens posàrem mans a l’obra amb distintes acti-
vitats per acompanyar i organitzar la jornada. Concurs 
de cartells a primària, xerrades dels tècnics del Banc, 
experiments i treballs sobre l’aparell circulatori són al-

gunes de les activitats en què participà l’alumnat per tal 
d’implicar-se en aquesta jornada solidària, tot remar-
cant la importància de donar sang a la nostra societat.

Com era d’esperar, la jornada fou un èxit total i els 
tècnics valoraren molt positivament i agraïren les 64 
donacions que feren pares, familiars i professors. Ja te-
nim en ment preparar la segona edició on esperem veu-
re-us de nou fent créixer l’esperit franciscà d’entrega 
desinteressada i senzilla ajuda al germà.
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Gabriel Signes Vila

1r premi 5é de primària:  V concurs de dibuix: “Dia 
mundial de la infancia”. Regidoria de Benestar Social. 
Ajuntament de Carcaixent. Novembre 2016.

Sandra Martínez Albelda

1r premi  6é de primària:  V concurs de dibuix: «Dia 
mundial de la infancia». Regidoria de Benestar Social. 
Ajuntament de Carcaixent. Novembre 2016.

Sandra Martínez Albelda

1r premi del concurs de dibuix:  Día de los Colegios 
Franciscanos. Provincia Franciscana de la Inmaculada 
Concepción.

Juanjo Roca 

1r Premi en el Concurs de Microrelats per la Igual-
tat organitzat per l’Ajuntament de Carcaixent.”Històri-
es de germana i germanes”. 

Teo Vidal Vayá

1r premi interpretació  XII Concurs de música de 
cambra. Escola de música Lira i Casino Carcaixentina 
S.M.R. Febrer 2017.

Zaida Cucarella Escandell

1r premi Redacció i contes. Escola de música Lira i 
Casino Carcaixentina S.M.R. Febrer 2017.

GUARDONS DELS NOSTRES ALUMNES 

RELAT D’UN ANY

Nerea Teruel Pons

Classificada per al Campionat d’Espanya 
de kàrate a Vitòria.
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Retrobem
el passatMar Ureña Peñalva

2n premi en la categoria de menors de 26 anys. Con-
curs de Cartes d’Amor de l’Ajuntament de Carcaixent. 
Febrer 2017

Diego Esplugues

Gal·la del VI Circuit Cajamar Ribera del Xúquer i 
Diego Esplugues, alumne de 4t d’ESO ha quedat 2n en 
la classificació general. 15 d’Octubre.

Joana Harutyunyan i Fran López

Entrega dels Premis Extraordinaris al Rendiment 
Acadèmic de Primària al Palau de les Arts Reina So-
fia de València. als alumnes, Joana Harutyunyan i Fran 
López. 16 Maig



2928

conocer que fueron 
los menos.  Tengo 
grandes recuerdos de 
compañeros, que al-
gunos han sido luego 
amigos para siempre, 
como dice la canción, 
y de los profesores.

Los profesores 
merecen un comen-
tario por mi parte, 
al menos algunos de 
ellos. Recuerdo, por 
ejemplo a Don Juan 
Torres, que nos hacia 
fáciles y divertidas 
las matemáticas. A 
Don Teodoro, un hu-
manista y portentoso 
hombre de letras. A 
Doña Palmira, que 
nos enseñaba Latín, y 
lo aprendíamos, vaya 
si lo aprendíamos. A 
Don Pascual Peralt, 
el profe de gimnasia 
con el que íbamos al campo de futbol viejo y algunos 
–no es mi caso- hacían deporte. A Doña Rosa, la profe-
sora de francés que nos enseñaba canciones en lengua 
gala. A Don Juan José, el profesor de dibujo, persona 
tierna y bondadosa como pocas he conocido. A Don 
Salvador Signes, un docente más que peculiar con el 
que de verdad nos divertíamos. A Don Eduardo Sole-
riestruch, que igual nos daba dibujo, que matemáticas, 
que literatura, un verdadero erudito. En  fin, son al-
gunos de los profesores que han dejado, generalmente 
para bien, una huella en mí y que han sabido despertar 
mi curiosidad por el conocimiento de las distintas disci-
plinas académicas. 

Pero desde luego no voy a olvidar a los franciscanos 
porque ellos fueron en aquellos años los auténticos artí-
fices y protagonistas del Colegio. Por ejemplo, creo que 
nadie ha explicado mejor la Religión Católica, como lo 
hizo el Padre Ismael. Yo aún recuerdo perfectamente el 
listado de los Profetas Mayores y Menores, pero ade-
más los distintos episodios del Viejo y el Nuevo Tes-
tamento eran para nosotros historias maravillosas que 
él nos contaba y con las que aprendíamos valores. O el 
Padre Julián, otro franciscano con quien nos encontrá-
bamos felices a la hora de sus clases. También quiero 
mencionar al Padre Alberto que sabía imponer discipli-
na pero que conmigo fue siempre amable y cariñoso. Al 

Padre Ricardo, nos daba lengua y literatura y con quien 
va muy bien el refrán de «la letra con sangre entra»; el 
Padre Andrés, un joven Padre Benito, ambos omnipre-
sentes en las horas de los estudios. El Padre José Luis, 
con el que bromas las justas… y tantos más. 

Pero hay uno, cada uno tiene el suyo, que es el que 
a mí me marcó. El que supo descubrir lo que yo iba a 
ser en el futuro. Quien puso la primera piedra del profe-
sional en el que me tenía que convertir. Y ese fue Fray 
Ángel. Ese hombre tan humilde como sabio, polifacéti-
co, versátil, amante de la cultura en letras mayúsculas, 
supo abrir mis ojos a disciplinas literarias como la poe-
sía; a conocer y encontrar en los libros las vidas de la 
vida, las historias de otros que enriquecen la nuestra; la 
curiosidad por descubrir aquello que no vemos a prime-
ra vista. Fray Ángel siempre será mi Maestro. 

Y así, poco a poco, porque los años cuando somos 
niños pasan con mucha lentitud, fue transcurriendo mi 
vida en el Colegio. Recuerdos que se asoman a mi me-
moria. La Primera Comunión que me dio el Padre Ol-
tra. La misa obligada todos los domingos a las nueve 
y media de la mañana en el Convento. Las procesiones 
del Domingo de Ramos, a las que sumaban las niñas del 
Colegio de María Inmaculada. El trauma incomprensible 
del asesinato de un General Croata, a quien yo nunca 
conocí pero compartía aula y patio con sus hijos. Las 
veladas de Fin de Curso en el Cine Roma... El Progra-

EL COLEGIO

Javier Gomar Albert

C
reo que tenía cinco años y era un día 
del mes de octubre la primera vez que 
entré en el Colegio. Previamente ha-
bía estado en el parvulario de El Asi-
lo, donde Sor María Teresa me había 
enseñado a leer y a escribir. Y lo re-
cuerdo perfectamente, era muy peque-

ño y me vi en aquél patio rodeado de bulliciosos mu-
chachos que me parecieron muy mayores y no tardé en 
tener el primer encontronazo con unos de ellos, omitiré 
su nombre, que se saldó con la primera colleja por parte 
del franciscano que nos vigilaba.

Para qué negarlo, fueron años difíciles. La disci-
plina era rígida y nosotros muy pequeños en aquellos 
nuestros primeros cursos. Pero también debo decir que 
guardo un gratísimo recuerdo de aquellos primeros 
profesores, Don José, Don Luis, Don Antonio y el Pa-
dre Alfredo… entre otros. 

Luego vino el Bachillerato. Todo cambió. Ya no te-
níamos ese maestro que nos acompañaba durante todo 
el curso. A partir de ese momento cada asignatura tenía 
un profesor y lo más importante, habíamos pasado a la 
parte del Colegio que ocupaban los mayores y claro,  al 
patio grande donde se juntaban niños, como yo de diez 
años en primero de bachiller,  con adolescentes de 16 y 
más años. En aquel patio, coronado por dos palmeras 
y en el que cada día se izaban y arriaban las banderas 
mientras cantábamos todos formados y brazo en alto el 
«Cara al Sol» y el «Prietas las Filas», imperaba la ley 
del más fuerte, aunque también es cierto que los frailes 
que nos controlaban velaban siempre por los más pe-
queños. 

Otro recuerdo que me viene a la memoria son los 
aseos del patio. Yo, desde luego, procuraba llegar al cole 
arregladito de casa por tal de no tener que utilizar aque-
llas letrinas que no se destacaban precisamente por su 
limpieza. Pero eran los años sesenta y había lo que ha-
bía y tenemos que entenderlo con la mentalidad de en-
tonces, con la de ahora sería imposible.

Conozco gente, tengo compañeros de entonces, que 
recuerdan aquellos tiempos con dolor y con rabia. Pero 
tengo que reconocer que no es mi caso. Tuve días ma-
los, muy malos, como todos, pero sería injusto no re-

Estudió en el Colegio San Antonio de Pa-
dua de Carcaixent (PP.. franciscanos), 
donde descubrió su vocación por el perio-

dismo, gracias a la literatura y la palabra. Poste-
riormente cursó estudios de Filología Española 
en la Universidad Literaria de Valencia y de Pe-
riodismo en la Universidad Autónoma de Bella-
terra, Barcelona.

La mayor parte de su vida profesional la ha 
desarrollado en Radio Nacional de España en Va-
lencia, emisora a la que se incorporó en 1973 si-
endo aún entonces Radio Peninsular. Empezó en 
la sección de Deportes aunque no tardó en pa-
sar a Informativos. Fue Coordinador de Progra-
mas con Radio 4 y más tarde puso en marcha en 
Valencia la fórmula Radio 5 Todo Noticias, has-
ta que en 1996 fue designado Director de RNE, 
cargo que desempeñó hasta julio del 2004.

Tras dejar la Dirección retomó sus funciones 
de Redactor en los Servicios Informativos, desta-
cando la dirección y presentación de los progra-
mas Parlamento y Corresponsales del Sur, este 
último dedicado a las ONG. Sobre esta cuestión 
señalar la puesta en marcha desde Valencia de 
la Campaña Solidaria «Un juguete, una ilusión» 
que todavía está en funcionamiento después de 
haber cumplido más de 20 años y enviado jugue-
tes a niños sin recursos de los cinco continentes.

En octubre de 2007 fue nombrado Director 
y Administrador Único de Radio Nou, la radio 
autonómica valenciana. Desde octubre de 2009 
a septiembre de 2012, pasó a ocupar el cargo de 
Asesor del Director General de RTVV. Desde 
0ctubre de 2012 es el Delegado de RTVE en la 
Comunidad Valenciana, desarrollando las funcio-
nes de Director de RNE y TVE en esta Comuni-
dad Autónoma.

RETROBEM EL PASSAT
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ma de televisión Cesta y Puntos al que asistí junto con 
todo mi curso de tercero de bachiller, para animar a los 
compañeros de cursos superiores que participaban en 
él. Las caras de algunos compañeros que nunca más vi, 
pero que nunca olvidaré. 

Acabo de cumplir 61 años y hace exactamente 45 a 
que deje el colegio. Quienes me conocen saben que soy 
de Carcaixent y aquí sigo viviendo, o mejor debería de-
cir durmiendo porque mi jornada de trabajo es muy lar-
ga y la paso toda ella en Valencia. Pero cada vez que 
paso ante las puertas de mi Colegio me viene a la me-
moria aquél niño vestido de uniforme y con pantalón 
corto que cada día las cruzaba para acudir a clase.  Y 
es curioso, los recuerdos de aquella época los tengo en 
blanco y negro, como las viejas fotografías, pero fueron 
los años felices de mi niñez. Me da la impresión que los 

niños de entonces éramos niños más años, nuestra inge-
nuidad se alargaba más en el tiempo. No es como ahora 
que nuestros nietos, yo ya tengo dos, con cinco y dos 
años, ya controlan móviles y tabletas, se saben conectar 
a internet y reciben todos los impactos de información, 
buena o mala, que nosotros no tuvimos. 

Cambian los tiempos, cambian las formas de educar, 
son otros los procedimientos en materia de docencia, 
pero siempre habrá niños y habrá maestros. Y el cole, 
nuestro cole, que a pesar de las dificultades ahí sigue 
cumpliendo con su misión. 

Llega otro fin de curso. Una nueva orla está dis-
puesta a ser colgada en uno de los pasillos del colegio. 
Varias docenas de niños más preparan ya su uniforme 
para el primer día de clase después del verano. La vida 
sigue y nuestro Colegio también.

RETROBEM EL PASSAT

L
a Constitució de 1812 va supo-
sar una fita en la història política 
espanyola, ja que va implicar la 
ruptura amb l’absolutisme, l’afir-
mació de la sobirania nacional i la 
consagració dels drets i llibertats 
dels ciutadans.

En el regne de València, els successos de Ma-
drid del 2 de maig de 1808 es van conèixer el dia 
23. Això va provocar una revolta popular en la ciu-
tat de València que va promoure la formació d’una 
junta per a governar el regne. El 25 de setembre es 
creà la Junta Suprema Central, que coordinaria les 
juntes provincials i que seria substituïda, a princi-
pis de 1810, pel Consell de Regència.

En la junta del regne de València trobem els 
primers polítics liberals, com la família Bertran de 
Lis. Aquesta família, originària de Xàtiva, eren for-
ners a València, i posteriorment es van dedicar als 
negocis d’importació i subministrament de blat. Al 
seu voltant es van agrupar els primers polítics libe-
rals valencians.

El regne de València va estar lliure de les tropes 
franceses fins a 1811, tret d’incursions ocasionals. 
El 28 de juny de 1808 el mariscal Moncey va in-
tentar un primer setge a la ciutat de València, però 
va fracassar. La primavera de 1810 el mariscal Suc-
het va tornar a assetjar-la, però sense entrar-hi. Va 
ser en el tercer atac quan la ciutat es va rendir als 
francesos, el 9 de gener de 1812. Tot el regne va 
ser ocupat, excepte la ciutat d’Alacant, on es van 
refugiar les institucions polítiques valencianes, i la 
ciutat es va convertir, de fet, en la capital del regne. 
La comarca de la Ribera fou ocupada per les tropes 
franceses a principis de 1812. 

Una de les principals conseqüències de l’ocu-
pació francesa fou la supressió de les ordes religi-
oses, ja que el mariscal Suchet va manar, el 22 de 
gener, suprimir-les totes. Els convents i monestirs 
es convertiren en elements estratègics militars, 
ja que els francesos els utilitzaven per allotjar les 
tropes. El convent de Franciscans de Carcaixent 
també fou suprimit i el 1812 trobem al seu superi-
or al convent d’Orito, a Monforte, prop de la ciutat 
d’Alacant, un territori que mai no fou ocupat pels 
francesos. Pensem que altres frares del convent de 
Carcaixent també es refugiaren en aquestes comar-
ques. Això explica també que els frares tingueren 
una actitud molt hostil envers les tropes franceses, 
i fins i tot trobem religiosos entre les partides de 
guerrillers. 

Mentrestant s’obria pas la idea de convocar les 
Corts. La Junta Suprema Central ho va proposar 
l’octubre de 1808, però va ser el Consell de Re-
gència qui va realitzar la convocatòria a principis 
de 1810. Les eleccions es van fer ràpidament, i el 
24 de setembre es van inaugurar les Corts Gene-
rals i Extraordinàries en el teatre Còmic de l’Is-
la de León (actual San Fernando). El 20 de febrer 
de 1811, davant de l’avanç de l’exèrcit francès, les 
Corts es van traslladar a Cádiz, on es van reunir en 
l’església de San Felipe Neri. 

Al regne de València li corresponien 17 diputats 
i 7 suplents. A més, n’hi havia dos més nomenats 
per les ciutats amb vot en les Corts: València i Pe-
níscola, i un altre per la Junta Superior de Provín-
cia. Els dies 13, 14 i 15 de febrer es va celebrar en 
la ciutat de València la junta provincial del regne 
de València, en la qual van resultar elegits els re-
presentants valencians.

LA CONSTITUCIÓ DE 1812 
I EL SEU JURAMENT 

PEL SUPERIOR DEL CONVENT 
DE FRANCISCANS DE 

CARCAIXENT

Francesc Torres
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La primera cosa que van fer les Corts va ser es-
tablir la seua organització per mitjà del Decret I, de 
24 de setembre de 1810. En aquest decret es decla-
ra que la sobirania nacional resideix en les Corts, 
s’estableix el caràcter unitari de la representació 
nacional i es proclama, com a peça clau del nou sis-
tema polític constitucional, la divisió de poders.

En total, les Corts de Cadis van tardar tres anys 
i fins a 1.800 sessions per a proclamar la Constitu-
ció de 1812. Per a la redacció del projecte de Cons-
titució, el 23 de desembre de 1810, es va nomenar 
una comissió formada per tretze diputats i un as-
sessor. Els treballs van començar el 2 de març de 
1811 i la Constitució va ser jurada pels diputats el 
19 de març de 1812. Per això va ser coneguda po-
pularment com La Pepa. 

La Constitució de 19 de març de 1812 consta 
de 10 títols i 384 articles. Entre els principis fo-
namentals trobem, en primer lloc, el de sobirania 
nacional; l’Estat es configura com una monarquia 
moderada; la Constitució reconeix la divisió de po-
ders; les Corts es constituïxen com un parlament 

unicameral; les legislatures durarien dos anys; el 
procés d’elecció dels diputats era universal per mit-
jà de sufragi indirecte en quatre graus. Es garan-
teixen els drets individuals i el principi de legali-
tat: com la llibertat civil i la propietat; les garanties 
processals i penals per a tots els espanyols; el dret 
a la integritat física; a la inviolabilitat del domicili; 
a l’educació primària pública i obligatòria; a la lli-
bertat d’impremta. També reconeixia com a única 
la religió catòlica i s’obligava a protegir-la. 

La participació dels diputats valencians en les 
Corts de Cadis va ser molt desigual, però van ser 
els quarts que més van treballar, amb 515 interven-
cions. Encara que entre ells trobem diputats de di-
ferent ideologia, la seua intervenció va ser decisiva 
en alguns temes, com l’abolició dels senyorius, on 
van intervenir Antoni Lloret Martí, advocat d’Al-
beric, i Pere Aparici Ortiz, advocat d’Aielo de Mal-
ferit. Un altre exemple van ser les intervencions de 
Joaquim Llorenç Villanueva, la major part de les 
quals van girar entorn de qüestions relacionades 
amb l’església i, sobretot, pel que fa la supressió del 

tribunal de la inquisició. Per la seua banda, Fran-
cesc Xavier Borrull, en el debat de l’article 11), 
va defendre una divisió provincial que tingués en 
compte les peculiaritats dels antics regnes, com el 
de València, “conservando cada reyno su nombre, y los 
pueblos que le pertenecen”.

Al regne de València la Constitució es va publi-
car a Alacant el dijous 16 de juliol de 1812, i durant 
els dies següents totes les autoritats i funcionaris, 
provincials i locals, civils, militars i eclesiàstics, van 
jurar la Constitució. A poc a poc van anar jurant 
la Constitució els ajuntaments d’aquelles pobla-
cions que quedaven lliures de l’ocupació francesa. 
També trobem que juraren la Constitució les di-
ferents institucions civils i eclesiàstiques. Entre la 
documentació que es conserva a l’Arxiu del Con-
grés dels Diputats, trobem l’acta del jurament de la 
Constitució, feta el 25 d’octubre de 1812 al convent 
d’Orito, pels superiors dels convents de franciscans 
descalços de Carcaixent, Ontinyent, la Vall de Ga-

llinera, Elx i Orihuela. Pel que fa a l’ajuntament de 
Carcaixent pensem que va jurar la Constitució en 
juliol de 1813, ja que el 4 de juliol, a les set de la 
matinada, els francesos abandonaven la vila d’Alzi-
ra.

Després s’hi van instal·lar les noves institucions 
liberals: els caps polítics, les diputacions provinci-
als, les audiències, els jutjats de primera instància 
i els ajuntaments constitucionals. Provisionalment 
i fins que no es fera la nova divisió provincial en 
el regne de València, les tres primeres institucions 
van ser úniques per a tot el regne. En canvi, la di-
visió de partits judicials del regne de València va 
ser aprovada per les Corts l’1 de maig de 1814.

A finals de març de 1814 el rei va tornar a Espa-
nya, i el 13 d’abril va entrar a la ciutat de València 
el seguici de Ferran VII, on va romandre fins al 5 
de maig. El monarca es va allotjar al palau de Cer-
velló i València es va convertir durant eixos vint 
dies en un focus de representants del partit abso-

RETROBEM EL PASSAT
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lutista. El resultat va ser que Ferran VII va firmar, 
un dia abans d’eixir de València, el Decret de 4 de 
maig de 1814, pel qual es desmantellava l’edifici 
constitucional construït per les Corts de Cádiz. A 
finals de maig i durant l’estiu de 1814, a colp de 
decret, es van anar restablint totes les institucions 
de l’antic règim i els franciscans pogueren tornar 
al seu convent de Carcaixent.

La Constitució de Cádiz va tornar a estar vigent 
durant dos períodes més, durant el Trienni Libe-
ral de 1820 a 1823, durant el qual es va aprovar 
la primera divisió provincial de l’Estat, i durant 
el govern progressista de José María Calatrava, el 

qual, el 13 d’agost de 1836, va tornar a restaurar 
la Constitució de 1812 i va convocar les Corts amb 
la finalitat de redactar-ne una de nova. Aquesta va 
estar en vigor deu mesos més, fins al 18 de juny de 
1837, data de promulgació de la segona carta mag-
na espanyola.

La Constitució de 1812 va ser un referent 
per als liberals d’Europa i Amèrica, i va tindre 
inclús molta més influència que la Constitució 
francesa de 1791. De fet, entre 1812 i 1830 va 
ser àmpliament coneguda a Europa amb traduc-
cions fetes al francés, portugués, anglès, italià, 
alemany i rus.

Franciscans
pel món

Jurament de la Constitució de 1812 per part dels superiors dels convents de Franciscans 
Descalços de Carcaixent, Ontinyent, la Vall de Gallinera, Elx i Orihuela, comunicat en carta 
de 29 d’octubre i vist per les Corts Generals i Extraordinàries en la seua sessió de 12 de 
desembre..

Archivo del Congreso de Diputados. Serie General, leg. 27.
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E
l passat 2 de març els alumnes de 
segon de Batxillerat vam fer el ja 
tradicional viatge a Londres. En 
este cas, el viatge va ser diferent 
perquè no anàrem sols amb els nos-
tres professors del Col·legi. Este vi-
atge es va compartir amb el col·legi 

d’Ontinyent. En total érem 70 persones però ens ho 
passàrem molt bé. El primer dia dormírem a un hotel 
de l’aeroport perquè ja era molt tard quan vam arribar 
a Londres. 

Al dia següent amb Autobús anàrem a l’hotel de 
Londres, deixàrem l’equipatge i començarem a vi-
sitar la ciutat i per suposat començàrem a conèixer 
els alumnes de l’altre centre. La veritat és que ho 
passàrem molt bé i poguérem compartir moments 
molt xulos.

En quant a l’estada, l’hotel no era massa bo, 
però el més important era poder visitar la ciutat i 
gaudir de la companyia dels companys de sempre i 
dels nous.

Poguérem visitar pràctica-
ment tota la ciutat i inclús algun 
raconet desconegut per a molts 
turistes i que són molt, molt bo-
nics, com ara el mercat de Lea-
denhall o un altre lloc molt colo-
rit que es diu Neal’s yard. 

A tot açò hem de sumar els 
típics llocs, com ara Big Ben, Pi-
cadilly Circus, la tenda M&M, 
Trafalgar Square, El Palau de 
Buckingham, els mercats de 
Camdem, El Borough i Covent 
garden, etc. 

També visitàrem museus com 
el British, el Tate Modern,  la 
National Gallery i El Natural 
History Museum, és curiós però 
tots els museus de Londres són 
gratuïts.

Així que hem de dir que ens cansàrem molt per-
què caminàvem prou per veure tot el que fera falta, 
després fèiem les tertúlies festives a les habitaci-
ons, ens gitàvem prou tard i ens alçàvem matinet 
però ens ho passàrem d’allò més bé, vegèrem Lon-
dres molt ben vist  i coneguérem a molts companys 
d’Ontinyent.

LONDRES 2017

Alumnat de 2n de Batxillerat

#FRANCISCANS-PEL-MÓN

C
om a novetat, enguany, l’alumnat de 
2n d’ESO ha gaudit d’uns magnífics 
dies assolellats a la capital alemanya 
de Berlín. Molts dels i les nostres 
alumnes no havien agafat encara cap 
avió, l’ambient que respiràvem a l’ae-

roport va ser màgic, inquiet, inoblidable. Ens aco-
miadarem de les famílies i començarem l’aventura 
de descobrir alemanya. Varen ser quatre dies in-
tensos, els quals aprofitarem per visitar el mur de 
Berlin, passejar pel riu Spree, fer-nos un selfie a 
l’Alexander Platz, tombar-nos als jardins de la Ca-
tedral de Berlín, observar de prop la reina egípcia 
Nefertiti al Neues Museum, contemplar el palau de 
Charlottenburg, gaudir de una visió panoràmica de 
la ciutat des de la Siegessäule, sentir i prendre con-
ciència del que va ser l’Holocaust, fotografiar-nos 
a la porta de Brandenburg i descobrir el lloc on 
es prenen les decisions més importants del país, el 
Reichstag.

Els i les alumnes som coneixedors d’una de les 
ciutats més belles, entranyables i històriques del 
món. Fins sempre, Berlín!

WIR LIEBEN BERLIN
ALEMANYA

Alumnat de 2n ESO



MÉS QUE UNA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
EN LLENGUA ANGLESA: WHITSTABLE 2017

Alumnat  de 3r ESO

#FRANCISCANS-PEL-MÓN

D
esprés de fer el compte enrere, 
per fi va arribar el dia que ens 
n’anaven a Londres.

Començarem aquesta ex-
periència fent noves amistats 
amb l’ alumnat de l’ altre col.le 
amb qui hem anat. 

Vam explorar el poble i la platja de Whitstable. 
A partir d’ ahí tot va passar molt de pressa: visita a 
Broadstairs, Canterbury, birles, taller de cuina per a 
fer fish & chips; però si haguerem de destacar alguna 
cosa seria el dia de Londres. Podriem dir que va ser 
“The Best Day ever” i així sense adonar-se’n tornà-
vem ja cap a casa. 

INTERCANVI HAMELÍN 
ALEMANYA

Alumnat de l’intercanvi 
de 1r de Batxillerat

S
olen dir que les segones parts mai fo-
ren bones, perquè aquest viatge és 
l’excepció que confirma la regla. Si 
quan l’alumnat alemany va vindre a 
Carcaixent ja va ser una experiència 
gran i emotiva, no podeu imaginar-vos 
com està sent la segona part, és a dir, 

els franciscans carcaixentins i les franciscanes car-
caixentines a Hamelín. L’experiència durarà 7 dies, 
però romandrà a les nostres memòries per sempre.

Dissabte, en arribar visitarem el centre de la ciu-
tat d’Hamburg, el llac Alster, l’ajuntament i l’esglé-
sia de Sant Nicolau, finalment agafem l’autobús amb 
direcció a Hamelín, on els nostres companys i com-
panyes alemanys amb les seues respectives famílies 
estaven esperant-nos. Veritablement sigué un reen-
contre emocionant. Diumenge, va ser el dia de les fa-
mílies i hem gaudit de distints plans increïbles.

Demà, dilluns, ens rebrà l’alcaldessa de la ciutat i 
el director del col·legi, així com descobrirem tots els 
racons del municipi del flautista. Encara ens quedem 
infinitat de vivències per compartir, viure i gaudir, 
com ara la visita a la ciutat de Hannover, les birles, 
una barbacoa al col·legi, passejar pel Klüt i posar a 
prova la nostra resistència física amb els 20 km en 
canoa. Fins ací podem contar!
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CONVIVÈNCIA  EN ASSÍS
ITALIA

Amparo Bellot i Marcel·lí Miquel

P
otser, una de les coses que més incita 
la curiositat dels nostres alumnes en 
iniciar el seu passatge per Secundà-
ria, siga el viatge i convivència que 
els alumnes de quart realitzen a fi-
nals del curs i, amb el qual, es fica fi 
a una etapa més de la seua formació 

acadèmica i personal. Tots en tenen notícia, d’aquest 
viatge i, tot i que ja es troba plenament institucio-
nalitzat com a element distintiu de la nostra oferta 
educativa, sempre sorgeix el mateix interrogant: i,
nosaltres, quan estem a quart d’ESO també anirem? En 
eixos moments potser semble un fet molt llunyà, 
com si no arribara mai; n’hi ha com un cert recel: uf, 
encara em queden quatre anys! D’ençà que em toque a mi 
anar, igual ja no el fan.

Eixos quatre anys, però se’n passen en un tres 
i no res. Quan menys se n’adonen aquells xiquets 

que un dia entraren a les classes de l’edifici vell 
per primera vegada, estan a les portes de complir 
setze anys, a punt de començar quart d’ESO, a no 
res de ser els protagonistes d’eixe viatge: enguany 
anirem a Assís? Quins professors vindran amb nosal-
tres? I, què farem per a arreplegar diners? Què es fa 
allí? De quants són les habitacions? Ens fem la targeta 
sanitària europea? DNI o passaport?... I així s’estan 
durant tot el curs: entre loteries de Nadal, tutori-
es per anar fent boca; fem samarretes?... o no, millor 
bolígrafs; quasi que podem vendre polvorons; ja heu in-
gressat els diners? Doncs a mi el logo que s’ha triat no 
m’agrada...

#FRANCISCANS-PEL-MÓN

Acabant maig, la festa de Graduació, com diu la 
cançó del grup Europe, is the �nal countdown. El mo-
ment tant de temps esperat està ahí, en girar el can-
tó com aquell que diu. Tan a prop que ja no poden 
deixar de pensar en ell, tot i haver d’enfrontar-se a 
l’última prova: els exàmens, que han d’estar tots fets 
abans d’anar-nos-en...

Carcaixent, dia D, hora H. Davant la porta del 
Col·le un autobús, pares, mares, germanets, avis, al-
gun que altre “amic o amiga forts”, besades, plors, 
rialles, cares d’ansietat, maletes cap ací, una filera 
de gent que carrega l’autobús amb el menjar per a 
cuinar a la casa d’Assís... Però una mateixa sensació 
d’estar sobre un núvol, de ser protagonista i alhora 
espectador de la pel·lícula.

La portà del bus es tanca i en posar-se en mar-
xa tot comença a succeir a un ritme vertiginós... Os-
tres, que m’he deixat el DNI a casa!! Lo, lo, lo, el Valèn-
cia campió!! Quan parem, que necessite anar al lavabo!! 
Ie, a vore si deixem estar ja el megàfon!! Quaranta-dos 
quaranta-tres i quaranta-quatre. Estem tots, anem-hi...
I així durant vint-i-cinc hores (que també donaren 
per a parar a Pisa i col·laborar amb el nostre esforç, 
individual i col·lectiu, per intentar adreçar eixe cam-
panar que s’encabota en caure).

Atenció!!!!!, mireu ahí a l’esquerra, eixe poble re-
penjat sobre la muntanya. JA HEM ARRIBAT!!! 
(Explosión de júbilo). L’arribada a la casa és digna 
d’una superproducció de Hollywood, comparable a 
l’èxode del poble jueu que es conta a Los Diez Man-
damientos. Repartiment d’habitacions, distribució de 
les feines de la casa... i primera pizza italiana.

Durant tres dies les rutines habituals d’una con-
vivència full time (bones... i no tan bones, però en tot 
cas enriquidores) i el descobriment d’Assís: la basí-
lica, les pintures del Giotto, Santa Clara, Sant Rufí, 
Sant Damià, Greccio, Santa Maria dels Àngels, La 
Porciuncula... i Jose. Que qui és Jose? No us  n’havia 
parlat? Jose és qui ha donat a la nostra estança eixe 
cariu espiritual que converteix aquest viatge en una 
experiència genuïna de franciscanisme; ell ha estat el 
responsable que recordem aquest viatge no pel que 
hem vist, sinó pel que hem sentit: l’emoció de la Mis-
sa al monestir de Sant Andreu, la devoció a la tomba 
de Nostre Pare Sant Francesc, l’alegria del Nadal (sí, 
del Nadal) a Greccio...

Novament dalt de l’autobús: Roma ens espera i, 
en arribar  ens sorprèn la seua grandiositat, l’espec-
tacularitat de la seua arquitectura, la riquesa del seu 
patrimoni. No n’hi ha paraules, s’ha d’estar-hi i ca-
minar pels seus carrers: el Colosseu, els arcs de tri-
omf, la columna traiana, els fors, la Bocca de la Verità,
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#FRANCISCANS-PEL-MÓN

el Panteó, Trevi, Navona, El Vaticà, Sant Pau a fora 
dels Murs.... I què dir dels gelats, la pizza al taglio,
Via Condotti i les seues macro botigues, Piazza d’Es-
pagna i el seu ambient. Roma. No és suficient amb 
una vegada (per això tiràrem la monedeta de rigor a 
la Fontana di Trevi)

Com? Una altra vegada a l’autobús? Què em dius 
ara, que açò s’acaba? ... De tornada encara tenim 
temps per veure Florència, però la certesa de que ens 
en tornem no ens deixa fruir de les meravelles de la 
“joia del Renaixement”, no obstant això ens hem fet 
la mateixa promesa que el general McArthur: Tor-
narem!! I no és un farol.



Els alumnes de pri-
mer de primària hem fet 
nombroses activitats i el 
curs ens ha passat molt 
ràpid.

En l’hort de Soria-
no hem plantat un arbre, 
abans de les vacances 
de Pasqua vam fer una 
mona, hem anat d’ex-
cursió a la granja i allí 
varem fer pa i pujarem 
al poni...

Hem aprés molt i ens 
ho hem passat genial.

1r PRIMÀRIA1r PRIMÀRIA

1 Núria Soza, 
2 Javier Hernández, 
3 Daniela Tormos, 
4 Iván Talens, 
5 Adriana Ros, 
6 Óliver Vives, 
7 Diana Ferrer, 
8 Nadia Serra, 
9 Mariam Eloshvili, 
10 Noelia García, 
11 Enrique Martorell, 
12 Paula Gascó,

13 Aitor Vidal,
14 Lucía García Terue,
15 Daniela Granero,
16 Andrew Kincaid,
17 Aitana Grau,
18 Andrea Perpiñá,
19 Pau Albelda,
20 Amaia Franco,
21 Marc Harutyunyan,
22 Adriana Pérez
23 Pilar Serra
24 Reyes Barrachina (tut.)
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Si haguera de resumir amb una paraula com són els alumnes de 2n de 
primària del curs 2016-2017, sense dubte diria que són uns ARTIS-
TES. Cadascun dels 31 xiquets i xiquetes tenen una gràcia especial i una 
predisposició per a col·laborar i participar en tot allò que se’ls proposa.

Han demostrat al llarg del curs que saben fer moltes coses, i les fan 
molt bé. Si fem una extraescolar de teatre, més de la meitat de la classe 
s’apunta i ens fan una representació que ens deixa bocabadats. Ara toca 
cantar al cor, i també van. Ara cal córrer al Cross i demostrar les seues 
capacitats esportives, i porten fins i tot a familiars perquè participen. Han 
repoblat l’hort de Soriano, han fet mones de pasqua i han aprés molt a la 
granja-escola. S’han divertit fins i tot a les activitats del dia a dia, com 
el taller de cuina o els jocs d’entusiasmat. A Borja, l’alumne de pràcti-
ques que tinguérem, el deixaren enamorat.

Però el més important és que han participat amb ganes, alegria i molta 
il·lusió. Han viscut cada moment amb intensitat i l’han contagiada a tots. 

A mi, com a tutora,  després de passar dos cursos junts, només em 
queda dir-vos que continueu així i que no canvieu. Estic segura que arri-
bareu lluny. Em donarà llàstima veure com es feu majors i passeu de curs, 
però m’alegrarà molt quan passeu per davant de la porta de primer cap la 
vostra classe de tercer i em crideu: Elisa!, amb un somriure. 

2n PRIMÀRIA2n PRIMÀRIA
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1 Zaira Martínez, 
2 Gabriela Morant, 
3 Álvaro Hernández, 
4 Álvaro Peris, 
5 David Tormos, 
6 Carlos Lorenzo, 
7 Irene del Cerro, 
8 Héctor Fresquet, 
9 Martí Monrós, 
10 María Lacuesta, 
11 Álex Sepúlveda, 

12 Andreu Doménech, 
13 Ana Rodríguez, 
14 Helena Salom,
15 María Gonga,
16 María Barber, 
17 David Muñoz, 
18 Carlos Albendín, 
19 Natalia Fernández, 
20 Paula Gonga, 
21 Laura Garrote, 
22 Clara Albelda, 

23 Elena Signes, 
24 Pau Lacuesta, 
25 Aaron Urrutia, 
26 Mireia Gay, 
27 Eloy Pastor, 
28 Nerea Picó, 
29 Alba Clemente, 
30 Ainhoa Peris,
31 Leire Fayos,
32 Isabel Ferrer
33 Elisa Ramos (tut.)
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En estas fotografías se reflejan al-
gunos de los momentos vividos con los 
alumnos de tercer curso de Primària. 
Recuerdo la excursión que hicimos a 
Xàtiva. El viaje en tren fue muy diver-
tido. También pasamos un gran día en 
el huerto de Soriano disfrutando de la 
naturaleza. Y finalizamos estas excur-
siones con dos días en la granja-escuela 
de Beniganim donde pasaron dos estu-
pendos días.

Ha sido un curso con momentos alegres, divertidos, entretenidos...a ve-
ces, con algún pequeño enfado pronto solucionado......pero en general un 
buen y gran curso. Unos niños que poco a poco han ido mejorando y de seguro 
cada día serán mejores alumnos y sobre todo, mejores personas.

3r PRIMÀRIA3r PRIMÀRIA
10 11 1298765432

1 13 14 15

16 17 18
19

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Alejandro Vayá, 
2 Sergi Ortega, 
3 Carla Oliver, 
4 Clarisa Palop, 
5 Anahit Harutyunyan, 
6 Lucía Castelló Cerdá, 
7 Alexia Pons Gavidia, 
8 Carla Vidal Ribera, 
9 Zaida Cucarella, 
10 Dayana Perpiñá, 
11 Elena Martínez, 

12 Iker Vidal, 
13 Marta Ramírez, 
14 Fanny Hervás, 
15 Nerea Martínez,
16 Jan Sichowski, 
17 Joana Soler,
18 Alejandro Grafiá, 
19 David Vendrell, 
20 Marc Gascó, 
21 Gorka Serra, 
22 Rafa Diert,

23 David Almunia,
24 Alberto Faus, 
25 Edgar Richart, 
26 Mario Sebastià, 
27 Teo Vidal,
28 Lucas Andrés, 
29 Víctor Valor,
30 Edgar Richart,
31 Amparo Vayá (tut.)

En quart de primària aquest curs hem realitzat nombroses activitats 
com van ser les excursions a la ciutat de Xàtiva i a la Granja escola. En 
elles a més d’aprendre coneixements hem après els principals valors fran-
ciscans: amistat, solidaritat, respecte i cuidat del medi ambient. Gràcies 
a això ens hem convertit en una gran família que durarà moltíssims anys.

4t PRIMÀRIA4t PRIMÀRIA4t PRIMÀRIA
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1 Nicolás Ardila,
2 Guillem Arbona,
3 Arnau Navarro,
4 Andrés Tormo,
5 Raül Monrós,
6 Andrea Arbona,
7 Andreu Vaya,
8 Paula Llinares,
9 Mario Segura,
10 Núria Tormo,
11 Victor Climent,

12 Claudia Teruel,
13 Pau Mena,
14 Daniela Albelda,
15 Martina Gómez,
16 Miriam Gandia,
17 Anaís Garrido,
18 Amy Kincaid,
19 Eric Dominguez,
20 Elsa Gasó,
21 Lucas Ferrer,
22 Nicole Fossati,

23 Óscar Talens,
24 Esther González,
25 Julen Navarro,
26 Carolina Vigo,
27 David Girbes,
28 Paula Salom,
29 Carlos Serra,
30 Ángela Talens,
31 Marc Albort.
32 Asier Cano (tut.)31
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1 Nuria Ramón (tut.),
2 Adriana Oliver,
3 Sandra Calatayud, 
4 Xavier Vayá, 
5 Irene Mesa, 
6 Alex Olmos, 
7 Vicent Albentosa, 
8 Jonathan Borrego,
9 Alejandro García, 

10 Noemi Llopis
11 Pepe Caballero,
12 Azahara Arenas,
13 Noa Villareal,
14 Maica Picó, 
15 Ruht Garrido,
16 Valeria Gómez,
17 Enric Valor, 
18 Andreu Olcina,  

19 Claudio Pastor,
20 Marta Albelda, 
21 So�a Diert,
22 Maria Martínez, 
23 Jose Talens, 
24 Jérica Mongort, 
25 Gabriel Signes, 
26 Victor Garcia,
27 Eric Núñez.

Viatge fi de curs Al Delta de 
L´Ebre.

El dia 10, 11 i 12 de maig vam 
fer una excursió al Delta de l´Ebre.

El primer dia, vam visitar un 
Ecomuseu on vam vorer diferents ti-
pus d´ocells,les xarxes amb les quals 
treballaven per a pescar i també els 
camps d´arròs.Després ferem un 
creuer pel delta de l´Ebre i per fi 
anarem a l´hotel , que també esns 
feia molta ilusió , ja que molts no 
havien estat mai.

A l´endemà anarem a Port 
Avenmturaon vaig viure l´experièn-
cia més al.lucinant de la meua vida 
i vaig poder passar un bon rato en 
les atraccions i els meus amics.

El tercer dia vam anar a perxar, 
una activitat molt divertida. En fi 
un viatge per a repetir. 49

Delta del Ebro. Viaje de fin de curso realizado por los alumnos de 6º en la primera se-
mana del mes de mayo; la convivencia, las risas y la aventura sustituyen durante tres días a 
la seriedad de las matemáticas, la lengua y el trabajo en clase.

6é PRIMÀRIA6é PRIMÀRIA6é PRIMÀRIA
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1 Ferran Martìnez,
2 Marc Guillem,
3 Adrià Granero,
4 Sara Lozano,
5 Marta Soriano,
6 Isabel Pla,
7 Daniel Prykhodko,
8 Mar Esplugues,
9 Noelia Bello,
10 Aitana Garrigues,
11 Jordi Fournies,
12 Oscar Gonzàlez,

13 Clara Morant,
14 Sandra Martìnez,
15 Daniela Oliver,
16 Alba Guadalupe,
17 Mireia Bataller,
18 Claudia Nicolàs,
19 Esperanza Perpiñà, 
20 Tatiana Carbonell,
21 Diego Pau,
22 Pepe Juan,
23 Ana Juan,
24 Nacho Juan,

25 Pablo Albendin,
26 Pau Meseguer,
27 Iosif Ponta,
28 Sonsoles Zubieta,
29 Joan Antoni Salom,
30 Adriàn Martìnez,
31 Mateo Gandìa,
32 Pedro Aparicio (tut.)
33 Elisa Ramos (Dir.)
34 Pedro Serra (Cap est.)

31

Foto oficial de 6º de Primària que se realiza 
para conmemorar el fin de una etapa educativa. 
Algunos repetirán dentro de cuatro años.
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1 Aitor Giménez, 
2 Laura Mesa, 
3 Ismael Oltra,
4 Claudia Val, 
5 Oscar Toledo,
6 Susana Calabuig, 
7 Aloxi Montalvá,
8 Ricardo Lucas, 
9 Alejandro Pérez,
10 Álex Álvarez,
11 Ramón Martorell,

12 María Arocas,
13 Adrià Lorente,
14 Teresa Villanueva,
15 José Ricardo Doménech,
16 Paula Gemma López,
17 Hugo Briz,
18 Andrea Albelda,
19 Héctor González,
20 Elena Sabater,
21 Eva Sanz (tut.)
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Después de un año lleno de aventuras y emo-
ciones juntos, llega el final de curso, tenemos 
muchos recuerdos que hemos compartido, casi to-
dos ellos buenos y son con los que nos vamos a 
quedar, los malos los olvidamos y los dejamos 
atrás porque vamos a seguir avanzando juntos 
con todo lo bueno que hemos vivido y mirando si-
empre hacia un futuro lleno de ilusión y de mo-
mentos bonitos. Como tutora he disfrutado mucho 
con vosotros y he aprendido mucho de vosotros, 
sois mis niños, con los que he mantenido montones 
de charlas para educaros en valores, espero que 
todas esas reflexiones las recordéis siempre y las 
llevéis siempre en vuestro corazón, yo guardo un 
maravilloso recuerdo de vosotros y sé que vosotros 
de mí también, voy a seguir a vuestro lado du-
rante toda vuestra etapa educativa aquí en el co-
legio y el día de mañana estaré muy orgullosa de 
haber formado parte de vuestra educación. Estoy 
muy orgullosa de vosotros y de vuestras familias 
por todo el cariño y respeto que he recibido du-
rante todo el curso. Os quiero mis niños. Eva.

1r ESO B1r ESO B

10
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13 14 15 16 17 18 19 20

1 Sonia,
2 Sergi E.,
3 Carlos,
4 Clara,
5 Carles M.,
6 Claudia,
7 Borja,
8 Fran,
9 Carles P.,
10 Roksana,

11 Jessica,
12 Edgar,
13 Joana,
14 Nicolás,
15 Irene,
16 Ferran,
17 Núria,
18 Paco,
19 Berta,
20 Dani.

Comencem etapa en secundària, tots i totes formarem una 
nova família, la família de 1r ESO B: Clara, Edgar, Sergi 
E., Borja, Irene, Joana, Nico, Jessica, Ferran, Núria, Fran, 
Carlos, Sergi M., Charlie, Carles, Roksana, Berta, Claudia, 
Paco i Dani, acompanyants i acompanyades per Sonia, la tutora. 
Un any replet d’il·lusions, de reptes i experiències meravelloses.

Hem gaudit d’excursions genials, com ara: la Convivència de 
Gilet, l’obra de teatre de l’assignatura d’anglés «A Christmas 
Carol», l’encontre amb l’autora del llibre de Valencià «Cor d’ele-
fant» de Teresa Broseta, l’excursió de l’assignatura de Geografia 
a la Bastida de Moixent, i encara ens queda per viure l’experièn-
cia de Port Aventura.

Som un grup gran, un grup que hem fet història, ja que per pri-
mera vegada la classe de 1r d’ESO quedava en un merescut 3r lloc 
al Festival de Nadal amb la cançó «Al Sant Antoni, Pau i Bé!».

Què ens quedem d’aquest any? Gràcies a les activitats espor-
tives organitzades pel dia de Sant Francesc, les diverses celebra-
cions de Nadal i de Quaresma, les xarrades del Dia de la Dona 
de la professora Àngels Lletí, el tour per les falles de Carcaixent 
i les dinàmiques de grup en les hores de tutoria. Som persones 
més tolerants, més empàtiques, on la diversitat i l’empatia cap a 
l’altre/a ens ha fet madurar. Gràcies per aquest any de llegenda!

21
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1 Sheyla,
2 Alejandra,
3 Alba,
4 Marta,
5 Cintia
6 Pedro,
7 Carlos,
8 Berenice,
9 Ruth,
10 Marta 
11 Elena,

12 Isaac,
13 Alberto,
14 Nacho,
15 Ángel,
16 Rubén,
17 Iván,
18 Alejandro,
19 David,
20 Erik
21 Fanny Petit (tut.)
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Aquest any, i per primera vegada hem celebrat el 26 
d’abril com a “Dia dels Col·legis Franciscans”, en tota la 
Província de la Immaculada. Carcaixent vam ser els amfi-
trions dels alumnes de 2n d’ESO dels col·legis franciscans 
de La Concepción (Ontinyent), Sant Francesc (Cocentai-
na), Sant Antoni (Pego) i San Antonio (Carcaixent).

Aquest dia de convivència i fraternitat començà amb 
una benvinguda al col·legi, per a després traslladar-se a 
la FEVE per tal de realitzar la jornada esportiva pre-
vista. Els alumnes pogueren jugar a futbol-sala, colp-
bol, bàsquet i també gaudiren d’una classe de zumba.

Un dia complet i molt emotiu, on els alumnes van 
estar convivint amb els dels altres centres. Sols podem 
comentar que estem pensant en la del proper curs.

El passat 15 de febrer, vingueren dues tècniques de la 
Conselleria de Salut a donar una xarrada sobre els perills 
de consumir alcohol, tabac i altres substàncies additives.

Els alumnes de 2n d’ESO assistiren a aques-
ta ponència on se’ls va informar sobre aquest tema, 
explicant quines són les conseqüències del seu abús i 
quins mites hi ha entre la joventut sobre aquest tema.

1 Paula Núnez, 
2 Sarai Gascó, 
3 Nikola Usbanska, 
4 Valentina Villamizar, 
5 María Desamparados, 
6 Mar Català, 
7 Claudia Climent,
8 Paula Liu, 
9 Karine,

10 Gyulnazayan, 
11 Alejandro Rubio, 
12 José María Palacios, 
13 Joan Segura, 
14 Antonio Martí, 
15 Kevin Villacres, 
16 Paula Pérez, 
17 Mireia Iniesta,
18 Karla Wilson, 

19 Carlota Serra, 
20 Enrique Canet, 
21 Andrea Méndez, 
22 Carlos Lloret, 
23 Laura Almarcha, 
24 Óscar Jiménez, 
25 Rubén Vidal,
26 Moisés Morales (tut.)

21 22 23 24 25
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1 Andreu Vayà,
2 Paqui Moreno,
3 Vicente Juan,
4 Nacho Bernal,
5 Andrea Pons,
6 Manel Domènech,
7 Eva Segura,
8 Alex Costa,
9 Max Besprozvannyi, 

10 Alexandra Argente, 
11 Carles Laguía,
12 Valeria Gómez,
13 Víctor Ortolà,
14 María Fuster,
15 Alejandro Sanvalero,
16 Paula Fresquet,
17 Gerard Zapata,
18 Lluís Sanjuan,

19 Àngels Albelda, 
20 Iván Castany,
21 Andrea Canet,
22 Alberto Garrido,
23 Gisela Romero, 
24 Adrià Cienfuegos, 
25 Claudia Andrés,
26 Ana Barbero (tut.)

21 22 23 24 25

Dins les activitats programades per l’as-
signatura d’Anglés, el 25 de gener gaudiren 
de l’obra de teatre en anglés “Fair Play”, 
en el teatre Flumen de València. Una obra 
plena de valors al món dels esports. A més, 
aquest tipus d’activitats milloren la com-
prensió oral en llengua anglesa.

Barry and James are excited about their 
new rugby coach – finally they will trimuph! 
But… the new coach is a girl?! A comedy 
full of crazy situations that our students can 
identify with.

Com tots els cursos, els alumnes de 2n 
d’ESO tingueren una xarrada i presenta-
ció del concurs del cartells del Dia mundial 
sense alcohol, que es celebrarà el proper 15 
de novembre.  Vicent Sauco, Psicòleg de la 
UPCCA (Unitat de Prevenció́ de Conductes 
Additives), a l’Ajuntament de Carcaixent, 
ha estat l’encarregat de presentar la cam-
panya i donar una xarrada sobre aquest tema 
tan preocupant per a adolescents i joves. 
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Tot va començar un 8 de setembre. De nou, encetàvem un nou curs i 
encara que es podia olorar encara el salnitre de la mar apegat a la pell, 
l’estiu ens havia passat com un bufit. Una vegada més, arribava el mo-
ment de canviar els bons costums, de substituir les xancletes i el banyador 
per l’uniforme, però malgrat això, ningú podia evitar sentir una certa 
emoció, el costum dels anys no ha fet canviar esta sensació de notar papa-
llonetes a la panxa davant del reencontre amb els companys, els professors, 
saber en quina classe ens posaran, qui ens tocarà de tutor o tutora, la cu-
riositat de conéixer els nous companys que s’incorporen a la classe, saber si 
tindrem nous professors o, simplement, retrobar-nos amb el nostre col·legi.

Ara com ara tots els dubtes han quedat resolts, la nostra tutora ha 
sigut Chelo, hem comptat amb nous companys: Laia, Pablo, Guillem i 
Arnau, també hem conegut nous professors i hem tastat noves assigna-
tures.

Hem sigut una classe de vegades difícil de dur i malgrat que hi han 
hagut dies que els profes han eixit contents amb nosaltres, a l’aula ha 
passat el de sempre: els xics liant-la, les xiques posant-se al dia sobre les 
últimes novetats de l’insta i altres xarxes socials, els professors intentant 
fer-nos veure com hem de ser més responsables, esforçar-nos més..., és a 
dir,  el de sempre. 

Finalment, un any més el curs ha passat com un bufit. Ja estem a 
punt d’acabar un altre curs, i encara que hem notat un gran canvi i 
hem tingut els nostres moments de rialles i llàgrimes, de nou l’estiu ja 
aguaita pels primers dies de juny i açò s’acaba.

A setembre tornarem de nou a retrobar-nos el primer dia de classe.

1 Laia Redondo, 
2 Ariadna Morant,
3 Angela Carbonell, 
4 Andrea Crespo,
5 Ivana Morant,
6 Pablo Faus,
7 Javier Bonastre
8 Arnau Climent
9 Adrià Ferrando

10 Pablo Fernández,
11 Aaron Momparler, 
12 Guillém García, 
13 Tico Harutyunyan, 
14 Bernardo López,
15 Fernando Enguix,
16 Marcos Durá
17 Alberto Peiró
18 Chelo Canet (tut.)
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PEMARPEMAR
1 Santiago Carmora, 
2 Jonhatan González, 
3 Carles Estarelles,
4 Daniel Palop,
5 Alejandro Obando.
6 Mireia Gimeno,

7 Estela Navarro,
8 Rocío Garrote, 
9 Andrea López,
10 Paula Alonso,
11 Ernest Puchades,
12 Armando Toribio (tut.)
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4r ESO A4r ESO A
1 Rubén Ureña,
2 Fran Piluso,
3 Sergio Calabuig,
4 Álvaro Llorens,
5 Ismael Requena,
6 Lluís Ferrandis,
7 Alex Sanz,
8 Adrián Chorro,
9 Alejandro Maseres,

10 Pedro Serra,
11 Vicent Simarro,
12 Diego Esplugues,
13 Nicolás Morant,
14 Alejandro López,
15 Juan José Roca,
16 Lucía Gandía,
17 Alba Álvarez,
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18 Roser Vallés,
19 Sílvia Bellver,
20 Belén Palomares,
21 Ángela Sanchis, 
22 Raquel Juan,
23 Mireia Juan,
24 Laura Gil,
25 Marcel·lí Miquel (tut.)

1 Amparo Bellot (tut.),
2 David Gascó,
3 David Pau,
4 Ángel Plá,
5 Gagik Danielyan,
6 Borja Cano,
7 Alex Vidal,
8 Vicent Almiñana,
9 Enric Honrubia,

10 Andrea Lara,
11 Ainoa Torres,
12 Giorgiana Zaharia,
13 Claudia Vallés,
14 Paula Guillem,
15 Nadine Canet,
16 Claudia Albiñana,
17 Noelia Teruel, 

18 Ángela Briz,
19 María Ballester,
20 Empar Climent,
21 Paola Puig,
22 Ainhoa Benito,
23 Amparo Jaime,
24 María Moreno,
25 Marta Palau.
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Uno de los multiples 
motivos por los que nu-
estro grupo se ha dis-
tinguido ha sido por la 
convivencia de la inter-
culturalidad.

Varios alumnos pro-
vinientes de diferentes 
paises y culturas hemos 
convivido y nos hemos 
enriquecido compartien-
do nuestras diversida-
des.Hemos hecho nuestro 
el lema de compartir y 
acompañar en esta anda-
dura nuestra del apren-
dizaje y la educación.
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1 Miquel Montes,
2 Hector Ferrando,
3 Sara Chaveli,
4 Ainhoa Medkour,
5 Elena Nogales,
6 Elena Benavent,

7 Maria Oliver,
8 Patrycja Saciborska,
9 Christian Piera.
10 Salvador Albort,
11 Alejandro Peris,
12 Joan Alventosa,

13 Irene Albelda,
14 Carmelo Jaén (tut.),
15 Maria Pascual,
16 Nerea Teruel,
17 Selena Montalvá,
18 Paula Martinez.
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1 Carles Cebriá, 
2 Pascual Crespo, 
3 Luis Miguel Esteve, 
4 Mar Ureña, 
5 Ricardo Oliver, 
6 Paula Lloret, 
7 Salva Rivas, 
8 Alberto Val, 
9 Alejandro Alonso, 

10 Isabel Sánchez, 
11 María Canut, 
12 Pablo Garcés,
13 Mireia Sanchis, 
14 Raquel Grau, 
15 Celia Nicolás, 
16 Mar Ginesta, 
17 Alba Cienfuegos, 
18 Carlos Oliver, 

19 Enrique Fresquet,
20 María Castells, 
21 Paula Ortolá, 
22 Esther Andrés, 
23 Saray Picot, 
24 Álvaro Fournies,
25 Amparo Soria (tut.)
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Cuando el curso comenzó, allá por el 
mes de septiembre, todos/as estábamos 
nerviosos /as por el comienzo de cur-
so, por el comienzo de etapa. Para el 
alumnado, profesorado nuevo, compañe-
ros nuevos; para el profesorado, tutoría 
nueva, alumnado nuevo. Todo eran ner-
vios allá por el mes de septiembre.

Cuando los nervios se calmaron, allá 
por el mes de noviembre, llegó un com-
pañero nuevo, Carles. Él sí pasó ner-
vios.

En diciembre todos éramos una gran 
familia y, como tal, montamos el festi-
val de Navidad, celebramos cumpleaños 
en la hora del patio, recibimos a los 
alemanes, convivimos con ellos y, entre 
todas estas actividades, estudiamos.

Llegó junio, ya no hay nervios. Se 
terminó el curso. Lo recordaremos, nos 
recordaremos y nos encontraremos de 
nuevo allá por el mes de septiembre.

1r BATXILLERAT B1r BATXILLERAT B

1 Àngels Lleti (tut.), 
2 Sara Lorente, 
3 Carles Tur, 
4 Nicanor Villanueva, 
5 Jorge García, 
6 Joel Ivars, 
7 Joan Diert, 
8 Aitor González, 
9 Gema Fuster, 

10 Carla Ripoll, 
11 Ani Eloshvili, 
12 Cinthya Bello,
13 Paula Querol, 
14 Alba Sancho, 
15 Laura Pascual, 
16 Andrea Soriano, 
17 Ana M.ª Zaharia, 
18 Marta Lozano, 

19 Carla Ferrer,
20 Dafne Canet, 
21 Esther Fuertes, 
22 Joan Serra, 
23 Javier Fuster, 
24 Neus Martínez,
25 Meritxell Cervera.
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Aquesta ha estat l’últi-
ma parada del curs de 2n de 
batxillerat. Després d’un camí 
intens, ple d’esforç i de treball 
els nostres alumnes han arri-
bat a la fi amb l’alegria i la 
festivitat que tot aconteixement 
important requerix, per això, 
aquestes imatges reflexen la 
felicitat després d’haver rea-
litzat tot un camí que encara 
que ha estat llarg i dur, sem-
pre té la seua compensació. 

2n BATXILLERAT B2n BATXILLERAT B

1 Mar Iniesta,
2 Alba Chenoll,
3 Maria Oltra,
4 Aitana Benavent,
5 Ana Vázquez,
6 Óscar Moscardó,
7 Carmen Albert,
8 David Chaquet,

9 Cristina Garrido,
10 Joan Estrada,
11 Carla Llovell,
12 Paula del Río,
13 Laura Berdier,
14 Marta Carbonell,
15 Jesús Aparicio,
16 Sara Fuster,

17 María Cuenca,
18 Lluís del Cerro.
19  Javier Catalán, 
20 Adrián Cunyat, 
21 Javier Salom,
22 Martín Sáez,
23 Josep Prats.
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Aquests alumnes de la promoció 2016-2017 fina-
litzen una etapa molt important de la seua formació, 
tant acadèmica com personal, i, com no, enceten un nou 
camí d’esperança, d’il·lusió i de lluita allunyats de la 
que ha estat la seua segona casa per uns quants anys. 

No hem d’oblidar tots els moments viscuts, la ma-
jor part dels quals, de segur, hauran estat formi-
dables, almenys és el que esperem tota la Comunitat 
Educativa; no obstant això, sabem que aquest últim 
curs, sobretot quan ha anat apropant-se la fi, el 
temps s’ha fet curt. Han vençut tots els entrebancs 
que han sorgit pel camí; l’afany de superació ha fet 
tombar totes les barreres. Ha finalitzat entre nosaltres 
una nova generació que està obligada a marcar les 
diferències amb les anteriors. Constitueixen una pro-
moció rebel que no buscarà en el seu futur l’afany de 
glòria, més aviat buscarà la llibertat, i no ha de tin-
dre por al fracàs, solament ha de perseguir els seus 
objectius d’una manera clara i ferma. Són els motors 
que continuaran la història i estem tots convençuts de 
la seua força.

Des del nostre i vostre col·legi, Sant Antonio de 
Padua, i amb l’acompanyament de Sant Francesc, 
els desitgem Pau i Bé.

2n BATXILLERAT A2n BATXILLERAT A

1 Luis Alcaraz,
2 Jordi Martínez,
3 Irene Simarro.
4 Marc Sierra,
5 María González, 
6 Marc Salom,

7 Xavi Peñarrocha, 
8 Raúl Chaquet,
9 Jorge Caballero,
10 Iñaki Liñana,
11 Catherine Alventosa,
12 Roger Martínez,

13 Isabel Climent,
14 Ana Iborra,
15 Carmen Cuenca,
16 Miryam Pérez.
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Artesanos de la flor
Floristería desde 1995

Flores y plantas naturales y artificiales
Arreglos florales

Carrer Pare Marchena, 32.
Carcaixent · Tlf.: 96 243 13 23

Venta online y envíos:
www.florsana.es · Tlf.: 617 52 35 82

F L O R S  PLANTES I D E TA L L S

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

MONITORES TÁCTILES CLEVERTOUCH

P R O M O C I O N E S
ARMENGOL GOMIS S.L.

Salvador Armengol Gomis

Ramón y Cajal, 41 - Bajo 
Tel. y Fax. (96) 243 09 04

46740 CARCAIXENT (Valencia)

promoarmengol@gmail.com



Serveis
• Gabinet psicopedagògic des de primària.
• Educació compensatòria i PT.
• Servei d’autobús amb les principals localitats de la comarca.
• Situació privilegiada a 400 metres de l’estació de trens de Carcaixent.
• Apostem per las noves tecnologies. Comunicació amb les famílies a diari 

mitjançant plataforma, ordinadors i pissarra digital en les aules. Tot el col-
legi connectat mitjançant wifi.

• Extraescolars, estudi vigilat, escola de pares.
• Catequesi, moviment San Francisco i confirmació.
• Servei de Menjador amb cuina pròpia.

Què t’OFERIM
• Més de 90 anys d’experiència en educació.
• Centre concertat. Educació Primària, Secundària i Batxillerat en les modali-

tats de Ciències, Humanitats i Ciències Socials.
• Ensenyament i atenció personalitzada amb metodologies innovadores.
• Destaquem en qualitat educativa (nivell III de Conselleria).
• Formació plurilingüe: alemany, anglés. 
• Programes d’immersió lingüística i intercanvi amb estudiants europeus.
• Any darrere any ens situem en els primers llocs de la comarca en resultats PAU.

Primària, ESO i Batxillerat 

C/ Santa Ana, 2 · 46740 Carcaixent (València)
Tel. 962 430 250 · Fax 962 461 186

sapaduacar@planalfa.es 
www.sanantoniocolegio.com




