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- 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 les noves tecnologies. 

Comunicació amb les famílies a diari 
mitjançant la plataforma «Educamos». Tot 
el col·legi connectat mitjançant wifi. 

- Totes les aules estan equipades per fer ús 
de les noves tecnologies.

- Extraescolars, estudi vigilat, escola de 
pares.

- Catequesi, moviment San Francisco i 
confirmació.

- Servei de menjador amb cuina pròpia.
- Centre examinador Cambridge.
- Projecte «Aules Moodle» treballant amb 

ipads en Batxillerat.

- Més de 90 anys d’experiència en educació.
- Centre concertat. Educació Primària, 

Secundària i Batxillerat en les modalitats 
de Ciències, Humanitats i Ciències Socials.

- Ensenyament i atenció personalitzada amb 
metodologies innovadores i inclusives.

- Destaquem en qualitat educativa (nivell III 
de Conselleria).

- Formació plurilingüe: alemany, anglés. 
- Programes d’immersió lingüística i 

intercanvi amb estudiants europeus.
- Any darrere any amb 100% d’aprovats a les 

proves PAU (EBAU).
- Centre coeducatiu.
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«Nuevos tiempos, nuevas aulas». Esta 
es la frase que aparecía en redes so-
ciales y en nuestra página web durante 
casi todo el curso, pero el 2017/2018 
nos ha traído mucho más que nuevas 
aulas.

El aulario de bachillerato en la tercera 
planta, la reforma de la cocina, el nue-
vo servicio de educadores de comedor, 
los cambios en el menú, el nuevo ho-
rario en primaria, la formación en altas 
capacidades, los cambios en el patio, el 
plan coeducativo de centro, el proyecto 
plurilingüe, ipads en las aulas, nuevas 
metodologías, nuevas campañas, dona-
ción de sangre, donación de pelo…

Todos estos cambios son para mejorar y 
poder ofrecer una educación de calidad 
como merece nuestro alumnado. Esto 
es lo que buscamos, como dice el lema 
de este curso, y por eso el próximo cur-
so seguiremos con más novedades que 
esperemos hagan de nuestro colegio 
un lugar donde los alumnos y alumnas 
vengan con ilusión.

Juan José Cebolla · Elisa Ramos
DIRECTORES ACADÉMICOS
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SETEMBRE

1 de setembre
Iniciem el curs, benvinguda als professors.

2 de setembre
Paraules de Juan Carlos, Ministre Provincial, a 
l’inici de curs.

4 de setembre
A les 11 h va tindre lloc la reunió informativa per 
a les famílies noves de 1r de Primària.

6 de setembre
Formació Ipad del professorat. Tot preparat perquè 
els alumnes de 1r de Batxillerat comencen a treba-
llar en aquest projecte de noves tecnologies.

Reyes Barrachina · Isabel Ferrer · Amparo Vayá

curs 2017-18

SAN ANTONIO DE PADUA
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10 de setembre 
El nostre germà Fr. Juan Martí ens ha enviat unes 
fotos de la seua peregrinació, com a guia, per Ter-
ra Santa.

11 de setembre
Inici de curs. Primer dia de col·le: nervis, com-
panys, novetats, son, il·lusió… Una barreja de 
sentiments enfrontats, però amb moltes ganes de 
retrobar-nos de nou.
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18 de setembre
Javier Llinares, alumne de 1r de Batxillerat del 
nostre centre, s’ha proclamat campió d’Espanya 
júnior per equips.

Reunió pares i mares de Primària. Inici de curs.

19 de setembre
Els alumnes de 3r ESO A han realitzat l’activitat de 
les caixes misterioses.

28 de setembre
Els alumnes de 3r de Primària han realitzat una 
activitat per conéixer millor la figura de Jaume I 
en aquestes dates properes al 9 d’octubre.

Els alumnes d’ESO ja estan realitzant les activitats 
de les tutories sobre la festivitat de Sant Francesc, 
la qual celebrarem la setmana vinent.

Reyes Barrachina es prejubila després de 33 anys 
de dedicació als més menuts de la nostra escola.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent10



OCTUBRE

1 d’octubre
Els alumnes de 1r Batxillerat han col·laborat hui 
amb el Club Atletisme de Carcaixent en la organit-
zació de la XXXVIII Volta a Peu a Carcaixent.

4 d’octubre
Dia de Sant Francesc.

5 d’octubre
Els alumnes de 4t, 5é i 6é de primària han assistit 
a un concert didàctic en el teatre Don Enrique. 
Alguns dels músics han estat alumnes de 3r d’ESO 
del nostre col·legi.

7 d’octubre 
Jubilació de Teresa.

11. . 2017-18



10 d’octubre 
Primera reunió informativa del viatge a Anglaterra.

Els alumnes de 1r d’ESO, amb motiu del 9 d’octu-
bre, han realitzat una auca amb la vida i conques-
tes de Jaume I per conéixer millor el nostre origen 
com a valencians.

17 d’octubre
Primera reunió informativa del viatge a Assís.

Nou curs escolar i nou lema per als 14 col·legis 
de la Província Franciscana de la Immaculada Con-
cepció.

La Conselleria d’Educació ha atorgat el premi Ex-
traordinari al Rendiment Acadèmic en ESO a 4 
alumnes que estan cursant 1r de Batxillerat al 
nostre col·legi.

21 d’octubre 
Aquest dissabte comencen les activitats del Movi-
ment Sant Francesc d'este curs.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent12



24 d’octubre 
Premis literaris. Donar l’enhorabona a la nostra 
alumna de 2n de Batxillerat, Mireia Sanchis, que 
ha estat guardonada dintre la modalitat de narra-
tiva.

25 d’octubre
Cursos de Primària i ESO han assistit a unes xer-
rades sobre l'assetjament escolar impartida per 
AVALCAE, Associació Valenciana contra l'Assetja-
ment Escolar.

27 d’octubre
Dia dels col·legis franciscans.

Tradicional sopar d’antics alum-
nes. Gràcies a tots i totes per 
vindre, ho passàrem genial!

13. . 2017-18



31 d’octubre
Halloween. Els nostres alumnes de Primària, des de les assignatures d’Arts and English, han realitzat dife-
rents activitats màscares, menjar, decoració.

Visita de l’Equip de Ti-
tularitat dels col·legis 
franciscans de la Pro-
víncia de la Immacula-
da. La jornada va aca-
bar amb un claustre de 
professors, en el qual 
es va presentar el pla 
estratègic per als 14 
centres.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent14



NOVEMBRE

6 de novembre
Dia de la ciència.

Els alumnes de 2n ESO A i B practiquen el tema 
de fraccions per mitjà de l’aplicació del Kahoot, 
d’aquesta manera es divertixen i aprenen matemà-
tiques jugant.

7 de novembre 
Els alumnes de 1r de Primària aprenen les fi gures 
geomètriques amb els geoplans.

8 de novembre  
Una genial visita a l’Oceanogràfi c de València. Els 
alumnes de 1r i 2n de Primària han passat el dia 
coneguent les més de 40000 espècies del fons 
marí.

9 de novembre 
La tardor ha aplegat al Sant Antoni.
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10 de novembre  
L’alumnat de 1r de Batxillerat va assistir a la repre-
sentació teatral de Una habitación propia al Teatre 
Talia de València.

12 de novembre
Aquest diumenge hem celebrat l'Eucaristia corres-
ponent al mes de novembre. S'han lliurat les creus 
als alumnes i les alumnes que estan en 2n de Pri-
mària i primer curs de catequesi.

13 de novembre 
El Col·legi San Antonio 
de Padua (Carcaixent) 
condemna qualsevol ti-
pus de violència.

L’alumnat de 4t d’ESO s’ha desplaçat fi ns la locali-
tat de Xàtiva per fer un taller de primers auxilis a 
càrrec de l’associació Manos y Vida.

15 de novembre
Els alumnes de 1r de Primària han començat hui 
amb els tallers Aprendiendo con mamá y papá.

La primera a visitar-nos ha estat Margarita Ki-
rakosyan, professora al seu país, Armènia, i mare 
de dos alumnes del centre. Margarita ha vingut 
hui a explicar a alguns cursos d’ESO l’origen de les 
llengües.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent16



16 de novembre
Els alumnes de 4t ESO i 1r Batxillerat de l’assigna-
tura d’Economia han assistit a una xerrada i han 
realitzat un taller per conèixer i aprendre sobre 
l’empresari emprenedor, impartit per membres 
d’EDEM-Escola de negocis.

17 de novembre
L’alumnat de 2n d’ESO ha realitzat una visita a la 
Biblioteca de Xàtiva. Ha visitat les distintes sales 
i ha descobert com estan organitzats tots els lli-
bres.

20 de novembre
En sessió plenària, s'ha realitzat escrutini dels vots 
emesos per a l'elecció de Ministre Provincial, sent 
triat Fr Joan Carles Moya Ovejero.

21 de novembre
Aprendiendo con la família: hem rebut la visita de 
nou de Margarita Kirakosyan. Hem gaudit de tota 
una sèrie d’anècdotes i d’un conte típic armeni.

24 de novembre
PREMIS EXTRAORDINARIS CONSELLERIA. 
Els alumnes Diego Pau, Héctor Briz, Sara Lozano i 
Sandra Martínez han estat guardonats amb el Pre-
mi Extraordinari pel Rendiment Acadèmic en Pri-
mària 2017 concedit per la Conselleria d’Educació.

Aquest dijous se celebraren les votacions per al 
Consell Escolar del centre. Alumnes i professors 
exerciren el seu dret al vot i escolliren els seus 
representants.

17. . 2017-18



Els alumnes de 6é de primària van participar al 
programa de Ràdio Alzira (Cavallet de Cartró). Els 
alumnes van presentar el nostre col·le i van llegir 
un conte de Vicent Pardo, a qui van entrevistar.

Dia de la no violència contra la dona.

29 de novembre 
Alumnes de 5é i 6é assistiren a un taller sobre 
incendis i política de prevenció. Tenir cura dels 
espais naturals és cosa de tots.

30 de novembre
Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’assignatura 
d’Economia han visitat hui la Bolsa de València per 
conéixer millor el mercat bursàtil.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent18



DESEMBRE

1 de desembre 
Els alumnes de 3r ESO hem anat a vore l’Home in-
visible al Palau de les Arts Reina Sofi a.

2 de desembre
Es van retrobar en el col·legi més de 50 alumnes 
de la promoció que va fi nalitzar els seus estudis de 
3º de BUP en el curs 1983-1984.

13 de desembre
Celebració d’Advent.

15 de desembre
Betlem del col·le. Aquest any, participem al con-
curs municipal de betlems de Carcaixent.

17 de desembre 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària del nos-
tre col·legi han participat aquesta vesprada en 
el XXII Festival Coral de Nadal dels col·legis de 
Carcaixent.

18 de desembre
Resultats de la recollida d’aliments dins de la Cam-
panya del Kilo d’enguany. Gràcies, una vegada més.
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19 de desembre 
Els i les alumnes de Primària i Secundària que han 
rebut el premi extraordinari al rendiment acadèmic 
en els cursos 2015-2016 i 2016-2017.

21 de desembre
Va estar amb nosaltres Eloy Moreno, l’autor de El 
Regalo.

GENER

5 de gener
4t d’ESO ha realitzat una visita a la fàbrica Dano-
ne.

11 de gener 
Franciscans pel món Intercanvi Hamelín 2018.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent20



22 de gener
3r de Primària ha tingut hui la celebració de la 
Renovació de les Promeses del Bateig.

24 de gener 
2n de Batxillerat ha passat el matí a València a 
Unitour.

25 de gener 
5é i 6é de primària han assistit a una xarrada so-
bre el càncer que han realitzat unes voluntàries 
de l’Associació de la lluita contra el Càncer de Car-
caixent.

1r d’ESO ha anat hui a la sala Flumen de València a 
vore la representació teatral Nobody’s perfect.

25 i 26 de gener
Encontre d’equips directius de Col·legis Francis-
cans.
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FEBRER

1 de febrer
Presentació d’una antologia poètica de Fray Ángel 
Martín a la Biblioteca Municipal de Carcaixent.

1 de febrer
3r i 4t d’ESO han visitat la fàbrica de Coca Cola a 
Aldaia.

6 de febrer 
Els alumnes alemanys de l’Intercanvi amb Hamelín 
estan ja a Carcaixent i han visitat l’alcalde.

13 de febrer
Jornada de donació de cabell.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent22



14 de febrer
Dimecres de Cendra.

16 de febrer
Lliurament dels XIII premis de Cartes d’Amor que 
l’Ajuntament de Carcaixent ha organitzat.

26 de febrer
3r de Primària ha celebrat l’acte penitencial.
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MARÇ

3 de març 
Cross Escolar.

6 de març
Segon de Batxillerat. Eixida al teatre.

12 de març
5é de Primària. Treball sobre les bandes a l’assig-
natura de música. 

12 de març
Els alumnes de 4t ESO inicien la seua convivència 
cap a Assís.

21 de març
Seguim amb el viatge a Itàlia.

22 de març
Comencem la campanya de donació de sang.

SAN ANTONIO DE PADUA
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ABRIL

5 d’abril
Nit al col·le del moviment Sant Francesc.

10 d’abril
Tercera sessió de formació franciscana del profes-
sorat.

12 d’abril
Xerrada als de 2n d’ESO sobre el tabaquisme.

27 de març
Premi extraordinari al rendiment acadèmic de Pri-
mària.

28 de març
Premi extraordinari al rendiment acadèmic de Se-
cundària.
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13 d’abril
Infermeres i metgesses del banc de sang expliquen 
als xiquets la importància de donar sang.

14 d’abril
Mundialito franciscano a Ontinyent.

14 d’abril
Confirmacions.

18 d’abril
Jornada de donació de sang al nostre Centre.

SAN ANTONIO DE PADUA
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21 d’abril
Viatge de 4t d’ESO i 2n Batxillerat a Sagunt per 
assistir al Festival de Teatre Grecollatí.

Alumnes de 1r de Batxillerat visiten la facultat de 
marketing a València.

22 d’abril
Alumnes de Batxillerat participen en la Fira Ex-
perimenta de València.

23 d’abril
Celebrem el dia del llibre amb una fi reta per com-
prar llibres.

25 d’abril
Voluntaris de Compromiso Perruno ens parlen so-
bre la importància de tenir cura i respecte pels 
animals.

26 d’abril
Simulacre d’incendi al nostre col·legi.
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MAIG

9 de maig
Excursió de 1r i 2n de Primària a Vialdea.

10 de maig
Aprenent amb família de 2n de Primària.

6 de maig
Comunions.

11 de maig
Primera iniciativa patis coeducatius.

13 de maig
Comunions.

15 de maig
Segona iniciativa patis coeducatius.

Els alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat visiten 
Grefusa.

SAN ANTONIO DE PADUA
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16 de maig
Viatge de 5é i 6é a Madrid.

21 de maig
Gelat solidari.

22 de maig
Mostra de teatre escolar.

23 de maig
Xerrada amb Pilar Sanz, autora del llibre ¡Adultos 
despiertos, niñ@s felices!

24 de maig
Viatge de fi  de curs de 3r i 4t al Teularet a Navalón.

25 de maig
Graduació de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.

30 de maig
Visita d'alumnes de 3r de Primària a la Mare de Déu 
d’Aigües Vives.
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JUNY

1 de juny
Cloenda de la mostra de teatre.

4 de juny
Xerrada de Rita, voluntària de l’ONG Hesed Perú.

Els alumnes de 1r de Primària, guanyadors en l’in-
terescolar de futbol.

Els alumnes de 2n de Primària, subcampions en 
l’interescolar de futbol.

14 de juny
ENTREGA DELS PREMIS LITERARIS 
CIUTAT DE CARCAIXENT
A les 19 h es conegueren els guardonats dels XXIII 
Premis Literaris Ciutat de Carcaixent, tant en la 
modalitat del Premi Soleriestruch de Narrativa Cur-
ta com en la de l’Arminyana i Canut de Poesia. 
En aquesta ocasió l’alegria ha estat doble, perquè 
els dos guanyadors dels dos 1r premis han estat 
alumnes de nostre centre: Mar Ginesta, alumna de 
2n de batxillerat, i Pepe Alarcón, alumne de 1r de 
batxillerat, han guanyat, respectivament, la moda-
litat de narrativa i de poesia.

és això

SAN ANTONIO DE PADUA
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«Cert dia que es llegia en l’Església l’Evangeli 
on es narrava com el Senyor havia enviat als 
seus deixebles a predicar; present allí Francesc, 
no va entendre aquestes paraules i acabada la 
missa parlà amb el sacerdot, aquest li explicà 
amb detall el passatge evangèlic: els deixebles 
no havien de posseir cap cosa pròpia, compar-
tir el poc que tenien i predicar el Regne en tot 
moment. De sobte, Francesc exclamà: Açò és el 
que vull, açò és el que busque, açò és el que 
desitge posar en pràctica dins del meu cor». 

Tomàs de Celano escriu aquestes paraules a la bio-
grafi a de Sant Francesc, ens conta aquest moment 
de conversió que nosaltres hem agafat com a lema 
per al curs «El que jo busque és això».

Amb aquest lema es dóna continuïtat al lema del 
curs passat. Una vegada acceptada la invitació de 
Déu de «Vine a mi», ens cal viure la seua presèn-
cia i anunciar-la a tots.

Quan trobem el que busquem, aleshores no podem 
ocultar l’alegria que aquesta troballa provoca en les 
nostres vides. Tots recorrem aquest camí de busca 
cap a allò que dóna plenitud a la nostra vida. El pro-
blema és que en moltes ocasions emprenem camins 
que no ens condueixen a trobar el veritable tresor. 
No ens cal buscar el tresor que anhelem fora de 
nosaltres, en allò que apareix a la nostra vida com 
a propostes o desitjos d’èxit, fama, riquesa, sensu-
alitat…, sinó dins nostre amb el desig de trobar la 
plenitud. I com podem trobar la plenitud? Fent com 
feia Francesc, vivint en fraternitat ajudant sempre 
als nostres germans més menuts.

Equip de Pastoral

EL QUE JO 
BUSQUE

és aixòés això“és això“és això
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Un gran esperit solidari ha inundat els corredors 
del nostre col·legi i, com cada any, famílies i 
alumnat han participat amb molt de gust en totes 
les campanyes que proposem com de costum i és 
propi del nostre carisma franciscà.

En arribar el Nadal ens preparàrem per a la Cam-
panya del Quilo, on cada dia desenes de produc-
tes alimentaris omplien el pati. Aquest any, entre 
tots, hem aconseguit recollir 1198 productes que 
han ajudat al Banc d’Aliments de Carcaixent i a la 
Tercera Ordre Franciscana.

Pel mes de febrer, a la campanya de Mans Unides, 
va ser el torn de l’esmorzar solidari. Després d’es-
coltar el projecte d’abastiment d’aigua potable als 
poblats de Tanzània, l’alumnat del col·legi enco-
manà més de 380 entrepans que es traduïren en 
una gran ajuda de 1150 € per recolzar el projecte.

I les famílies? També participaren! Aquesta vega-
da els nostres herois i heroïnes favorits ens mos-
traren que donar ens fa grans, amb un total de 
74 donacions de sang haurem aconseguit ajudar a 
més de 220 persones.

Ja en la recta final del curs, una campanya que 
agrada a menuts i grans. Estiu i generositat van 
de la mà en la campanya del gelat solidari, una 
ajuda irresistible! Aquestes ajudes han estat des-
tinades a l’ONG HESED-Perú, així com la satisfac-
tòria fireta del llibre que tingué lloc per Sant Jordi 
amb la venda de llibres de segona mà.

_

Campanyes solidàries
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Fe i família franciscana

Els temps litúrgics han estat molt present al llarg de tot el 
curs, ens van marcant el ritme anual de la pastoral en el cen-
tre. L’Advent i Nadal, aprofundírem en allò que busca el nostre 
cor, segons el lema del curs, i també la Quaresma i Pasqua, 
amb la celebració de la imposició de la cendra a més de l’ac-
tivitat amb l’alumnat fent «Les receptes per a la Pasqua» on 
ells mateixos buscaren els ingredients per a viure-la d’una 
forma un poc més autèntica.

Fa alguns anys, els col·legis franciscans d’Espanya es van uni-
fi car formant una província única, per aquest motiu, el 27 
d’octubre vam celebrar que som una mateixa realitat en dife-
rents punts geogràfi cs, 14 col·legis. Aquest Dia dels Col·legis 
Franciscans, el nostre centre es va agermanar amb el col·legi 
franciscà de La Immaculada de La Pobla de Montalbán (Tole-
do). 

Altra activitat d’agermanament que hem realitzat aquest curs 
ha estat el Mundialito Franciscano, va tenir lloc el 14 d’abril a 
Ontinyent. Van participar alumnes de 5é de primària, 1r d’ESO 
i 3r d’ESO. Un dia de convivència i competicions esportives 
entre col·legis franciscans: Cartagena, Almeria, Ontinyent i 
Carcaixent.

Encetem un nou projecte

Aquest curs, hem incorporat el pla formatiu «El Càntic» que 
pretén ser un recorregut pels valors franciscans, a través de la 
vida i l’espiritualitat de Sant Francesc, de Santa Clara i d’altres 
sants franciscans. Volem incorporar en el currículum ordinari, 
recolzat per l’acció tutorial d’una hora 
al mes, un moment de refl exió, d’apro-
fundiment i d’actualització franciscana. 
El títol d’aquest pla està inspirat en el 
cant d’alabança que fa Francesc a tota 
la creació com a expressió de gratitud 
a Déu. 
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ENCUENTROS
literarios

El niño que pudo hacerlo
Dos niños estaban patinando sobre un lago helado cuan-
do, de pronto, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al 
agua. La corriente lo desplazó por debajo y la única op-
ción para salvarlo era romper la capa que lo cubría. Su 
amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que 
nadie venía buscó una piedra y golpeó el hielo hasta rom-
perlo. Y así consiguió salvarlo.

Ningún vecino entendía cómo un niño tan pequeño había 
podido romper una capa de hielo tan gruesa.

—Yo sí sé cómo lo hizo —dijo un anciano.

—¿Cómo? —contestaron todos sorprendidos.

—No había nadie alrededor para decirle que no podía ha-
cerlo.

literariosliterarios
Ana Barbero 
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A las puertas de Navidad Eloy Moreno visita nuestro cole-
gio. Eloy es autor de El bolígrafo de gel verde, de Cuentos 
para entender el mundo, de No mires debajo del sofá, de El 
regalo y de su última novela Invisible.

Eloy visitó el colegio para compartir su regalo con el 
alumnado de 3º de ESO y por la tarde con familias y pú-
blico general. 

Fue una jornada muy emocionante para nuestro alumnado 
que por primera vez compartió lectura con su familia. 

En las imágenes el grupo de 3º de ESO y el encuentro por 
la tarde con las familias.

Fue un verdadero placer tenerlo en nuestras aulas. El 
próximo año nos volverá a visitar, esta vez con la novela 
Invisible.

En la segunda evaluación nos visita Ál-
varo García Hernández, autor del TQMC. 
En este, el alumnado preparó una candy 
bar y redactó la presentación del autor.

MARÍA DESAMPARADOS: Se llama Ál-
varo porque su abuela Luisa así lo quiso. 
Nace un caluroso mes de junio de 1976, 
en Utiel, de donde es su padre. 

ENCUENTRO CON ÁLVARO GARCÍA

Eloy Moreno visita nuestro colegio

37



SARAI: Estudió EGB en el cole-
gio Manuel García Izquierdo de 
su pueblo.

MANEL: Hace bachillerato en 
el IES de Requena. Allí despega 
su carrera literaria, ganando el 
premio Sal y sarmiento, un con-
curso literario promovido por el 
mismo instituto.

ELENA: De ese instituto se 
lleva además a su profesor de 
literatura, Miguel Ángel Plaza, 
de quien guarda un cariño es-
pecial. Y es que a veces los pro-
fesores o profesoras nos marcan 
y deciden el futuro de nuestra 
vida. Por eso es ahora profesor.

SARA CHAVELI: Es un hombre 
sencillo, entregado en cuerpo 
y alma a su familia y un cola-
borador habitual de FEDE (una 
asociación de enfermedades ra-
ras).

RÚBEN VIDAL: en 1996 se tras-
ladó a vivir a Valencia para co-
menzar la carrera de Filología 
Hispánica. Pero no fue mucho a 
clase, decidió escribir su primera 
novela: Ana Ynada, tú y yo so-
mos tres, con solo 21 años. Que 
publica un año después en una 
editorial que hoy ya no existe. 

PAULA FRESQUET: Lleva tatua-
do León Kamikace en su brazo 
derecho. 

ANDREA CANET: Comenzó 
a trabajar como profesor en 
2002, cuando nacimos algunos 
de nosotros.

MIREIA INIESTA: Porque él 
está con nosotros, no se puede 
vivir al margen de las redes so-
ciales. Sería —dice él mismo— 
como preguntarle a Chaplin si el 
cine sonoro tendría éxito.

ANDREU: Inaugura su blog en 
2007 con el fi n de conectar con 
sus lectores mediante relatos 
cortos. Es un autor que se rein-
venta. Sus textos se publican en 
internet.

MAR CATALÁ: Su primera publi-
cación la publicaron después de 
que le dijeran que había que-

dado fi nalista en un concurso 
literario. 

MAX: El TQMC difundida prime-
ramente por twenti.

EVA: Álvaro, junto con la edi-
torial Sansy, donaron los bene-
fi cios obtenidos de la venta de 
este libro a dicha asociación.

MAR FERRANDO: En 2013 pu-
blicó El propósito de Ana.

GISELA: En 2016 gana el Pre-
mio SM Gran Angular 2016.

ELENA: Le viene la pasión de 
escribir desde los 11 años. Su 
padre compró dos colecciones 
de libros que lo marcaron ya de 
por vida.

ANDREA PONS: A partir del éxi-
to que tuvieron en internet sus 
microrrelatos, decidió utilizar 
la redes sociales para escribir 
una novela, por entregas, des-
tinadas al público adolescente. 
Es por ello que en enero del 11 
comenzó a escribir Tqmc? Se 
convirtió en un éxito a través 
de Tuenti que le permitió que 
Sansy decidiera publicarla. 

SONIA: Uno elige ser buena o 
mala persona, pero no elige ser 
un actor malo. 

GUILLEM: Y cito textualmen-
te una de sus frases: «Porque 
leer sin ganas es como comer 
sin hambre». Y con este libro 
lo que has conseguido es que 
leamos con muchas ganas. Gra-
cias, Álvaro.
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Homenatge aHomenatgeaHomenatgeaHomenatge
Com no podia ser d’altra manera 
i manllevant el títol d’una cançó 
d’Ovidi Montllor, volem recordar 
un dels fets més emotius que ens 
marca aquest curs. Aquest no és 
altre que el dia que Teresa Redal 
es va jubilar, és a dir, va iniciar 
eixa nova vida. Aquestes imat-
ges, grafi smes i textos sols tenen 
com a intenció fer-lo present, 
com no podia ser d’altra manera, 
en aquest anuari. 

I ja que li hem manllevat el tí-
tol, també hi reproduïm uns ver-
sos de la mateixa cançó, no tots, 
que alguns posarien roja com 
una tomaca a la pobra Teresa, 
que no són altra cosa que l’ho-
menatge a una mestra.

Ara de gran comprenc
tot el que per tu sent

i et llence un homenatge
als quatre vents.

Com un record d’infantesa
sempre et recordaré a tu,

Teresa.

Suena el teléfono. Era del colegio. Me propo-
nen escribir un artículo para el anuario de este 
curso. He sentido una gran alegría, ya que el 
colegio y mi profesión han llenado mi vida. 

En mi juventud, y tras unos años en la Univer-
sidad, obtuve la licenciatura en Filología Ro-
mánica y, posteriormente, tuve la oportunidad de 
dedicarme a la enseñanza. Siempre tuve vocación, 
ya de pequeña jugaba a ser "señorita". Trabajar en 
algo que te gusta es esencial y muy gratificante, 
pues supone entusiasmo y dedicación sin demasiado 
esfuerzo. Desde mi humilde parcela, me llena de 
satisfacción haber contribuido en la formación 
de muchas generaciones de alumnos.

El Colegio ha sido mi otra familia. 

Mi paso por el colegio
Recuerdos:

Teresa Redal
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Cuando comencé en el año 
1979, éramos pocos profesores 
seglares, la mayoría eran 
frailes. Su ejemplo y ense-
ñanzas me fueron formando 
y pude aprender mucho del 
espíritu franciscano, a mu-
chos de ellos los llevo en mi 
corazón. También recuerdo 
a todos los compañeros/as 
y se me dibuja una sonrisa 
al recordarlos. He tenido el 
privilegio de tener alumnos 
que, después, se convertían 
en compañeros de trabajo y, 
como no, no puedo dejar de 
nombrar a mi hermana Mila. 
Todavía hoy profesora en 
el colegio, quien siempre 
ha estado a mi lado, ha sido, 
es y será mi gran apoyo. Es 
muy complicado querer decir 

tanto en tan pocas palabras. 
Me viene a la memoria ese 
precioso poema de la madre 
Teresa de Calcuta "Enseña-
rás a volar":

Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo
Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño
Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo… 
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Ser docente es inigualable 
y muy apasionante. Da mucha 
alegría encontrar alumnos/

as que te reconocen, te cuen-
tan cómo les va la vida y te 
recuerdan algunas anécdo-
tas vividas en el colegio.

Después de 38 años llega el 
momento de la jubilación 
y empieza otra etapa de la 
vida. Desde estas líneas 
quiero agradecer los gestos 
de cariño a todos los que hi-
cieron posible esa despedida 
sorpresa tan emotiva (en es-
tos momentos, aún me emocio-
na cuando lo recuerdo).

En fin, ha sido un gran ho-
nor y una gran satisfacción 
personal, haber podido for-
mar parte del colegio San 
Antonio de Padua de Car-
caixent.

as que te reconocen, te cuen-
tan cómo les va la vida y te 
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Como representante del colectivo de profes, escri-
bo estas líneas dedicadas a Teresa para el anuario 
del cole. Cuando me lo han propuesto, la idea me 
ha encantado y me he sentido muy emocionada.

Tengo tanto que decir… y os anticipo que todo 
cuanto diga va a ser bueno, primero porque no 
puede ser de otra manera, ya que es verdad, y des-
pués porque no es solo una opi-
nión personal sino la de tod@s 
mis compañer@s.

Mi opinión personal a nivel profe-
sional es que Teresa ha sido una 
gran educadora.

Tanto Teresa como yo, hemos te-
nido mucha suerte por un doble 

motivo: hemos trabajado en lo que nos gustaba, 
era nuestra vocación, y hemos caminado juntas 
desde el principio. Entramos en el colegio duran-
te el mismo curso escolar (1978-1979) con una 
diferencia de un par de meses y, en toda nuestra 
trayectoria (han sido muchos años), hemos podi-
do compartir muchísimas experiencias: nuestros 
compañer@s, nuestro alumnado (no olvido la 

época en la que nuestr@s hij@s 
estaban en el colegio, gran reto 
para nosotras porque implicaba 
una mayor responsabilidad, no 
solo la puramente profesional), 
horas de trabajo, actividades, 
tutorías, reuniones, claustros, ex-
cursiones… y siempre nos hemos 
tenido una a la otra, nos hemos 
ayudado en todo momento, he-

Compartir, compartir 
siempre, porque las 

penas compartidas se 
hacen pequeñas y las 
alegrías compartidas 
se multiplican y se 

disfrutan mucho más

Milagros Redal Sernamás que compañera
Teresa, 
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mos podido comentar nuestras difi cultades, dar-
nos ánimo en momentos difíciles… nos hemos 
llevado el trabajo a casa, no han habido horas 
y la verdad es que hemos disfrutado mucho con 
nuestra tarea.

Teresa ha sido, es y será un gran apoyo para mí, 
me ha ayudado siempre, me ha aportado tranqui-
lidad, serenidad, fortaleza… y he podido experi-
mentar, en primera persona, esa frase que siempre 
les digo a mis alumn@s: «Compartir, compartir 
siempre, porque las penas compartidas se hacen 
pequeñas y las alegrías compartidas se multipli-
can y se disfrutan mucho más».

Teresa, hemos tenido la suerte de contar conti-
go, has sido la compañera ideal, tienes muchas 
cualidades que han sido de gran importancia para 
nuestro colectivo ya que nos han facilitado nues-
tra gran labor, EDUCAR. Queremos manifestarte 
nuestro agradecimiento por ser: trabajadora in-
cansable, siempre participativa, cercana, afable, 
cariñosa, entrañable, simpática, servicial…

Ya ves, te conocemos muy bien y como tú tam-
bién nos conoces, sabrás adivinar, en las frases 
siguientes, la compañera o el compañero que te 
las ha dedicado:

«TERESA, MI PROFESORA. TERESA, MI COMPAÑE-
RA. TERESA, MI AMIGA».

«ELS COMENÇAMENTS DE LA TEUA MÀ FOREN 
MENYS DURS… EN TU VAIG TROBAR UNA COM-
PANYA, UNA AMIGA I CONFIDENT. GUARDE AMB 
MOLT D’AMOR AQUELLS MOMENTS. TERESA, JO 
NO ET VAIG TENIR COM A MESTRA, PERÒ FERES 
DE MESTRA AMB MI, ENSENYANT-ME I ACOMPA-
NYANT-ME EN AQUESTA APASSIONANT PROFES-
SIÓ. T’ESTIME, I NO POQUET».

«ME ACOGISTE EL PRIMER DÍA COMO SI FUE-
SES DE MI FAMILIA CON ESA SONRISA TAN ES-
PECIAL QUE TE CARACTERIZA Y HAS SIDO MI 
APOYO Y MI CONSEJERA DURANTE TODOS ES-
TOS AÑOS. TE QUIERO MUCHÍSIMO POR Y PARA 
SIEMPRE».

«TERESA, ME ARROPASTE EN LOS MOMENTOS 
MÁS DIFÍCILES, COMPARTISTE TAMBIÉN MIS 
ALEGRÍAS. ERES Y SERÁS SIEMPRE EL CLARO 
EJEMPLO DE HUMANIDAD, GENEROSIDAD, AMOR 
Y COMPRENSIÓN. ¡QUÉ AFORTUNADA ME SIENTO 
POR HABER PODIDO COMPARTIR ESTOS AÑOS DE 
TRABAJO CONTIGO!».

Como todo pasa y todo llega, también ha llegado 
el tiempo de tu jubilación y ya no te tenemos en 
el día a día escolar. Has iniciado una nueva etapa 
en tu vida y deseamos que seas muy muy feliz. No 
olvides nunca que las buenas personas no pasan, 
no desaparecen, siempre dejan huella.

Por último, me gustaría decir, en nombre 

de todo nuestro colectivo y en el mío 

propio, gracias, 

Teresa, gracias por tu trabajo, p
or tu 

dedicación, por tu cordialidad, por tantas 

y tantas cosas, gracias, mil veces gracias. 

Con letras mayúsculas, GRACIAS, TERESA.

Siempre nuestra.t



amb espines

Aquesta narració va resultar fi nalista en la categoria de 
narrativa a la vint-i-dosena edició dels Premis Literaris 
Ciutat de Carcaixent 2017. Ja ha estat publicada dins del 
volum col·lectiu DD.AA (2018): Vosaltres. Bromera, col-
lecció Lletra Nova. Hem de donar les gràcies a l’Editorial 
Bromera i a l’Ajuntament de Carcaixent per haver permés 
la seua reproducció al nostre anuari.

Que bonic seria caminar de la mà de la persona a la qual 
estimes i cuides com al tresor més preciat. Ens agrada molt 
imaginar. Pensar en el futur, i sobretot, un futur bonic, per-
fecte, sense cap tipus de problema, com un jardí amb roses, 
roses sense espines. Eh, aterra! Això es deia a ella mateixa, 
mentre estava somiant desperta a classe de Valencià. Quin 
fàstic sentir al professor parlar-nos de la literatura de l’edat 
mitjana. Ja veus tu que interessant.

Arribar a casa, dinar i seure, com rutina diària, al seient de 
la saleta d’estudi. Un quart més tard. Ja havia desconnectat i 
ja estava pensant amb el seu bell futur. S’imaginava amb ell, 
el xic eixe de segon de batxiller, de quin tan indirectament 
està enamorada. Indirectament, sí. Ja que els ulls no poden 
amagar la veritat, mai. Ella era feliç així, imaginant-se com 
de bonic seria tot, si isquera com ella volia, clar. Però no. Les 
coses no són així. La vida no és tan fàcil com una s’imagina 
un dimarts a les cinc de la vesprada.

Mireia Sanchis Meri
ALUMNA 2N BATXILLERAT

RosesRosesRoses
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Continuar, sols pensa en continuar, tirar avant, 
seguir lluitant, lluitant pel que vols ser en un fu-
tur. No, ella no vol ser una mantinguda, ella vol 
estudiar, entrar a la universitat, acabar la seua 
carrera i començar a treballar en el que li agrada i 
l’ompli. Que fàcil pareix dir-ho, no? Però cal creu-
re-s’ho. Així era la mentalitat que portava ella 
tots els dies al alçar-se del llit.

Bff… hui no pot més, exàmens, treballs, deure… 
i la seua vida social? Quan tindrà temps d’estar al 
sofà deu minuts sentint les seues cançons preferi-
des? Bé, ella fa un remix, no li’n queda altra. No 
pot estar al sofà, però sí al seient de la tauleta 
d’estudi, no és tan còmode, però no s’està mala-
ment. Doncs… mentre fa el deure i els treballs es 
posa música de fons, bé, almenys així se suporten 
millor les setmanes de batxiller.

Oh! Hui s’han creuat les mirades. Ella baixava les 
escaleres per canviar de classe a l’institut i ell les 
pujava. Com sempre que passa açò, ella es queda 
uns deu minutets pensant amb ell. Què deu tindre 
que no pot deixar de mirar-lo? Deu tindre màgia. 
Bé, tindran màgia o la crearan. Qui sap.

A classe de Matemàtiques, el professor explicava 
tan content el tema de límits… Aiii! Ella sí que 

està a punt de superar el seu lí-
mit: s’aclapara, s’estressa, no 

pot més, vol deixar-ho tot 
i anar- se’n lluny, i no 

tornar. Inspira, expi-

ra, inspira, expira…, copia els exercicis de la pis-
sarra que ha posat el professor.

QUE BÉ! Avui no té feina per a demà, està somi-
ant? Per fi … un dia tranquil. Ix a passejar el gos 
i a caminar, a respirar i contemplar la vida, que 
li done l’aire a la cara… El bon temps, ja està 
ací. Benvingut! Està pensativa, observa la gent 
que passeja igual que ella pel parc, veu un xic sol 
caminant ràpid, una xica amb els auriculars i fent 
esport, dos xiquets jugant amb son pare, ah… 
una parella d’ancians asseguts al banc on pegava 
el sol de les tres de la vesprada.

Bum, automàticament, el seu cap es posa a re-
cordar el moment de hui en el qual s’han mirat a 
l’institut… Què deu tindre que no pot deixar de 
mirar-lo? Es fa la mateixa pregunta tots els dies, 
espera algun dia obtindre resposta. Mentrestant, 
tan sols li quedarà seguir com abans.

Últimes setmanes de maig, tots els professors vin-
ga a repetir el temari que entra per als exàmens, 
els companys aclaparats, es respiren nervis a 
l’ambient de classe; bé, açò és batxiller. Tots s’ho 
trauran, un últim esforç, ja no queda res per fi na-
litzar i disfrutar de l’estiu que es mereixen tots. 
Ella recordava les paraules d’un bon excompany 
de classe, que va abandonar el camí a la meitat 
del curs, «jo sé que tots podeu amb açò, vosaltres 
podeu!». Molt de positivisme i les piles carrega-
des, es mentalitza que queda res per ser lliure, un 
últim gran esforç i tindrà recompensa.

Durant aquests dies aquell xic, segueix obser-
vant-la igual que sempre, o tal vegada un poc 
més, qui sap. A ella això l’alegra, i també li agra-

da… encara que no vulga acceptar-ho. Ja s’ha 
acostumat, a cada canvi de classe, en pujar 

del pati.. a veure’l. A mirar-lo. A obser-
var-lo. Què deu tindre que no pot deixar 

de mirar-lo?

Vinga, va, setmana d’exàmens, 
piles molt carregades, nervis, 

agonies, desesperació, el cap 



descentrat o massa centrat, ja no sap ni com se 
sent. Un últim esforç. 

Primer dia superat. Lleva de la llista Dibuix Tècnic 
i Matemàtiques. A pels dos pròxims, açò no pinta 
malament. Segon dia superat, lleva Anglés i Filo-
sofi a. Dos més són dos menys.

Cap de setmana, que bé. Ara tindrà més temps per 
estudiar, més tranquil·lament. També per eixir 
amb les amigues i desconnectar. Que això sempre 
va bé. 

Dilluns, molta por, dos exàmens més. Les dos del 
mig dia… Tercer dia superat! Està contenta dels 
exàmens fets fi ns ara. Dimarts i dimecres, últims 
tres exàmens, està clar que tots no li han eixit 
perfectes, però sí d’acord amb el temps estudiat. 
Perfecte. Acaba setmana d’exàmens, per fi .

Eh! Desperta! Arribaràs tard! Falten trenta mi-
nuts per a agafar l’autobús! Avui comences els 
exàmens fi nals, has d’estar ben desperta! Ah, sí… 
ho estava somiant. Somiava amb un jardí amb ro-
ses, roses sense espines. Està clar que la seua real 
setmana d’exàmens tenia espines… I tantes! Al 
seu somni, els exàmens de totes les assignatures, 
més o menys, li havien eixit perfectes. Hahaha! 
Tant de bo passara això de veritat, pensava quan 
entrava a l’aula d’exàmens.

Res, exàmens fets, curs acabat. Si s’ha esforçat 
prou, tindrà la nota esperada. I si no, doncs menys 
nota. S’entropessa amb el xic, el famós xic. Pareix 
que vol dir-li alguna cosa, però no ho fa, simple-
ment somriu. Ella li torna el somriure. Es queda 
una estona, ja relaxada, pensant en eixe moment. 

Li devia voler dir alguna cosa? Pareixia, però… 
Bah, no es calfarà el cap, si vol dir-li alguna cosa, 
xe, que ho faça, i si no vol, doncs que no ho faça. 
Què clara era ella amb els seus pensaments.

Per fi , el dia de l’arreplega de notes. Un poc ner-
viosa estava, com tots els companys del curs. Uns 
eixien contents, altres disgustats, ah, també el 
típic que ja ix pensant en la festa que disfrutarà 
dissabte, n’hi ha de tot.

A la porta de l’institut, encenent-se un cigarro, 
esperava a que passara una amiga seua per anar-
se’n de dinar. Obri el sobre de les notes per tor-
nar-les a veure, que contenta estava! Havia su-
perat la nota que ella tenia pensada! De sobte 
nota que algú li toca a l’esquena, es gira, era ell. 
«Perdona, crec que t’ha caigut aquest paper en 
obrir el sobre». En sentir-lo i veure’l tan prop, se 
li accelera el cor. «Gràcies» i el xic somriu, i s’allu-
nya. Desdobla el paper. Lloc, data i hora.
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Ino Signes

A banda del futbol, on també som molt 
bons, tenim altres esportistes destacats. 
I ací un xicotet tast.

Alicia (1r ESO) i Sònia (3r ESO) practiquen el voleibol 
i pertanyen al club «Nou Volei Alzira». Entrenen tres 
dies a la setmana i juguen una lliga que comença en 

octubre i finalitza en el mes de maig. A més, participen 
en partits amistosos que servixen com a entrenament i 

en les «nits esportives» on molta gent jove es reunix el 
cap de setmana per divertir-se de forma sana practicant 

esport fins a la matinada.

K
ite

sur
f

Sandra Martínez (1r ESO) practica des 
de ben menuda el kitesurf, un esport 
aquàtic poc conegut en el qual una 
milotxa de tracció (de l’anglés kite), 
tira de l’esportista (kitesurfiste) i li 
permet relliscar sobre l’aigua damunt 
d’una taula (wakeboard). Sandra ens 
recomana practicar este esport perquè 
és molt divertit i ens permet fer salts i 
maniobres diverses, carreres i surf sobre 
les ones.

Volei

~racó de l’ESPORT
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Ciclisme
Lluna i Jordi són dos companys 
de 1r ESO que practiquen el 
ciclisme de competició. Lluna 
ha sigut dues vegades campi-
ona i dues, subcampiona de 
la Comunitat Valenciana en la 
modalitat de carretera i està 
presel·leccionada per al Cam-
pionat d’Espanya. 

Entre altres títols, Jordi és 
subcampió de la Comunitat 
Valenciana en les modalitats 
de BTT i ciclocròs.

Javier Llinares «Javito» és alumne de 
1r. de Batxillerat i juga al tennis des 
de menut. Ha sigut campió d’Espanya 
cadet i júnior en 2017. Actualment és 
subcampió júnior de la Comunitat Va-
lenciana, guanyant al número 15 del 
món sub-18 (semifi nalista en Roland 
Garrós júnior).

Javito està en el número 98 d’Espanya 
en el rànquing absolut; 3r, sub-17 i és 
el 1430 mundial de l’ATP. Enhorabona, 
Javito!

CT
ennis

Christian i Nerea són dos companys que 
practiquen karate des de ben menuts. 
El seu instructor és el shijan José María 
Lozano, cinturó negre 5é dan de kiokus-
hinkai i un dels mestres més guardonats 
d’Espanya.

Nerea i Christian són cinturó marró, el 
grau immediatament anterior al cinturó 
negre, i estan treballant molt fort per 
aconseguir este grau superior.

Ànim!

K
ar

ate

Basquet

Trofeu lliurat per la Federació de 
Bàsquet de la Comunitat Valenci-
ana (FBCV) a Alejandro Alonso en 
reconeixement com a millor juga-
dor de la categoria Jùnior Masculí 
1a Zonal, grup D, en la temporada 
2017-2018.

Basquet
anuari del col.legi . 2017-18



A LES NOSTRES 
INSTAL·LACIONS

Nous temps,
noves aules,

noves millores

Seguint amb l’afany d’oferir les millors 
instal·lacions al nostre alumnat, el 
col·legi San Antonio està oferint dife-
rents aules renovades.

En aquesta ocasió, s’han canviat les au-
les de Batxillerat, les quals ara ocupen 
la tercera planta de l’edifi ci del carrer 
Sant Ana.

A més, aquest canvi ha possibilitat la re-
novació i actualització de les aules d’in-
formàtica i tecnologia, les quals han si-
gut reubicades aprofi tant l’espai que van 
deixar les anteriors aules de Batxillerat.
A aquestes aules, cal afegir la nova aula 
multiusos i l’aula arts and crafts, de les 
quals ja ha gaudit l’alumnat d’Educació 
Primària. 

Però no sols hi ha novetat a les aules, 
també diferents parts del col·legi, com 
el menjad or i la cuina, han estat refor-
mades.

SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent48



actualitzaci
ó 

de l'aula 
d'informàtica

renovació 
de la cuina 
i el menjador

noves aules 
de Batxillerat

aula de 
tecnologia

nova aula
de Batxillerat

nova aula 
multiús 
de Primària

Aula 
arts and crafts



SAN ANTONIO DE PADUA
Franciscans de Carcaixent50



Retrobem

el passat



Enric 
Juan 

Redal

A l’hora de preparar el retrobament amb 
el nostre exalumne, si sol·licitàrem una 
xicoteta biografia. Aquesta és la que ens 
va remetre:

Enric Juan Redal, Catedràtic d’Institut; Di-
rector General de Continguts de l’Editorial 
Santillana; Professor del màster d’edició de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Per tant, aquesta que ve a continuació 
és una biografia no autoritzada del nos-
tre convidat d’enguany a aquesta secció:

Professor, historiador i editor, nascut a Alzira. És llicen-
ciat en Filosofia i lletres per la Universitat de València, 
Màster en didàctica de Geografia, Professor del màster 
d’edició de la Universidad Complutense de Madrid, Cate-
dràtic d’institut, ha sigut director del centre de profes-
sors de Torrent. Fundador i director de la revista Qua-
derns de recerca d’Alaquás i cronista de la mateixa ciutat, 
cofundador i expresident de l’IDECO (Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Horta Sud), director d’Anals de l’Institut 
d’Estudis Comarcals i Monografies de l’Horta Sud.

Coordinador de l’organització de congressos d’història de 
l’Horta Sud, membre del consell de Patronat de la Funda-
ció Caixa Torrent de l’Institut d’estudis Empordanesos i 
fundador de la publicació de «Set dies de la Comarca» i 
de l’Associació de Renovació Pedagògica de l’Horta Sud. 
Ha donat llum a més de trenta monografies sobre història 
local i comarcal, ha dirigit col·leccions didàctiques ela-
borades pel CEP de Torrent i de l’Associació de Renovació 
Pedagògica de l’Horta Sud. Coordinador del premi Dones 
de l’Horta al llarg de temps i els premis d’Experiències 
Educatives patrocinats per Caixa Torrent i Caixa del Me-
diterrani. Dins de l’organigrama de l’Editorial Santillana 
ha sigut director de l’edició de llibres de text i consulta 
i literatura infantil de Voramar/Santillana, director de 
general d’aquesta i director de continguts de llibres de 
text, director Global de continguts de Santillana Glo-
bal…

Finalment, podem afegir que ha obtingut el preu Quico 
Moret pel reconeixement al seu treball en favor de les 
tradicions patrimoni.

bi
og

ra
fia
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Aquell primer article
No sóc molt partidari d’escriure articles personals 
però quan fa uns dies em van convidar a col·labo-
rar en la revista continuadora Del Col·legi accep-
tí amb agraïment; vaig pensar que era una bona 
oportunitat d’indagar en aspectes professionals 
de la meua pròpia vida i relacionar aquestes refl e-
xions amb els ensenyaments que vaig rebre dels 
meus primers professors.

El mes de febrer de 1965 vaig publicar un article, 
el meu primer article, en la revista Del Col·legi. El 
pare Simó Sáez ens va encarregar a Bernat Mon-
tagud, el meu amic des d’aquell curs, i a mi que 
contàrem les nostres impressions sobre els exerci-
cis espirituals que el mes de febrer havíem seguit 
a Sant Esperit; Bernat havia d’escriure una poesia 
i jo un text. No sé quantes hores vaig tardar a 
escriure dues pàgines però sé que em van costar 
molt d’escriure; tot i que eren només dues pà-
gines, vaig emprar molt de temps a escriure-les 
perquè mai vaig considerar aquella invitació com 

una cosa trivial; i en aquelles pàgines vaig expli-
car el que va suposar per a nosaltres, alumnes de 
preuniversitari, l’estada en el convent durant tres 
dies; la faena la vaig titular simplement Exercicis 
espirituals…, i aquell va ser el primer escrit que 
vaig publicar; potser per això el seu record es va 
convertir en una cosa duradora per a mi.

Fa uns dies vaig buscar la revista entre els papers 
de casa i la trobí; estava entre les fotografi es fa-
miliars, al costat del primer llibre de text que vaig 
publicar i entre els papers més estimats de ma 
mare. Ella, fi lla de pares que no sabien escriure, va 
guardar sempre la publicació amb el goig i l’orgull 
que suposa conservar el primer article escrit per 
un fi ll, juntament amb la veneració que sempre va 
sentir per les revistes i els llibres.

Aquests dies passats he rellegit aquell text i en 
trobar-me de nou davant seu he pensat, gràcies a 
la perspectiva que em dóna el temps, en els meus 

Enric Juan Redal



treballs com a professor i editor: he sigut docent 
d’Història durant alguns anys i editor de llibres de 
text i de narrativa les últimes tres dècades i, encara 
que és evident que la meua aproximació a aquest 
passat professional ve condicionada pel propi tem-
perament i la meua experiència al llarg dels anys, 
també pense que un té un deute amb els seus mes-
tres i amb moltes altres persones que al llarg del 
temps han participat en aquesta meravellosa obra 
col·lectiva que és construir la pròpia vida.

La lectura d’aquell article de joventut, la fotografia 
que l’acompanya amb les cares de gairebé trenta 
persones joves que posen felices, expectants, i que, 
a més, tenien tota la vida per davant, m’ha portat 
a recórrer amb rapidesa la meua vida professional 
dedicada a l’edició i a la publicació de llibres. Ràpi-
dament m’he deixat portar per reflexions personals 
que tenien els llibres ben editats com a fi anònim; 
per les propostes entusiastes per editar els millors 
originals; per convertir en una experiència gratifi-
cant qualsevol oportunitat d’escriure un bon text 
i, en els últims temps, el repte de produir el millor 
contingut sense que importe si el format és digital 
o en paper. I en reflexionar sobre la meua aventura 
amb l’edició, m’he sentit feliç de pensar que més 
de cinquanta anys més tard tenia l’oportunitat de 
donar les gràcies al professor que em va animar a 
escriure aquell primer article i també als professors 
que vaig conéixer al col·legi i que em van ajudar a 

donar els primers passos en el camí inesgotable del 
coneixement; els seus esforços, la seua generosi-
tat, els seus consells, han inspirat i servit de base a 
la meua pròpia vida i al meu treball i reconéixer-los 
significa un acte de record entranyable i al mateix 
temps de creença i fe en l’educació.

Vaig arribar al col·legi als quinze anys; tenia 
l’edat suficient per interpretar el que passava al 
meu voltant i encara que molts dels meus records 
de llavors s’han anat esvaint, hi ha alguna cosa, 
potser el sediment d’aquella experiència agrada-
ble, que ha conservat pràcticament tota la seua 
veracitat. El viatge amb autobús des d’Alzira a 
Carcaixent; les classes impartides exclusivament 
als matins; les hores ocupades en les traducci-
ons del llatí i del grec i en la lectura; els nous 
companys, quasi tots amb sòlids vincles d’amistat 
després de cursar junts els sis anys del batxille-
rat; Bernat Montagud, Josep Antoni Company, Jo-
sep Gresa, Pasqual Vernich, Vicent Talens, Ribera, 
Enguix, Penadés, Arbona..., els meus amics. I en 
l’abundància enorme d’esdeveniments que es van 
acumular aquell any recorde especialment els pro-
fessors.

Aquell claustre estava format majoritàriament per 
professors entre trenta i quaranta anys; la seua 
imatge no se m’ha desfigurat en el record i tinc 
clarament definides les seues classes; també les 
maneres d’explicar les lliçons, les rialles; gairebé 
tots eren frares franciscans i persones tan efica-
ces en la classe com afables en el tracte perso-
nal. Vaig aprendre molt en aquelles sessions que 
començaven a primera hora del matí amb Llatí i 
Grec, les assignatures que impartia fra José Luis 
Llano; les traduccions de l’Eneida i La Ilíada em 
van ocupar la major part de les vesprades d’aquell 
curs; vaig aprendre a mesurar hexàmetres i a reci-
tar de memòria versos de la Ilíada; fra José Luis 
havia estudiat a Salamanca i a Lovaina —crec 
recordar— i portava idees pedagògiques noves 
que no sé fins a quin punt nosaltres l’ajudàrem a 
desenvolupar; però el seu tracte amable i educat, 
unit sempre a una disposició a canviar qualsevol 
pràctica si pensava que la classe podia funcionar 
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millor, van ser sempre un referent per a mi. De fra 
Jacinto Fernández recorde les classes de Literatu-
ra espanyola i d’Història; també les seues lectures 
recomanades; sempre solia portar un llibre davall 
el braç i la seua lectura en veu alta dels textos 
ens obria les orelles i la sensibilitat a nous mons; 
sempre he pensat que va ser aquell any quan em 
vaig convertir en un bon lector; llegia i llegia, i 
he continuat llegint llibres al llarg de tota la vida; 
a més, ens parlava d’Història contemporània, la 
carrera que vaig decidir estudiar al fi nal d’aquell 
curs... De fra Ricardo guarde les disquisicions que 
intentaven fer fàcil els intricats arguments fi lo-
sòfi cs i també les preguntes sorpresa a qualse-
vol de nosaltres fetes amb la rapidesa del vent; 
preguntes que volien convidar a una participació 
a la qual malauradament aquells estudiants als 
quals Hegel i Kant els deien poc no corresponien 
la majoria de les vegades; però, ens feia veure que 
l’essencial en l’ésser humà era la refl exió; utilitzeu 
el pensament per qüestionar les coses...! —ens 
repetia; de fra Alberto vaig admirar sempre els es-
forços per fer-nos parlar en francés i les relacions 
lingüístiques que establia entre el francés i el va-
lencià; de fet, va ser el primer professor a qui vaig 
sentir refl exionar sobre la meua llengua materna; 
i fra Simó i les classes setmanals d’Història social 
de l’Església; algunes vesprades dictava conferèn-
cies perquè aprenguérem a prendre apunts tot i 
que, a més, sempre buscava que les seues refl exi-
ons ens obriren noves percepcions.

I al costat de tots ells les imatges d’aquella aula 
rectangular, el gran balcó que donava al carrer, els 
companys rient entre classe i classe, els esplais, 
la por als exàmens i sobretot els partits de futbol, 
els Uns i els Altres, els dos equips de PREU on 
també jugaven germans franciscans àgils i joves.

Va ser fra Simó el que després d’aquells exerci-
cis espirituals al convent de Sant Esperit em va 
convidar a escriure aquell primer article. Que es-
criguera qualsevol cosa que se m’acudira i voríem 
les aptituds que tenia per a la redacció..., potser 
l’escrit es podria publicar en la revista del col·le-
gi, va ser l’argument que va utilitzar per convén-

cer-me. Que et faça il·lusió escriure un bon text; 
això és el que importa, em va dir.

Jo no era encara conscient aquell llunyà mes de 
febrer de 1965 de la relació que s’estava establint 
entre aquell primer text que se’m demanava i les 
meues aspiracions futures; no sé la raó per la qual 
el pare Simó em va triar per a redactar  aquell arti-
cle, però encara que el que el futur m’anava a oferir 
estava llunyà, sempre he pensat que vaig començar 
a construir les meues esperances professionals des 
de la il·lusió d’aquell escrit dels quinze anys.

Aquell primer article em va iniciar en una empresa 
a la qual he dedicat una gran part de la meua 
vida professional. He editat desenes de llibres i 
al llarg dels anys he trobat moltes persones que 
m’han inspirat a preguntar-me una i altra vega-
da pels grans temes de l’educació i de l’edició, 
i quan refl exione sobre aquells primers moments 
de formació, sempre apareix nítid aquell article. 
I és llavors quan evoque el pare Simó i la seua 
proposta; i m’enorgulleix pensar en aquells pro-
fessors, els ensenyaments dels quals han servit de 
base als meus, amb l’esperança d’haver contribuït 
a l’aprenentatge d’altres i, qui sap, si també a 
fomentar-los l’amor per llegir i escriure.
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No es tracta de fer una ressenya ni una crònica de l’acte de presenta-
ció d’ un llibre, no és aquest el lloc. En altres ja hi restarà per sempre 
eixe 1 de febrer de 2017 on es presentà Buscadme en las palabras. An-
tología poètica d’Ángel Martín a Carcaixent, a la Biblioteca Municipal, 
el mateix lloc en el qual, dins de les activitats del Club de lectura, 
el 22 de maig de 2013 ja es va organitzar una trobada-homenatge al 
nostre Fray Ángel. Un «Fray» entre «Padres» que trobàrem una de-
terminada fornada de professors del nostre col·le quan començàrem 
la nostra tasca docent, perquè, encara que ha estat en altres centres 
educatius, sempre es relaciona amb el san Antonio de Padua de Car-
caixent.

Aquest és un espai de retrobament amb un franciscà, no sols un 
poeta —que també—, fray Ángel, qui amb el seu tarannà ha marcat 
moltíssima gent, mai ha deixat indiferent ningú. Ací sols refl ectirem 
un recull de sensacions que, això sí, fl orixen esparses, com les Flore-
tes que ell tant estimava, amb motiu de la presentació i, com és evi-
dent, no podia deixar d’estar recollides en aquesta publicació, hereva 
d’aquella que durant tants anys va dirigir, confeccionar, animar...

No obstant això, el llibre presentant era una obra necessària, fona-
mental i, fi ns i tot, de justícia, ja que han sigut poques les ocasions 

amb Fray Ángel

Paco Vila

RETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENTRETROBAMENT

MARTÍN FERNÁNDEZ, Ángel [Fray Ángel, 
ofm]: Buscadme en las palabras. 
Antología poética. Murcia, 2017. 
Editorial Espigas - Instituto Teo-
lógico de Murciano OFM, colección 
Textos, 10. Edición, selección y 
prólogo a cargo de Onésimo Casta-
ño Olmo, ofm.
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en les quals els seus poemes han estat reunits en 
volums editats de manera independent (Poemas 
para una amanecer [1962], Oleada [1963] i, de 
manera casolana al nostre col·le, Poemes per a 
un recital [2004]), perquè la majoria de les se-
ues composicions poètiques han aparegut, prin-
cipalment, en revistes franciscanes com Verdad y 
Vida i Selecciones de franciscanismo i les últimes, 
d’acord amb els nous temps i la complicitat del 
seu germà Fra Miguel Sempere, en la xarxa dins 
de diferents pàgines. L’edició, estudi, selecció... 
ha estat una llavor encomiable del franciscà Oné-
simo Castaño per tal de donar a conèixer la figura 
d’un poeta, fray Ángel, qui sempre celebrava el 
dia de sant Pere, amb alguns altres companys amb 
eixe nom. Primer misteri amb el qual «jugà» un 
poc amb aquells nous companys de seminari de 
llengües però, finalment, no va costar massa des-
vetlar-lo: fray Ángel va estar batejat com a Pedro. 
Resolt el misteri. Perquè el misteri també era un 
dels trets que l’han envoltat al llarg de tots els 
anys de coincidència, i d’alguns encara en queden 
per descobrir.

I, de tota la feinada que hi ha al llibre, que ben 
bé ho saben aquells que han estat treballant de 
valent perquè així fos, un dels grans encerts ha 
estat el mateix títol. «Si alguien siente curiosi-
dad por saber quien ha sido, lo descubrirá leyendo 
sus poemas», ens diu al pròleg Onésimo Castaño. 
Aquells que l’hem conegut, la lectura dels seus po-
emes fa que el «vejam» amb la seua bufanda par-
lant-nos del capvespre, del llapis o del flexo de la 

seua cel·la, per altre moment quedaran l’escàner 
o la impressora perquè mai renuncià a cap nova 
tecnologia i de segur que en algun full en blanc 
ha d’estar reflectit o fent-nos una descripció de 
qualsevol obra pictòrica, en aquest cas, d’El Crist 
de Vergara que hi resta al convent del Sant Esperit 
o escoltant la seua dicció del llatí —també era 
profe de llatí— amb eixe reguitzell de Dies illa!, 
Dies domini o Cum subit..., però, fonamentalment, 
era de literatura, i així el vegem aquells que co-
mençàvem en eixa mateixa tasca. En eixos versos 
intimistes ens parla a cua d’orella, com a un gran 
coneixedor i lector dels clàssics, trobant-nos amb 
Santa Teresa o Sant Joan o dels poetes de la Gene-
ració del 27 —que nasquera el 1927 alguna cosa 
significaria amb l’estima que els tenia, no?— amb 
la presència, per exemple, de Cernuda o d’aquells 
que podrien formar part de la seua generació com 
José María Valverde, Pepe Hierro i, especialment, 
el seu estimat Carlos Bousoño a qui sembla, en 
molts moments, contestar-li a algun del seu po-
ema mitjançant un altre, una amigable conversa 
poètica en moments de dolor. O això sembla. Un 
nou misteri. Perquè eixe és un altre dels trets de 
fray Ángel recordat, un home de conversa tran-
quil·la. Clar que no en mantinguérem massa de 
futbol, allí era altra cosa. Madrileny i madridista, 
res més a dir sobre eixe aspecte i d’oïdes cone-
guem alguna «conversa» a la sal de l’orde després 
d’un partit València CF-Reial Madrid o a l’inrevés. 
Però, en eixes converses de sala de professors, ens 
referia mil i una històries. Quina llàstima, sempre 
he pensat, no haver aprofitat amb un major inte-



rés les converses mantingudes. No donava importància 
a les coses: amb la mateixa naturalitat parlava d’una 
conversa fora amb el seu amic el forner o amb el poeta 
Carlos Bousoño o amb el professor Sanchis Guarner. Per 
una cosa o l’altra, descreença o no, desconeixement o 
no, eixes coses del jovent que creu, en un determi-
nat moment de la vida que els majors poc han d’en-
senyar-nos, com d’equivocats!, no aprofundirem amb 
eixes pinzellades —i de pinzells també en sabia— que 
ens deixava. I, clar, aquelles noces duen aquests bes-
cuits i ara perdurarà per sempre el secret que rodejava 
la benedicció dels rotllets de sant Blai.

Però, ja que estem parlant d’un poeta, no podem deixar 
de mostrar un dels seus poemes. Un d’aquells que no hi 
apareix a l’antologia i que està escrit amb una llengua 
que no era la seua literària habitual, però alguna mostra 
ens deixa, ja que un home amb la facilitat i estima per 
les paraules no podia d’utilitzar una llengua amb la qual 
va conviure durant tants anys. 

Es tracta d’un poema publicat a la revista Acción Anto-
niana (núm. 564, maig 1976) amb motiu del centenari 
de fr. Vicente Serra, composició que va ser distingida 
amb el premi especial del certamen celebrat amb eixa 
ocasió.

Homenatge a fr. Vicent Serra

Jo ja no res he de vore
amb aquest món on sóc viu.
Ja el meu se n’ha anat, perquè era
a l’altra vora del riu,
i el mire en la llunyania
com un horitzó furtiu.

Sóc com les runes d’un poble,
un arbre no encara sec,
un núvol de neu que anava
solcant a colpets el cel
i avui s’ha quedat penjant
com un niu al mig dels temps.

Abans d’hora, acabalava
treball, aficions, joiosa
força de viure la vida
tota la sang tremolosa.
Ara també, però pense
que avui és ja tot altra cosa.

No en tinc desitjos d’anar-me’n
ni tampoc de retornar.
Estic! Això és tot: estic,
conquilla buida en la mar.
Buit de terra, ple de joia:
me porta Déu de la mà.

Anant a la vora d’Ell,
mai en la vida he estat sol,
com l’aigua que en passar xopa
el marge d’arena moll.
¿I he de voler jo altra cosa
si Ell sempre ha fet el que vol?

Em porta amb tal mirament
que mentre jo estiga aixina
pense que ja és bo guanyar-se
tal portable companyia.
Que vinga prompte o més tard
a per mi: no en tinc mania.

Meditació d’un home arribat a vell
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Enguany hem sigut nosaltres els primers en visitar 
als nostres companys i companyes del Schiller-Gym-
nasium Hameln durant el mes de gener. 

El primer dia visitàrem el centre històric de la ciutat 
d’Hamburg: el Rathaus, la Chilehaus i el llac Alster, 
entre altres. Després, agafàrem el tren direcció Hame-
lín per conéixer per primera vegada amb els nostres 
companys i companyes alemanyes!!! Quina emoció! 

El nostre segon dia, ens ensenyaren el centre educa-
tiu Schiller-Gymnasium Hameln de la mà de la profes-
sora Cathleen, després ens va donar la benvinguda 
el director, Sr. Jungnitz. A més, sobre les 12 tingué 
lloc la tradicional recepció ofi cial a l’ajuntament de 
Hameln. De vesprada, els i les nostres companyes 
alemanys junt amb el professorat del departament 
d’espanyol ens prepararen una fantàstica festa de 
benvinguda.

Pel que fa al cap de setmana, dissabte patinàrem so-
bre gel al zoo d’hivern d’Hannover i menjàrem dol-
ços típics d’aquesta època de l’any i diumenge, cada 
alumne passà el dia en família i realitzà activitats 
d’allò més diverses i divertides. 

Quina 
emoció! 

… patinàrem sobre gel al 

zoo d’hivern d’Hannover
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El professor 
Gerd ens 
va explicar 
aspectes de 
l’Holocaust…

El cinqué dia, passejàrem per la 
ciutat d’Hannover, capital de la 
Baixa Saxònia. El professor Gerd ens va fer de guia 
i ens va explicar els moments més transcendentals 
de la història d’Alemanya, com ara l’etapa més 
obscura de l’Holocaust i les seus conseqüències. 
La visita va transcórrer pels llocs més emblemà-
tics: l’estació principal, la campana de la pau, 
l’ajuntament, el monument al filòsof i matemàtic 
Leibniz, l’església Aegidienkirche i cantàrem una 
cançó a la vora del riu Leine. A més, compartirem 
la vesprada amb els nostres companys/es ale-
manys/es en una Escape Room.

Al llarg del sisé dia, assistirem a classe amb els 
nostres companys i companyes alemanys, férem 

un ral·li per la ciutat i 
després preparàrem men-
jar típic alemany: salsit-

xa, puré de creïlles i xucrut. Estava tot deliciós! 
De vesprada, gaudirem d’una classe de ball tots 
junts, alumnat alemany i espanyol. Finalment, ce-
lebràrem una festa de comiat, perquè l’intercanvi 
començava a arribar a la seua fi!

L’última jornada per terres alemanyes, però no 
menys important, des de migdia fins la nit passà-
rem el dia a la ciutat d’Hamburg, on visitàrem el 
port, la filharmònica de l’Elba, creuarem el riu pel 
pont subterrani, férem un viatget en vaixell, tas-
tàrem les típiques hamburgueses de peix, gaudi-
rem d’un partit de futbol Sankt Pauli vs Bochum, 
passejàrem per la Reeperbahn i molts més llocs. 
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sigué al mes de 
febrer, és a dir, 
en menys d’un 
mes de diferèn-

cia teníem els nostres amics i 
amigues a casa nostra! 

Va ser genial retrobar-nos amb els nostres com-
panys i companyes, tots i totes ho celebràrem en 
una festeta al col·legi. El primer dia, els va re-
bre l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom. A més, 
el nostre director, Juan José Cebolla, també els 
va donar una càlida benvinguda i els explicà els 
costums i les tradicions de València, el cultiu de 
taronges, entre altres. Cap a migdia, l’alumnat 
alemany va fer un tour en bici per la ciutat i pel 
terme de Carcaixent. 

El segon dia per terres valencianes, l’alumnat 
alemany va assistir a classe amb el nostre alum-
nat. Més tard, agafaren el tren fi ns a València 
per a passar el dia per la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, on visitaren L’Oceanogràfi c i els seus 
voltants. 

El tercer dia, l’alumnat d’intercanvi anaren a fer 
una degustació de xocolate amb xurros a la ciutat 
de València, després visitaren el Mercat Central. 
A més, entraren a la llotja de la seda i, passejant 
passejant, els seus passos els portaren a la cate-
dral. En eixir els nostres xiquets i xiquetes ale-
manys tenien fam i dinaren a la plaça de la Verge.
Reposades les forces continuaren per les torres 
de Serrans, pujant a dalt del tot, on pogueren 
delectar-nos amb unes vistes de València i reviure 
per un instant la sensació de ser els defensors de 
la ciutat. 

No podia acabar aquest intercanvi sense que 
l’alumnat del Schiller Gymnasium Hameln i el 
nostre alumnat de 1r de Batxillerat compartiren 
un intens dia de platja, on van prendre el sol, 

jugaren a futbol i, fi ns i tot, nadaren. Després 
es delectaren amb la crida de Carcaixent: mú-
sica, vestits tradicionals, pólvora... Diumenge, 
el dia de les famílies, tots i totes feren plans 
diversos: platja, muntanya, paella, Albufera, 
entre altres. 

La segona part 

de l’intercanvi…
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Fins el proper any!!

No es podran queixar 

del bon oratge que els 

ha acompanyat al llarg 

d’aquest viatge!

Tschüss!
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L’alumnat de 2n de batxillerat ha realitzat el viat-
ge a Londres al llarg de 5 dies. Enguany, per segon 
any consecutiu, s’ha compartit experiència amb 
l’alumnat del Col·legi La Concepción d’Ontinyent, 
i l’experiència també ha estat molt positiva.

Eixírem el 22 de febrer amb bus cap a l’aeroport 
de Manises, després d’haver acabat els exàmens 
del segon trimestre. L’autobús eixí d’Ontinyent i 
ens arreplegà a Carcaixent. Tots junts anàrem a 
València i agafàrem el vol cap a Londres a les 
20:00 hores.

A Londres estava esperant-nos un altre bus i ens 
portà a l’hotel «Royal National» i cap a les 2 hores 
del matí ja estàvem tots a les nostres habitacions 
per tal de poder descansar.

El dia 23 de febrer, començàrem la volta visitant 
la Catedral de Saint Paul i des d’allí, creuant el 
Pont del Millennium arribàrem al Tate Modern (Mu-
seu d’art Modern de Londres), The Globe Theatre, 
l’edifi ci The Shard i la catedral de Southwark, pa-
ràrem a dinar al Borough Market, que és un mercat 
tristament conegut per haver patit un dels últims 
atemptats a la ciutat de Londres. Aquest mercat 
es caracteritza per tenir molts llocs de menjar de 
diferents parts del món. A continuació, passant 
per la Hay’s Galleria arribàrem al City hall (Ajun-

tament) on ja es pot 
gaudir d’una 
vista privi-

legiada i meravellosa de la City, Torre de Londres, 
Tower Bridge. Passàrem prou ràpid tot aquest tram 
perquè el fred aquests dies a Londres era impressi-
onant. Després de creuar el Tower Bridge arribàrem 
a la Tower of London, i després a The Monument 
(símbol commemoratiu del gran incendi que va 
assolar la ciutat de Londres al segle XVI). Arribà-
rem al Sky Garden i des de la planta 37 d’aquest 
edifi ci poguérem gaudir de la caiguda de la ves-
prada londinenca amb unes vistes úniques de tota 
la ciutat. Dir també que aprofi tàrem per carregar 
piles i descansar. Després aplegàrem a Leadenhall 
market (una de les petites meravelles, desconegu-
des per al turisme, però que paga la pena visitar). 

A sopar, cap a les 19 hores, anàrem a Picadilly 
Circus i des d’allí caminant per tal de poder veure 
China Town i Soho arribàrem a l’hotel per tal de 
relaxar-nos i descansar.

El segon dia, teníem programat visitar la part de 
Westminster i després del desdejuni eixirem cap 
al Centre polític de Gran Bretanya. Començàrem 
la nostra ruta per el London Eye, la famosa nòria, 
que ja s’ha convertit en un símbol més d’aquesta 
ciutat i en creuar el riu pel pont de Westminster 
arribàrem al Big Ben, Cases del Parlament, West-
minster Abbey i començàrem a baixar cap a Tra-
falgar Square passant per Downing Street i Horse 
Guard. A Trafalgar poguérem visitar La National 
Gallery, que és la pinacoteca més important de 
Gran Bretanya i una de les més importants del 
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món i, a continuació, enfi làrem per Saint James 
Park cap a Buckingham Palace per tal de veure el 
canvi de la guàrdia. Després d’estar una estona als 
voltants del palau reial anàrem a visitar la West-
minster Cathedral (catòlica) 
i el Little Ben abans d’anar-
nos-en al mercat de Camden 
on poder gaudir de tendes, 
ambient i menjars únics. Per 
evitar-nos aglomeracions cap 
a les 17 hores eixírem cap al 
centre de Londres. Tothom vo-
lia fer compres i el millor lloc 
és Oxford i Regent Street així 
que cap allà anàrem i gaudírem de molt de temps 
lliure per poder comprar i practicar anglés amb 
els encarregats i encarregades de les moltíssimes 
tendes que hi ha a la zona. Sopàrem a la zona del 
Soho. 

El diumenge, anàrem cap a una altra zona, com-
pletament diferent a la resta de llocs que ja ha-
víem visitat els altres dies. Zona de Museus però 
començant per Hyde Park. Passàrem per Speaker 
corner i des d’allí creuant tot el parc, seguint el 
llac de la Serpentine arribàrem al Albert Memorial 
i al Royal Albert Hall. Des d’allí anàrem cap al mu-
seu de les Ciències i el Natural History Museum. 
Passàrem un temps molt divertit a la vegada que 
il·lustratiu i cap a Harrods. Als voltants de Har-
rods dinàrem. Visita a la tenda, sense comprar 
massa coses ja que els preus són prohibitius i 

vesprada lliure, 
amb diferents professors va 
haver un grup que anà a veure el Emira-
tes, uns altres al centre i altres a l’hotel a 
descansar. De vesprada, sopàrem als vol-
tants de l’hotel.

El dilluns, ja havíem deixat per a l’últim 
dia les visites al voltant de l’hotel poguérem visi-
tar el Museu Britànic, Neil’s yard, Covent Garden, 
Somerset House, Pont de Waterloo i Cleopatra’s ne-
edle. Com a anècdota d’aquest últim dia hem de 
dir que ens va nevar i que férem les últimes visi-
tes amb companyia de fl ocs de neu. Molt de fred 
però també bonic i diferent. Cap a les 14 hores 
agafàrem l’autobús i anàrem cap a l’aeroport de 
Gatwick i vol cap a València.

L’experiència ha estat molt, 
molt bonica i els afortunats 
i afortunades que hem pogut 
fer el viatge ho hem passat 
d’allò més bé, coneixent, 
compartint i visitant llocs 
molt bonics d’una ciutat que 
sempre et dóna molt més del 
que t’esperes.

Passàrem un 
temps molt 
divertit a la 
vegada que 
il.lustratiu

… una ciutat que 

sempre et dóna 

molt més del 
que t’esperes.
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Açò era una vegada un grup de 38 estudiants de 
2n i 3r d’ESO què van voler anar a Anglaterra de 
viatge. Es donava el cas que molts i moltes d’elles 
no hi havien anat mai, així que van passar la mei-
tat del curs esperant que eixa data arribara.

Com que el temps passa volant, de cop i volta 
es trobaren amb què al dia següent ja marxaven 
a conéixer una altra cultura, tenir noves experi-
ències, practicar l’anglès i visitar altres indrets... 
no amb les seues famílies sinó amb companys i 
companyes de l’escola; bé, amb dues profes, però 
això no és important en aquesta història.

Continuem. El temps s’esperava fred, però què 
caldria esperar d’aquesta ciutat sinó? A més, quan 
es viatja en bona companyia algunes coses esde-
venen accessòries.

Quasi sense adonar-se’n van arribar al poble de 
Whitstable; un poble coster al sud-est d’Anglaterra 
però al mateix temps amb l’encant dels típics po-
blets del camp anglès. Allí, a part de practicar l’idi-
oma, van fer passejades amb fotos incloses a les 
típiques casetes de colors a la vora de la platja, van 
estar al castell, van anar pel port, visitar alguna que 
altra botiga, van més que jugar, competir a les bir-
les… fi ns i tot, van ser partícips de la preparació del 
conegut fi sh and chips. Tindrien futur a Masterchef?

A uns 8 kilòmetres de Whitstable van anar a la 
ciutat de Canterbury, ciutat medieval coneguda 
pels contes del mateix nom i situada a la riba del 
riu Stour,

Al centre històric van entrar a la catedral gòtica, 
lloc de peregrinació durant molts anys del santu-

… marxaven a conéixer una 

altra cultura, tenir noves 

experiències, practicar l’anglès
Alumnat de 2n i 3r ESO
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ari de Thomas Becket. També van veure les Torres 
West Gate i van estar jardins del mateix nom..., 
van passar pel Marlowe Theatre, les muralles...

Amb tantes coses, el dia que van estar a Londres 
va ser efímer. Amb tot el que es podia veure allí... 
diríem que va ser un tast d’aquesta gran ciutat de 
la qual sempre es pot veure alguna cosa nova, de 
la que cal repetir... Buckingham Palace, St James’s 
Park, un Big Ben indispost, ocult, esperant sessió 
de renovació; les Cases del Parlament, l’Abadia de 

Westminster, el London Eye, Trafalgar Square i la 
National Gallery, Covent Garden i Neal’s Yard... Pic-
cadilly, Oxford Street... El darrer dia van visitar el 
castell normand de la ciutat de Rochester i així el 
viatge va arribar a la fi .

Sempre recordarien les anècdotes, fruit de com-
partir moltes hores i molts moments que serien 
només l’inici de qui té ganes de seguir viatjant i 
descobrir nous camins, perquè això només acaba-
va de començar.

… va ser un tast d’aquesta gran 

ciutat de la qual sempre es pot 

veure alguna cosa nova.
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Des que començarem l’etapa de se-
cundària hem estat escoltant el vi-
atge per excel·lència del nostre col·legi, la 
convivència a Assís. Per fi , arribà el nostre any i 
el nostre viatge. Enguany, com a novetat, hem 
viatjat a terres italianes del 20 al 28 de març, és a 
dir, en acabar les festes josefi nes hem marxat cap 
a Itàlia i en tornar hem gaudit de les vacances de 
Setmana Santa. 

El dimarts 20 arrancà el nostre viatge-convivència 
direcció a Roma amb autobús, unes 18 horetes més 
tard arribàrem a la ciutat de Pisa, on ens férem les 
tradicionals fotografi es amb la torre inclinada i vi-
sitat tots els monuments de la Piazza dei Miracoli. 
Després ens quedàrem bocabadats amb la capital 
italiana, la ciutat eterna, on visitàrem la gran ba-
sílica de San Paolo fuori le mura. Després de baixar 
a Piazza Venezia passejàrem fi ns a Piazza Navona, 
passant també per l’emblemàtic Panteó, il Gesù i la 
columna d’Adriano. Un passeig nocturn bellíssim 
abans d’anar-nos-en a descansar. 

Durant el segon dia a Roma, pel matí, visitàrem 
el Vaticà, on gaudirem d’unes vistes espectacu-
lars de la ciutat des de la cúpula i descobrirem la 
Basílica de Sant Pere amb els seus impressionants 
mosaics, retaules i la famosa Pietà. Després pas-
sejàrem pel castell de Sant’Angelo i creuàrem el 
pont fi ns arribar a Piazza Navona i entràrem al 
Panteó per gaudir d’un dels temples més antics de 

la ciutat. Allí dinàrem pizza i pas-
ta i ens férem un bon gelatto a la 

Palma d’Oro. De vesprada i amb les forces renova-
des, prosseguirem amb el nostre passeig pels car-
rers de Roma fi ns a descobrir la coneguda Fontana 
di Trevi on, per descomptat, tiràrem la tradicional 
moneda per tornar de nou! Però... l’aventura no 
acabava ací, seguint la Via del Corso arribàrem a 
les emblemàtiques escalinates de Piazza Spagna, 
seguint fi ns la Piazza del Popolo on, per acabar 
pujàrem al metro italià fi ns arribar a San Giovanni 
in Laterano, catedral de Roma. Abans de marxar 
cap a Assís, aprofi tàrem l’últim dia a la ciutat 
eterna, exprimirem cada segon per poder visitar 
el Palatí, el Foro i com no, el Colisseu. A més, 
després pujàrem fi ns la Basílica de San Pietro in 
Vincoli per a contemplar una de les majors obres 
d’art italianes, el Moisés de Miguel Ángel, també 
la curiosa relíquia de les cadenes de Sant Pere!

A migdia agafàrem el bus per a arribar fi ns a 
l’encantadora ciutat d’Assís. Després ens instal-
làrem, deixàrem tota la casa endreçada amb les 
tasques repartides, sopàrem unes pizzes boníssi-
mes i preparàrem una festa sorpresa d’aniversari 
al nostre company Héctor. 

El segon dia a Assís, baixàrem fi ns al poblet de 
Santa Maria dels Àngels on descobrírem la xico-
teta Porziuncola, lloc on Sant Francesc reconstruí 
l’església benedictina amb els seus germanets. 

… ens quedàrem 
bocabadats 

amb la capital 
italiana…
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Després de dinar, férem un recorregut pel poble, 
tot visitant els llocs més emblemàtics de Sant 
Francesc i Santa Clara: la Piazza della Comuna, 
San  Rufi no i Santa Clara, a la plaça on gaudírem 
d’una bellíssima posta de sol.

De nit, gaudírem d’una divertida vetlada entre ri-
alles i balls... 

El tercer dia, Diumenge de Rams, celebràrem l’eu-
caristia en una acollidora capella de la Basílica de 
Sant Francesc, la capella de la pau, i per celebrar 
l’entrada de Jesús a Jerusalem arreplegàrem tam-

bé la tradicional rameta d’olivera. Després con-
templàrem la cripta de St. Francesc i visitàrem la 
Basílica, un lloc bastant excepcional. De vespra-
da, passejàrem fi ns a l’Església de Sant Damià, allí 
Fra Martí ens contà la vida de Santa Clara i amb ell 
visitàrem els llocs on aquesta visqué. Més tard, en 
un acte molt emotiu i inoblidable tinguérem l’im-
posició de les taus i l’oració conjunta. Acabàrem 
la jornada amb jocs de taula...

L’últim dia a la ciutat d’Assís, sigué un dia molt 
intens, férem un bonic passeig fi ns a l’Ermita-San-
tuari de le Carceri situada al Mont Subasi, unes co-

en un acte molt emotiu 

tinguérem l'imposició 

de les taus

75. . 2017-18



ves naturals on Sant Francesc anava 
per al retirament espiritual junt els 
seus germans. A més, tinguérem una 
ratet de temps lliure per acabar de 
gaudir de la ciutat i dels companys 
i companyes. No podíem fi nalitzar 
aquesta meravellosa experiència 
sense una festeta de comiat, ame-
nitzada per DJ Caste. 

Emprenérem el camí de tornada cap 
a la terreta, però abans paràrem a 
la ciutat de Florència, situada a la 
regió de la Toscana. Allí visitàrem el 
centre històric de la ciutat, com ara 
la Catedral de Santa María del Fiore i 
el Baptisteri de Sant Joan, passejat 
pel Ponte Vecchio, la Basílica de la 
Santa Creu, la Piazza del Duomo, la 
Font de Neptú i la Plaça de la Repú-
blica.

Amb aquestes visites d’una ciutat 
tan bella acabava la nostra particu-
lar aventura, aquesta que guardarem 
per sempre als nostres cors,…

… un viatge inoblidable 

ple d'emocions i records.



Cursos



L’alumnat de primer de primària ha realitzat distintes activitats al 
llarg del curs escolar. En el primer trimestre eixírem a l’Oceanogrà-
fi c de València. En el segon trimestre celebràrem el Dia de l’arbre 
a l’Hort de Soriano i vam fer una mona de Pasqua i en el tercer 
trimestre eixírem a Vialdea. Una part de l’alumnat ha participat 
també a la Mostra Escolar de Teatre. Al llarg del curs hem realitzat 
també activitats de Mindfulness. Hem aprés molt, però sabem que 
si volem, encara podrem aprendre més.   

PRIMÀRIA

1

2

9
A

B
C

10 17 18 19 20 21 22 23

11 12 13
14 15 16

3 4 5 6 7 8

1r

A. Mestra: Isabel Ferrer
B. Tutora: Elisa Ramos
C. Mestra: Pilar Serra
1. Joan Carrió
2. Simón Villareal
3. Andreu Mollar
4. Lucas de la Cruz
5. Josep Calatayud
6. David Rodríguez
7. Álvaro Santandreu
8. Dayan Pérez
9. Martí Forés
10. Óliver Vives
11. Silvia Signes
12. Berta Sebastiá
13. Gema Gascó
14. Carla García
15. Nayara Palau
16. Desireé Jiménez
17. David Ribes
18. Xavi Ferrando
19. Carles Mena
20. Albert Martínez
21. Christian Pla
22. Joan Garrido
23. Hugo Garrigues
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Qui m’anava a dir que uns anys després de compartir aula en 
infantil, els nostres camins es tornarien a creuar! A la majoria 
de vosaltres ja us coneixia i als nous com si ja us conegue-
ra d’abans. Tots i cadascun de vosaltres especials i únics, i 
cadascú de vosaltres amb diferents característiques que us 
fan tan especials i tan únics. No perdeu mai la il·lusió i la 
fantasia. Si algun dia jo perd eixa il·lusió o la fantasia, aniré 
a preguntar-vos.
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A. Mestra: Rosanna Martínez
B. Tutor: David Ferrer
1. Nadia Serra
2. Aitana Grau
3. Adriana Pérez
4. Diana Ferrer
5. Adriana Ros
6. Pau Albelda
7. Pau Ruiz
8. Daniela Tormos
9. Mara Ferrer
10. Mariam Eloshvili
11. Enrique Martorell
12. Aitor Vidal
13. Javier Hernández
14. Noelia García
15. Hugo Mateu
16. Ivan Talens
17. Andrew John Kinkaid
18. Marc Harutyunyan
19. Paula Gascó
20. Andrea Perpiñá
21. Daniela Granero
22. Núria Soza
23. Lucas Fernández
24. Lucía García

Tutories Mindfulness
Moments molt especials hem 
passat al PAT, amb la fi losofi a 
Mindfulness, on mitjançant 
l’atenció conscient, la medi-
tació i un món d’activitats ho 
hem passat d’allò més bé.

Activitats molt variades
Hem fet activitats múltiples 
al llarg de l’any que ens han 
servit per educar-nos i diver-
tir-nos.
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A. Tutor: Asier Cano
B. Mestra PT: María Pons
1. Andreu Doménech
2. Clara Albelda
3. María Gonga
4. David Tormos
5. Natalia Fernández
6. Martí Monrós
7. Elena Signes
8. María Barber
9. Héctor Fresquet
10. Álvaro Hernández
11. Eloy Pastor
12. Laura Garrote
13. Helena Salom
14. Ainhoa Peris
15. Ana Rodríguez
16. Nerea Picó
17. Alba Clemente
18. Leire Fayos
19. Paula Gonga
20. David Muñoz
21. Carlos Albendín
22. Álex Sepúlveda
23. Mireia Gay
24. Zaira Martínez
25. María Lacuesta
26. Pau Lacuesta
27. Álvaro Peris
28. Gabriela Morant
29. Irene del Cerro
30. Aarón Urrutia
31. Carlos Lorenzo

En tercero de Primaria hemos 
disfrutado de un curso aca-
démico que se nos ha pasa-
do volando. Son un grupo de 
alumnos y alumnas fantásti-
cos que han trabajado día a 
día esforzándose y respetan-
do hasta conseguir formar un 
equipo genial.

Cabe destacar las numerosas 
actividades que hemos rea-
lizado a lo largo del curso 
escolar: excursión al Hort de 
Soriano, fi nal de curso al com-
plejo el Teularet y un sinfín de 
actividades académicas que 
tuvieron como colofón fi nal la 
primera comunión.

3r
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PRIMÀRIA4t
Com passa el temps... Pareix ahir quan començàrem aquest 
camí junts i ja fa quasi dos anys d’aquell moment. Hem com-
partit moltes vivències: alegries, bons moments, treball, al-
gun renegó merescut... però crec que 
més que res molta il·lusió per aprendre 
dia a dia.

Han sigut dos anys dels quals m’emporte, 
fi ns i tot, molts bons records. Espere que 
vosaltres també. Crec que hem aconse-
guit dependre molts coneixements, però 
d’allò que estic més segura és que cada 
dia heu aconseguit ser millors persone-
tes. Penseu que sempre estaré ací i podeu 
comptar amb mi per al que necessiteu.

Una gran abraçada i molta sort en la vos-
tra recta fi nal en Primària!

A. Tutora: Amparo Vayá
1. Jan Sichowski
2. Edgar Richar
3. Sergi Ortega
4. Elena Martínez
5. Clarisa Palop
6. Marta Ramírez
7. Fanny Hervás
8. Zaida Cucarella
9. Alejandro Grafi á
10. David Vendrell
11. Carla Oliver
12. Anahit Harutyunyan
13. Lucas Andrés
14. Teo Vidal
15. Rafa Diert
16. Mario Sebastià
17. Gorka Serra 
18. Dayana Perpiñá
19. Lucía Castelló 
20. Carla Vidal
21. Alberto Faus
22. Alejandro Vayá 
23. Alexia Pons
24. Víctor Valor
25. Edgar Richar
26. David Almunia
27. Iker Vidal
28. Marc Gascó
29. Joana Soler 
30. Nerea Martínez
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A. Tutor: Pedro Aparicio
B. Mestra: Noemí Llopis
1. Andrés Tormo
2. Carolina Vigo
3. Nuria Tormo
4. Amy Kyncaid
5. Guillem Arbona
6. Julen Navarro
7. Carlos Serra
8. Esther González
9. Paula Salom
10. Nicole Fossati
11. Ángela Talens
12. Daniela Albelda
13. Paula Llinares
14. Raúl Monros
15. Mario Segura
16. Martina Gómez
17. David Girbés
18. Elsa Gasó
19. Pau Mena
20. Claudia Teruel
21. Nicolás Ardila
22. Andrea Arbona
23. Arnau Navarro
24. Miriam Gandía
25. Anaís Garrido
26. Óscar Talens
27. Víctor Climent
28. Eric Domínguez
29. Marc Albort
30. Lucas Ferrer
31. Andreu Vayá

 Viaje fi n de curso de 5º y 6º
Los días 16, 17 y 18 de mayo los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
realizaron el viaje de fi n de curso. Este año han ido a Madrid, vi-
sitando el parque Europa donde se encuentran las réplicas de los 
catorce monumentos más importantes de Europa.

El día 17 disfrutamos de una visita al parque Warner a jornada com-
pleta con todas sus atracciones y personajes de la factoría Warner.

El día 18 visitamos Micropolis, ciudad en miniatura con su moneda 
propia, trabajos… donde los alumnos aprendieron lo duro que es 
la vida de mayor y aprendieron lo que cuesta ganarse la vida por 
si mismos.

5é
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A. Tutora: Nuria Ramón
1. Eric Núñez
2. Xavi Vayà
3. Jonathan Borrego
4. Vicent Albentosa
5. Pepe Caballero
6. Valeria Gómez
7. Adriana Oliver
8. Lola Canut
9. Sandra Calatayud
10. Ruth Garrido
11. Jérica Mongort
12. Álex Olmos
13. Enric Valor
14. Maica Picot
15. Irene Mesa
16. María Martínez
17. Claudio Calatayud
18. Víctor García
19. Andreu Olcina
20. Sofía Diert
21. Azahara Arenas
22. Marta Alvelda 
23. Noa Villarreal
24. Gabriel Signes
25. Alejandro García
26. Hugo Fuster
27. José Talens

Ha sido para mí una gran experiencia poder com-
partir con estos alumnos y alumnas estos dos cur-
sos. Han sido muchas horas juntos, muchos mo-
mentos, muchas vivencias que espero que siempre 
recuerden con cariño. Espero que todos los valores 
que hemos intentado transmitir los tengan presen-
tes y les ayuden a crecer y a ser felices. 

¡Chicos y chicas, mucha suerte en vuestra nueva 
etapa!
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Com tots els anys, el curs de pri-
mer d’ESO començava amb moltes 
novetats per a tots els alumnes: 
canvi d’etapa, nous mestres, nous 
companys i companyes... En gene-
ral, hem tingut bons resultats en la 
part acadèmica i el treball en equip 
ens ha regalat moments d’alegria, 
com el primer premi al millor na-
dalenc i l’esmorzaret que l’acom-
panyava i també moments compli-

cats: alguna baralla o mal 
resultat en els exàmens...

Totes estes experiències, 
bones i menys bones, ens 
han anat consolidant com 
a grup i ens han fet mi-
llors persones. Hem dei-
xat de ser companys: som 
i serem amics i amigues. 
Ara, esperem disfrutar de 
l’estiu i descansar per a 
poder encarar el pròxim 
curs amb forces renovades 
i noves il·lusions. 

A. Tutor: Ino Signes
1. David Alarcón
2 Salvador Noguera
3. Andrea Estarlich
4. Ramona Moreno
5. Carmen Llopis
6. Lluna Hervás
7. Pau Meseguer
8. Miquel Catalá
9. Claudia Nicolás
10. Aitana Garrigues
11. Daniel Villalba
12. Gloria Hernández
13. Marc Guillem
14. Adrián Martínez
15. Óscar González
16. Jordi Fournies
17. Sara Lozano
18. Esperanza Perpiñá
19. Isabel Pla
20. Sandra Martínez
21. David Méndez
22. Francisco Roch
23. Alejandro Briega
24. Marcos Senabre
25. Daniel Prykhodko
26. Antonio Martínez
27. Joan Antoni Salom
28. Natalia Gutiérrez
29. Alba Forés
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Primavera, verano, otoño, in-
vierno y primavera...

Un año más en nuestras vidas, 
compartiendo enseñanzas, reta-
zos de nosotros mismos.

Haber tenido la oportunidad 
irrepetible de aprender y crecer 
con tantas experiencias juntos.

Compartir los trabajos y los días.

Y, para todos, otra vez será... 
primavera, verano, otoño, in-
vierno y primavera.

A. Tutor: Carmelo Jaén
1. Arnau Salom
2. Andrii Chermark
3. Aitor Giménez
4. Iosif Ponta
5. Alex Mateu
6. Chistian Lozano
7. Ferrán Martínez
8. Jacob Gyulnazaria
9. Alicia Kondretsova
10. Clara Mateu
11. Jordi Aranda
12. Tatiana Carbonell
13. Adrià Granero
14. Clara Morant
15. Pablo Nita
16. Nacho Juan
17. Héctor Briz
18. M.ª Mar Esplugues
19. Marta Soriano
20. Diego Pau
21. Pablo Albendín
22. Daniela Oliver
23. Ana Juan
24. Alba García
25. Pepe Juan.
26. Ferrán Sanjuán
27. Lluís Martínez
28. Sergi Talens
29. Noelia Bello

1rESO B

85anuari del col.legi . 2017-18



1 2 9 10

17 18 19
20 21

22 23 24 25 26 27
28 29

11

12 13 14 15
16

3 4 5 6 7 8

2n ESO A

Otro año juntos. Mis niños van creciendo y yo cada día crezco con ellos porque 
aprendo día a día de sus experiencias, emociones, alegrías y problemas que les 
preocupan en este momento, pero que el día de mañana se darán cuenta de que 
no tenían importancia. Además de su profesora de Matemáticas y su tutora, soy 
su consejera, su amiga, su apoyo y todo lo que necesitan en cada momento, 
aquí estoy y ellos lo saben, para lo bueno y para lo no tan bueno. Han sido dos 
años con ellos y, aunque me han hecho pelear y mucho, me quedo con todos 
los buenos momentos que han sido muchísimos y que nunca olvidaré. Son mis 
niños, y siempre lo serán, no sé qué pasará el próximo curso, espero continuar 
con ellos y poder disfrutar tanto de ellos como de sus familias porque todos y 
cada uno de ellos tienen una familia extraordinaria y estoy encantada de haber-
los conocido y haber compartido con ellos la vida de sus hijos.

Este año nos vamos a Port-Aventura y seguro que será 
una experiencia que jamás olvidaré. Deciros que aquí es-
toy, que sabéis que podéis contar conmigo para lo que 
necesitéis y que os quiero tal y como sois, con vuestros 
defectos y vuestras virtudes que son muchas. Algunos 
de vosotros aun no las habéis descubierto pero, poco a 
poco, os daréis cuenta de todo lo que valéis y de todo 
lo que podéis sacar de vosotros mismos. Recordar todo 
lo que hemos hablado en tutoría, todos los valores que 
habéis aprendido y que ahora hay que intentar llevarlos 
a cabo. Vais a crecer mucho, sobre todo como personas, 
y sé que yo habré contribuido en una parte del éxito que 
tendréis en vuestras vidas.

Con cariño vuestra tutora, Eva. Nunca olvidéis todo lo que os quiero. 

A. Tutora: Eva Sanz
1. Gemma Tur
2. Alejandra Salom
3. Marta Vives
4. Paula Gemma López
5. Claudia Val
6. Susana Calabuig
7. Ramón Martorell
8. Álex Álvarez
9. Hugo Briz
10. Adrià Lorente
11. Ricardo Doménech
12. Marta Ull
13. Andrea Albelda
14. Teresa Villanueva
15. Elena Sanchis
16. Alejandro Ibáñez
17. Álex Pérez
18. Óscar Toledo
19. Carles Laguia
20. Ricardo Rivera
21. Isaac Martín
22. Sheyla Moreno
23. María Arocas
24. Laura Mesa
25. Elena Sabater
26. Ismael Oltra
27. Héctor González
28. Carlos Ferrer
29. Aloxi Montalvá
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A. Tutor: M. Ángel Camarasa
1. Eresbey Castillo
2. Carlos López 
3. Ferran Langa 
4. Nicolás Jara 
5. Claudia Talens 
6. Alba Talens 
7. Carles Mateu 
8. Clara Caballero 
9. Núria Langa 
10. Nacho Celaya 
11. Ángel Roig 
12. Joana Harutyunyan 
13. Irene Girbés 
14. Cintia Piluso 
15. Edgar Calatayud 
16. Roksana Rekowska 
17. Jessica Krytowska 
18. Borja Ferrús 
19. Fran López 
20. Erik Geghamyan 
21. Sergi Esteve 
22. Rubén Almunia 
23. David Juan 
24. Carles Prats 
25. Josep Sancho 
26. Pedro Laosa 
27. Paco Vigo
28. Ruth Urrutia 
29. Berta Sanz 

Com us ho podria dir?
2n ESO B és un grup de personetes, també estudiants, però 
per damunt de tot… persones alegres, vives, de vegades molt, 
molt xarradors però que també es caracteritzen per tindre uns 
valors humans impressionants. Són solidaris, bona gent, no 
els resulta difícil empatitzar amb els companys i companyes 
i per tot açò… «Vull dir que m’encanta formar part del camí 
que estan recorrent».

Miguel Ángel
(Tutor de 2n ESO B)

2n
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O

 B
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El curs va començar com qual-
sevol altre, només que tots 
estàvem mentalitzats que en-
guany no anava a ser gens fà-
cil, ja ens havien advertit que 
3r és el curs més complicat…, 
de veres no ens enganyaven.

Així i tot, ens vam posar les 
piles i tiràrem endavant. I, en-
cara que se’ns ha fet un poc 
llarg, per fi  les merescudes va-
cances ja s’apropen.

D’este any ens enduguem 
molts records, tants, que no 
caben tots ací.

Recordem en especial estima 
la funció de Nadal, eixa en la 
qual, després de lluitar, que-
dàrem els últims, aprengué-
rem que, de vegades, la vida 
és injusta. Com vam entendre 
a Alfred i Amaia en Eurovisió!

Ens hem passat el curs volent 
indagar en la vida a Gaspar: no 
ho hem aconseguit, continua 
sent un dels millors secrets 
d’Estat guardats. Però, nosal-
tres, el proper curs continua-
rem intentant-ho.

Enrique mai oblidarà que, per 
fi , enguany, ha aconseguit 
reunir la major col·lecció de 
bolígrafs, s’apropa al récord 
Guinness…

En defi nitiva, després de to-
tes les hores que hem passat 
junts, hem aprés a conèi-
xer-nos i a acceptar-nos tal 
com som. Som peculiars, dis-
tints, incompatibles però, així 
i tot, som com una família 
que, encara que el proper curs 
ens separarem en lletres i ci-
ències, sempre conservarem el 
record d’este curs.

ESO A
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A. Tutora: Chelo Canet
1. Paula Núñez
2. Karine Gyulnazaryan
3. Carlos Lloret
4. Rubén Candela
5. Oscar Jiménez
6. Enrique Canet
7. Rubén Vidal
8. Joan Segura
9. Jonathan González
10. Paula Liu Lozano
11. Ángela Gavidia
12. Nikola Urbanska 
13. José María Palacios
14. Alejandro Rubio
15. Mar Catalá
16. Claudia Climent
17. Andrea Méndez
18. Carlota Serra
19. Valentina Villamizar
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Ya hemos llegado al fi nal de curso como un año más, impa-
cientes por el verano y por saber lo que pasará en nuestro 
próximo curso escolar. Algunos compañeros se irán, otros re-
petirán; pero la mayoría seguiremos estudiando todos juntos, 
compartiendo muchos momentos malos, desde los exámenes 
hasta las discusiones; pero también buenos, como el viaje 
que hemos hecho este año a Londres, y que el año que vie-
ne realizaremos hasta Italia, pero también esperamos hacer 
más salidas que en este curso. Os deseamos a todos un feliz 
verano! 

A. Tutora: Milagros Redal
1. Gerard Montes
2. Ángels Albelda
3. Nerea Esparza
4. Nacho Bernal
5. Gerard Zapata
6. Alejandro Sanvalero
7. Víctor Ortolá
8. Andreu Vayá
9. Max Besprozvannyi
10. Mar Ferrando
11. Valeria Gómez
12. Lluís Sanjuan
13. Alexandra Argente
14. Alex Costa
15. Alberto Garrido
16. Andrea Pons
17. Claudia Andrés
18. Paula Fresquet
19. María Fuster
20. Sonia Núñez
21. Andrea Canet
22. Gisela Romero
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A. Tutora: Laia Ferrís
1. Eva Segura
2. Sarai Gascó
3. Maria Pascual
4. Sara Chaveli
5. Elena Benavent
6. Guillem García
7. Adrià Cienfugos
8. Adrià Ferrando
9. Manel Doménech
10. Ainhoa Medkour
11. Paqui Moreno
12. Mª Desamparados López
13. Marina Gutiérrez
14. Bernardo López 
15. Kevin Villacrés

ESO 
PMAR

A 1 8
9

10 11 12 13 14

2 3 4 5 6
7

«Cada dia és una aventura», la porta de la nostra classe no podria expressar 
millor com ha estat aquest any. I és que, des de què començàrem el curs, 
la nostra entranyable família PMAR ha anat caminant junta: hem aprés, ens 
hem barallat, ens hem rist, ens hem tornat a barallar, hem plorat i ens hem 
divertit. Però sobretot hem anat guardant a les nostres motxilles un munt 
de bonics records que mai oblidarem: celebracions d’aniversaris, les classes 
al pati, frases divertides i classes que no ho eren tant. Ara arriba l’estiu i 
fem una pausa, però aquest viatge continua, tornarem plens de forces i ga-
nes, amb un clar objectiu: PR4! «Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, 
junts podrem arribar més lluny, més lluny...». 

3r
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A. Tutora: Sonia Pellicer
1. Alberto Peiró
2. Arnau Climent
3. Christian Piera
4. Selena Montalvá
5. Pablo Faus
6. Miquel Montes 
7. Joan Alventosa
8. Héctor Ferrando
9. Andrea Crespo
10. Salva Albort
11. Celia Cabrera
12. Aarón Momparler
13. Tico Harutyunyan 
14. Ivana Morant
15. Marcos Durá
16. Ainoa Rovira
17. Javier Bonastre
18. Irene Albelda
19. Patrycja Raciborska

4t d’ESO tanca l’etapa de secundària, però n’obri d’altres. Aquest grup 
de 20 alumnes ha fet que cadascun dels defectes i virtuts d’ells i 
d’elles haja ajudat a fer-nos créixer tant en l’àmbit acadèmic com en 
el personal. 

Han sigut moltes les vivències compartides com ara el taller de pri-
mers auxilis a Xàtiva, amb la seua corresponent fotografi a panoràmica 
des de dalt del castell, el premi a la millor lletra al festival de nadales 
o l’eixida a la fàbrica de Coca-Cola, però l’experiència inoblidable per 
a tot el grup sigué el viatge-convivència a Assís, on durant 9 dies 
visquérem moments realment emocionants, sorprenents o de felicitat 
des de l’estil de vida franciscà. 

Gràcies pel temps compartit!
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 El alumnado de 4º 
ESO B ha pasado un 
curso lleno de expe-
riencias que nunca 
olvidarán. De todo lo 
que han hecho duran-
te este curso hay que 
destacar cómo se invo-
lucraron en el festival 
de Navidad, cantando y tocando un villancico que, segu-
ro recordarán todas las navidades.

Después vivieron el gran evento de 4º, el viaje a Asís, 
una convivencia de una semana en la que conocen y vi-
sitan todos los lugares en los que estuvo San Francisco, 
además de ser una gran experiencia para conocerse ellos 
mismos y entre ellos.

Por último el acto que pone fi n a la ESO, la graduación, 
acto muy importante para ellos, porque son parte pro-
tagonista y porque se despiden de algunos compañeros 
con los que han convivido muchos años.

ESO B
A. Tutora: Amparo Bellot
1. Pablo Fernández de Gorostiza 
2. Paula Martínez 
3. Clara Alonso
4. Nerea Teruel 
5. Fernando Enguix 
6. María Oliver 
7. Ariadna Morant 
8. Elena Nogales 
9. Claudia Albiñana 
10. Lara Redondo
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Enguany, el curs de reforç 
de 4t d’ESO, en ser només 
dotze alumnes, ha estat un 
curs molt unit. S’han recol-
zat molt els uns als altres i 
s’han animat entre ells per a 
treballar i no cansar-se. S’ho 
han passat molt bé i de se-
gur que serà un any que no 
oblidaran mai. 

A. Tutor: Armando Toribio
1. Vicent Simarro
2. Rubén Ureña
3. Alejandro Peris
4. Carles Estarelles
5. Ainhoa Benito
6. Ernest Puchades
7. Nerea Caballero
8. Estela Navarro
9. Andrea López
10. Amparo Jaime
11. Paula Alonso
12. Ángela Carbonell

4tESO 
PR4
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Una nova etapa, un nou inici… una sèrie de novetats, 
molta  gent nova, vells coneguts… diversitat de caràcters 
i estils... Un nou curs, en defi nitiva… Primeres sorpre-
ses, primeres impressions, cap diferència entre «nous» 
i «veterans»... Senyor, quant de bo hem descobert amb 
aquest grup de gent i quant ens queda encara perquè… 
Res, batxillerat és una etapa de dos anys, però enguany, 
a poc a poc, ha anat conformant-se una classe que no en 
pensa una que no la fa; això sí, cada cosa al seu temps.

Unes coses han eixit millor, d’altres encara esperem una 
resolució, però en totes i en tots i cadascun dels mo-
ments el grup ho ha respost de la millor manera possible.

Com diu aquell, un plaer que seria un gust tornar a provar.

A. Tutor: Paco Vila
1. Nacho Selfa
2. Lluís Ferrandis
3. Alejandro López
4. José Martí
5. Javier Llinares
6. Diego Esplugues
7. Juanjo Roca
8. Toni Oliver
9. Frank Piluso
10. Luis Artieda
11. Nicolás Morant
12. Saray Picot
13. Carol Santamans
14. Mercé Gonzáles
15. Ángela Sanchis
16. Belén Palomares
17. Adrià Montolio
18. Sofi a Enguix
19. Belén Chaveli
20. Laia Ferrando
21. Yerai Aranda.
22. Pepe Alarcón
23. Laura Gil
24. Mireia Juan
25. Álba Álvarez
26. Míriam Patón
27. Lucia Gandía
28. Roser Vallés
29. Gabriel Cogollos
30. Alejandro Maseres
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1r A. Tutora: Àngels Lletí
1. Tania Haulica
2. Raquel Juan
3. Paula Guillem
4. Georgiana Zaharia
5. Nadine Canet
6. Ainoa Torres
7. Cristina Navarro
8. Ethan Generoso
9. Claudia Vallés.
10. María Ballester
11. David Gascó
12. Noelia Teruel
13. Alba Pascual
14. Melani Guamán
15. María Esteve
16. Paola Puig
17. Empar Climent
18. Ángela Briz
19. Marta Palau
20. Andrea Lara.
21. Raquel Vila
22. Vicent Almiñana
23. Gagik Danielyan
24. Ángel Pla
25. David Pau
26. Enric Honrubia
27. Borja Calatayud
28. Raúl Peris
29. Álex Vidal
30. Pablo Cogo llos
31. Pedro Serra
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Mes enllà de les classes divertides que hem tingut i la reforma 
de les aules (que va tardar però aplegà), ens agradaria fer 
menció de les activitats més entretingudes.

Per començar (no amb intenció de llançar-nos fl ors) aquest 
curs hem gaudit del millor festival de Nadal mai vist al cen-
tre. A més a més, a la fi ra del llibre que va tenir lloc al pati, 
les nostres propostes lectores van marcar tendència. No sols 
ens hem divertit, sinó que hem aprés a estimar als demés a 
l’esmorzar solidari de Mans Unides i, no oblidem, els metxons 
solidaris on més d’un o una, per massa bondadosos és van 
quedar calbs.

Per fi nalitzar, cal mencionar excursions com el viatge a Ale-
manya, l’eixida al teatre de Sagunt i l’entretingudíssima obra 
Una habitación propia, que organitzà la nostra tutora. Sempre 
preocupada per el tema 
de la dona.

Aquest curs ens ha ser-
vit, a més de per apren-
dre, per a ajudar-nos els 
uns als altres i créixer 
com a persones. 

Gràcies a tots i totes!
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Finalitzeu un curs molt important en la vostra vida. 
Uns porteu junts des de l’Asil, passant per primà-
ria, secundària i batxillerat, altres heu anat incor-
porant-vos pel camí, però, siga com siga esteu ací 
totes i tots junts compartint vivències.

El curs ha estat curt, però... intens. Ple de sacrifi cis 
i d’esforços que fi nalitzen amb l’alegria i la felicitat 
que dóna la graduació.

Arriba el moment de fer el vostre camí. Endavant! 
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A. Tutor: Óscar San Francisco
1. Salvador Rivas
2. Pascual Crespo
3. Luis Miguel Esteve
4. Álvaro Fournies
5. Alberto Val
6. Alejandro Alonso
7. Esther Andrés
8. Paula Ortolá
9. Carles Cebriá
10. Luis Alcaraz
11. Enrique Fresquet
12. Mar Ginesta
13. Mar Ureña
14. Isabel Sánchez
15. Mireia Sanchis
16. Celia Nicolás
17. Isabel Climent
18. Pablo Garcés
19. Xavi Peñarrocha
20. Carlos Oliver
21. Ricardo Oliver
22. Alba Cienfuegos
23. María Canut
24. Raquel Grau
25. María Castells
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Per al grup de 2n de Batxillerat B aquest curs ha signifi cat 
el fi nal de la nostra etapa a l’escola i ha estat un any molt 
intens on hem hagut de fer un muntó d’exàmens per tal 
de tenir el títol de Batxillerat i de preparar-nos per a les 
proves PAU.

No obstant això, som un grup participatiu i solidari i en-
cara ens ha quedat temps per a deixar la nostra emprenta 
a les activitats del col·legi com ara al Dia del Llibre, la 
Donació de Sang…; també hem fet espai per a anar a la 

Fira d’Unitour, de 
viatge cultural a 
Londres o anar 
al teatre en cas-
tellà i anglés.

I a partir d’ara… 
molts somnis i 
il·lusions per 
complir.

2nA. Tutora: Amparo Soria
1. Isaac Moreira
2. Nicanor Villanueva
3. Sara Fuster
4. Marta Lozano
5. Alba Sancho
6. Aitor González
7. Joel Ivars
8. Kevin Ivars
9. Carla Ferrer
10. Carla Ripoll
11. Joan Serra
12. Esther Fuertes
13. Meritxell Cervera
14. Samuel Navarro
15. Joan Diert
16. Joan Estrada
17. Lluís del Cerro
18. Carles Tur
19. Ana Moratalla
20. Andrea Soriano
21. Daphne Canet
22. Alba Chenoll
23. Laura Pascual
24. Sara Lorente
25. Carmen Albert
26. Javier Fuster
27. Jorge García
28. Neus Martínez
29. Gema Fuster
30. Ani Eloshvili
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de professors 
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F L O R S  PL ANTES I D E TA L L S

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA

MONITORES 
TÁCTILES 
CLEVERTOUCH

Floristería 
desde 1995

·
Flores y plantas 

naturales y artifi ciales
·

Arreglos fl orales

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

Venta online y envíos:
www.fl orsana.es
Tel.: 617 52 35 82

Artesanos de la fl or

• Formación de Manipulador 
 de Alimentos
• Análisis Microbiológico
• Análisis Fisico-Químico 
 de Alimentos y Aguas
• Análisis de Legionella,
• Superficies y Ambientes
• Implantación y Seguimiento 
 de RPHT y APPCC

C/ Hospital, 17 · 46600 ALZIRA Valencia
Tel. 659 133 659 · 962 414 491

analisisalimentosalzira@gmail.com

Análisis Alimentos 
Alzira, S.L.
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- Fabricación de puertas y ventanas de aluminio y PVC.

- Techos y cubiertas de aluminio.

- Puertas de garaje.

- Vallados y cerramientos perimetrales.

- Trabajos en acero inoxidable.
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Restauración, limpieza y servicios para colectividades

CONTACTO. 943 794 611 · ausolan@ausolan.com

Valencia. Cocina central y ofi cinas. Crta. Masía de Juez, 18-A. 46900 Torrente (Valencia)
Tel.: 961 56 80 01 · Fax: 951 56 81 32

Alicante. Ofi cinas. C/ José Bernad Amorós, 91 Bajo. 03205 Elche (Alicante)
Tel.: 654 33 17 99 · Tel./fax: 965 46 31 52

Pol. Ind. La Vila, C/ La Vall d’Albaida, 3
46819 NOVETLÈ - Tel. 96 228 01 27

pedidos@paperplegat.com
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PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT 

C/ Santa Anna, 2 · 46740 Carcaixent (València) · Tel. 962 430 250 · Fax 962 461 186
sapaduacar@planalfa.es · www.sanantoniocolegio.com

Núm. 3 · juny de 2018
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PAU 2018PAU 2018

SERVEIS QUÈ T’OFERIM

PAU 2018

aprovats
100º/º
PAU 2018

3

- 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 les noves tecnologies. 

Comunicació amb les famílies a diari 
mitjançant la plataforma «Educamos». Tot 
el col·legi connectat mitjançant wifi. 

- Totes les aules estan equipades per fer ús 
de les noves tecnologies.

- Extraescolars, estudi vigilat, escola de 
pares.

- Catequesi, moviment San Francisco i 
confirmació.

- Servei de menjador amb cuina pròpia.
- Centre examinador Cambridge.
- Projecte «Aules Moodle» treballant amb 

ipads en Batxillerat.

- Més de 90 anys d’experiència en educació.
- Centre concertat. Educació Primària, 

Secundària i Batxillerat en les modalitats 
de Ciències, Humanitats i Ciències Socials.

- Ensenyament i atenció personalitzada amb 
metodologies innovadores i inclusives.

- Destaquem en qualitat educativa (nivell III 
de Conselleria).

- Formació plurilingüe: alemany, anglés. 
- Programes d’immersió lingüística i 

intercanvi amb estudiants europeus.
- Any darrere any amb 100% d’aprovats a les 

proves PAU (EBAU).
- Centre coeducatiu.


