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paraula

emilio
úbeda
Titular del Col.legi
i Rector de Canals
Este es, quizás, el año más difícil
para escribir el texto para nuestro “Crònica”, de todos cuantos
llevo escritos. ¡Son tantos los
acontecimientos!
Sin embargo, no voy a hablar de
ellos sino de lo que nos han traído
de bueno. Dice el Apóstol San Pablo que “para los que aman a Dios
todo les sirve para el bien”. Esta
frase me ha ayudado en momentos muy complicados en la vida y
os la ofrezco.

¿Qué podemos sacar de bueno?
Esto lo ha de responder cada
uno. Yo simplemente comparto
mis líneas de reflexión a lo largo
de estos días.
Buscar un “horizonte nuevo” en
nuestras vidas y en nuestra sociedad. Confiar en Dios y en el
ser humano, esperar en Dios y
en las personas y amar a Dios
sintiéndonos amados por Dios y
transmitir esto a los demás. Un
horizonte que implica movimiento, descubrimiento, esperanza y
fuerza.
En el curso 2009/2010 os escribía hablándoos de Amparo Calabuig como mi representante.
El tiempo pasa para todos y ha
llegado la hora de su revelo. Después de este tiempo de donación
por el Colegio le llega la hora de
jubilarse. No hace falta que os
diga lo que Amparo ha supuesto
para el centro y ahora sólo puedo
decir: ¡GRACIAS!
En cada momento de la historia
Dios pone a personas a nuestro
lado que hacen que la vida tenga
un sentido especial. La presencia
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Titularitat

alegre de Amparo es un motivo
de acción de gracias constante.
Su gestión ya forma parte de la
historia de nuestro Colegio y de
nuestras vidas. Personalmente
ella ya sabe lo que siento y públicamente quiero hacer un reconocimiento a sus desvelos y entrega
por todos los que formamos esta
comunidad educativa. ¡Qué Dios
te bendiga, Amparo! Te deseo/
deseamos una etapa feliz en tu
vida como tu sabes hacerlo. Disfruta de tu familia y de los amigos y recibe nuestro más cordial
reconocimiento y gratitud por tu
labor en el Colegio.
Como os decía Dios siempre
pone en el camino de nuestra historia a las personas que Él mismo
elige para llevar a cabo su proyecto y en marzo de 2018 apareció
en nuestro Centro un joven profesor lleno de ilusiones y proyectos. Con el paso del tiempo Álvaro Morales ha ido mostrando las
cualidades que, poco a poco, han
ido materializándose en proyectos esperanzadores. Cuando le
propuse el ser mi representante
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sólo me puso una condición: Yo
acepto este servicio siempre y
cuando siga dando clases que es
mi vocación. Así quedamos y, a
partir del próximo curso, asumirá
la responsabilidad de representar, en el día a día, a la Titularidad
del Centro. Le pido a Dios que Él
te bendiga y te ayude. La tarea no
siempre resulta fácil pero sí hay
algo que te digo: ¡merece la pena!
Como Docente, lo hemos hablado muchas veces, una sonrisa de
un alumno o alumna ya compensa todo esfuerzo; cuidando del
Colegio en su conjunto también
vas a recibir más de una. ¡Gracias

por aceptar! ¡Gracias por embarcarte en este proyecto que (como
también hemos reconocido) es
de Dios!
El próximo curso es un reto muy
grande para toda la sociedad.
Hay mucho sufrimiento y también grandes esperanzas y no
sabemos lo que Dios quiere de
nosotros. Lo que nos corresponde es ponernos en su presencia
como el joven Samuel y repetir:
¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad!
El nuevo mundo digital que se
nos ofrece como medio para la

enseñanza, las nuevas “maneras” higiénicas y preventivas, el
nuevo “estar” en medio de nuestro mundo y muchas otras cosas
más, puede hacernos tener miedo pero, desde el más íntimo convencimiento, os digo que ¡nada
ni nadie nos podrá apartar del
Amor de Dios!
No miramos el futuro con temor
sino con amor y ese es el mayor
antídoto contra el verdadero virus
que nos puede aniquilar: el miedo,
la desesperanza, la falta de ilusión
o la melancolía de un pasado que
ya no vendrá. Miramos hacia adelante. ¡Con gallardía!
“Ser del parroquial” como les digo
a los alumnos, y ahora os digo a todos, es mostrar un estilo valiente,
audaz, comprometido, solidario,
fraterno y con nuevos horizontes.
En definitiva, lleno de Amor.
A ello estamos convocados y, para
que sea una realidad en nuestras
vidas, se lo pido al Señor.
Que paséis un feliz verano. Con
el recuerdo amoroso por los que
han muerto y por todos los que
sufren pero con la mirada puesta
en Aquel que sabemos nos ama.
Hasta el próximo curso, si Dios
quiere…¡que querrá!

Con cariño

Emilio Úbeda,
Titular del Col.legi i Rector de Canals
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amparo
calabuig
Actual representant
del Titular

ADAPTACIÓN
Y NUEVO HORIZONTE
“Yo he aprendido a arreglarme en
toda circunstancia: sé vivir con estrechez y sé tener abundancia; ninguna situación tiene secretos para
mí…; para todo me siento con fuerzas, gracias al que me robustece”
Flp. 4, 11-13
Todo en la vida está en continuo
cambio. Desde que nacemos,
vamos siguiendo un proceso de
cambio y vamos descubriendo
que no hay nada que permanezca
inalterable por mucho tiempo, ni
por mucho que nos empeñemos
en permanecer estables.
En todo descubriremos que se
van generando continuos cambios y que, en ocasiones, aceptar
la realidad puede ser doloroso.
Pero, por difícil que sea, no hay
más remedio. Eso no significa
continuar viviendo con resignación, sino más bien al contrario,
la aceptación de la realidad es el

primer paso para poder cambiarla. La negación supone un freno
total para avanzar y salir del atolladero en el que nos podemos
encontrar.
Después de las circunstancias
que nos ha tocado vivir en estos
últimos meses, ahora a cada uno
de nosotros nos toca tomar la decisión personal de cómo afrontar
el presente, de cómo vivirlo. Y
esto lo decidimos entre todos: los
mayores, los adultos, los jóvenes
y adolescentes que ahora vais a
abandonar la enseñanza obligatoria y ya os toca decidir vuestra
vida por vosotros mismos.
Dado que lo pasado ya no lo podemos cambiar, lo único sobre lo
que podemos actuar es sobre el
presente y, tal vez, sobre nuestro
futuro, aunque este puede parecernos muy incierto. Lo que sí es
seguro es que a vosotros, que os
graduáis, ya os corresponde tomar conciencia de que hay una
vida más allá de la pandemia y de
que ésta está en vuestras manos.
Cada uno de nosotros y vosotros
debe encontrar su lugar en este
nuevo horizonte que se nos presenta y empezar a trabajar por
este mundo que nos rodea y
por lo que deseamos que sea.
No es suficiente decir que estamos preocupados, hemos
de ocuparnos. La palabra
preocupación nos habla de
“pre-ocuparte” que significa ocuparte anticipadamente, o lo que es lo mismo, ocuparte antes de
que realmente lo necesites. Si deseas ocuparte
antes, actúa desde ya en
la construcción de un
futuro saludable para ti
y para todos.
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Toda crisis es también una oportunidad que nos ofrece la vida
para alcanzar mayores niveles de
excelencia personal y social. De
no ser por las crisis, la mayoría de
nosotros no moveríamos el culo
del asiento, no nos enfrentaríamos a nuevos retos y no descubriríamos nuestras capacidades
reales, muchas de las cuales aún
las tenemos por desvelar y, por
tanto, por utilizar. Por eso, una
crisis es una oportunidad maravillosa para descubrirnos a nosotros mismos, para crecer interiormente y para desarrollarnos
hasta niveles insospechados.
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Todos hemos experimentado
estos días que la necesidad despierta la creatividad, la iniciativa
y la motivación, y hemos podido
descubrir que el único freno real
está en uno mismo y, en particular, en el miedo, la frustración y la
resignación.
Muchos hemos revalorizado lo
que tenemos y apenas teníamos
conciencia. Hemos desarrollado nuestra paciencia, también la
sensatez y la templanza. Hemos
mirado con otros ojos a nuestros
seres queridos y no tan queridos. Hemos aprendido a encajar
la cercanía del espacio que para
muchos de nosotros estaba casi
olvidada. Recuerdo un día en el
que un padre me decía: “Hacía
ya casi diez años que no comía
y, muchas veces, ni cenaba en
familia, ya casi no me acordaba
de lo que eso me podía aportar a
mí personalmente, y a la relación
con mis hijos y mi mujer”.
En este tiempo muchos hemos
aprendido a saber gestionar
nuestros recursos internos para
vivir una realidad inesperada.
Eso nos ha ofrecido un autoconocimiento que ahora, cuando
vamos volviendo a la normalidad,
nos debería servir para mejorar
nuestro día a día; y centrarnos en
aquello que hemos descubierto,
en lo que hemos visto como más
esencial para vivir y aprender,
ya que de todas las experiencias
aprendemos. Deseo que eso nos
pueda servir a nosotros y a vosotros para construir el futuro que
deseamos y dar en él lo mejor de
cada uno.
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Algo que también hemos vivido
estos días —y de lo que hemos
sido conscientes— es que buena
parte de nuestras necesidades
materiales son totalmente prescindibles, no las hemos podido
usar en este tiempo y no ha pasado nada.
Recuerdo también, antes de la
pandemia, un día en que, hablando de trabajar o quedarse en
casa, había una mujer que decía:
“Yo no podría estar en casa tanto
tiempo seguido. Si tuviera que estar, me moriría”. Pues bien, ahora
ha estado y, gracias a Dios, aun
está viva.
Descubrir nuevas posibilidades
y ser conscientes de ellas, nos da
libertad para poder visualizar el
futuro que deseamos construir.
Ahora, después de lo vivido, nos
toca establecer los cimientos

para abrirnos a un nuevo horizonte donde los valores que
imperen nos permitan mejorar
nuestra vida, nuestro alrededor
y, además, nos ayuden a reconocer cuál es nuestra misión en el
mundo.
Podemos también ahora a empezar a basar nuestro futuro en el
amor, la esperanza, la caridad, la
fe, la compasión, la solidaridad, la
colaboración, la responsabilidad
social, el esfuerzo, la justicia, la
verdad, la libertad y las buenas
relaciones familiares.
Ha llegado el momento de empezar a comprometernos en
construir una realidad benévola,
alineada con la vida, con Dios y
con todo aquello que en nuestro
fuero interno siempre hemos deseado tener y ser.

“Persigamos nuestros sueños
y en ellos construyamos un mundo
mejor para todos”
Amparo Calabuig Ferrero,
Actual representant del Titular

ÁLVARO
Morales
Pròxim representant
del Titular
Decía John Lennon que la vida es
eso que pasa mientras hacemos
otros planes y es verdad. Es cierto que la vida puede cambiarte en
cuestión de minutos y este virus
que ha llenado nuestro día a día de
mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos nos lo ha recordado.
Mi llegada, vista desde la distancia, aún resulta asombrosa. De
Canals yo conocía poco más que
la hoguera y a fuerza de haberla
visto quemar en algún reportaje
del ya extinto Canal 9. Durante
casi un año, y después de unas
prácticas que derrumbaron la
idea utópica e idílica que tenía
sobre la educación, me replanteé mi vocación. Durante ese año
creé una empresa con unos amigos y profundicé en mi fe. Pasa,
no sé si muy a menudo, que algo
hizo chas y decidí escribir mi currículum y hacerlo viajar.
Al cabo de unos meses empecé
una baja que se preveía larga y
que acabó resultando más breve
de lo previsto, justo el día después de firmar la baja, recibí la lla-

mada de Asun. Mi currículum, en
ese viaje, había llegado a manos
de Jorge y llevaban tiempo buscando a alguien con mi perfil. Sobra decir que, si Canals me era un
lugar lejano, la existencia de un
colegio Diocesano, todavía más.
No miento si digo que este colegio reconstruyó mis sueños, me
reconectó con la idea de educación que siempre ha estado en mi
mente y me demostró que hay infinitos horizontes. En ese reconstruir, en ese aprender a aprender
constante, apareció Emilio y su
propuesta de la titularidad. Si
trato de recordarlo visualizo un
abismo, aún hoy siento una mezcla de inconsciencia y responsabilidad. Solo le pedí no abandonar
la trinchera, no perder el aula, en
definitiva, no volver a romper con
aquello que había vuelto a conectar: la enseñanza y los alumnos y
alumnas. No quería ser un chico
de despacho, ni perder el contacto con la realidad.
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Desde aquella conversación hasta hoy, siento que ha pasado una
eternidad. Posiblemente ahora,
escribiendo esto, me voy haciendo más consciente del momento
y del encargo. Y lo afronto sin
fuegos artificiales ni florituras,
pero siendo consciente del doble
filo: a la vez reto, a la vez regalo.
Pero siempre desde el servicio, la
humildad y el agradecimiento.
A veces, cuando trato de buscar
referentes sobre los que construir, miro al mundo de la política,
pero cuesta encontrar buenos
ejemplos de gestión y de diálogo.
No he creído nunca que la solución de nada pase por rechazar lo
anterior y edificar de cero, hasta
cuando uno construye, hay arqueología bajo sus pies. Por eso
creo que es importante conocer
la historia, la historia de este centro y su tiempo, para no repetir
errores, pero sobre todo para
encontrar aciertos y fallos. Y nutrirse de ambos.
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Nuestra profesión es, posiblemente, una de las mejores profesiones del mundo. Se abre un
tiempo nuevo que seguro dará
paso a un camino lleno de ilusiones y retos. Una misión que hemos de ir asumiendo entre todos
y todas y que, sin duda, dará sus
frutos con el paso del tiempo. Es
momento de lanzar semillas como
en la parábola del sembrador.
Pero este reto no tiene sentido
si toda la comunidad educativa
no suma y rema hacia una misma
dirección. Necesitamos, y así lo
creemos, una comunidad fuerte,
unida y convencida en la educación, en el modelo y en el ideario
de centro. Una comunidad educativa capaz de crear espacios
de diálogo, de crecimiento y de
cooperación.
De nada sirve avanzar sin horizonte, de nada sirve navegar sin
rumbo ni mapa, de nada sirve

“Necesitamos
una comunidad
fuerte, unida y
convencida en
la educación”
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adentrarse en las profundidades
del mar sin atisbar vientos favorables y prever tormentas cercanas. Yo solo soy, ahora, un eslabón más de esta inmensa cadena
que nos sostiene, nos ata y nos
da fuerzas. Una cadena de la que
formo parte y que va creciendo
con cada nueva generación. La
cadena insondable del colegio
Parroquial San Antonio Abad.

Álvaro Morales,
Pròxim representant
del Titular

Direcció
Poseu-se
en camí?

Quan començà el curs que ara
acabem, ni tan sols sospitàvem
que seria un dels cursos més
recordats de tan insòlit com ha
sigut. Qui ens anava a dir en setembre de 2019 que sis mesos
després quedaríem confinats per
la presència d’un perillós virus
que ha causat la mort de milers
de persones! Ens quedaríem tancats en casa justament l’any en
què el nostre lema parroquial era
Poseu-se en camí.
Però, com no, la vida continua
i l’escola també ho havia de fer.
Per això, immediatament, des del
Col·legi Parroquial Sant Antoni Abat ens posàrem a treballar
perquè els nostres alumnes pogueren continuar l’activitat escolar de la millor manera possible,
en les millors condicions possibles i amb la major rutina possible. Sí, era molt important que els
nostre alumnes tornaren a mamprendre un hàbit escolar, amb
faena que arribava a casa pun-

tualment, amb correccions per
part dels docents, amb classes
i connexions virtuals que feren
possible la continuïtat de l’escola
en les llars familiars. Els alumnes
sempre han passat moltes hores
en el Col·legi i per això el consideren sa casa, però ara cada casa ha
sigut un col·legi, perquè el col·legi
s’ha fet present en elles.
Sempre hem dit que la comunitat educativa som tots, personal
del Col·legi, alumnat i famílies,
però crec que mai s’ha sentit tant
com ara. Reunions constants del
claustre, dels docents amb les
famílies, del Col·legi amb els delegats, amb el Consell Escolar de
Centre, amb la junta de l’AMPA,
amb tots els pares... m’han fet
sentir personalment que hem remat tots en la mateixa direcció: el
bé de l’alumnat.
Per això, vullc aprofitar este línies per a donar les gràcies: als
alumnes per la seua comprensió
i capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies; a les famílies
per la paciència amb el degoteig
d’informació i la confiança en el
col·legi; al PAS per la seua disponibilitat en qualsevol dia i hora, i
al claustre de professors per la
voluntat ferma de considerar
esta situació una oportunitat de
creixement per damunt de la in-
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gent quantitat de temps invertit.
Ara, en el final de curs, se’ns plantegen nombroses incògnites que
podem resumir en una única
pregunta: en quines condicions
tornarem a setembre? Ningú té
la resposta, però, fem el que fem,
sempre serà tenint en compte
les necessitats del nostre alumnat i el seu bé. Moltes persones
hauran realitzat una profunda
reflexió de les seues vides durant
estos mesos tancats a casa; també la nostra escola ho fa fet. Hem
parat i hem pensat en el col·legi
que volem per al futur, en el millor per als alumnes.
I és ací on de nou pren sentit el
lema parroquial. Quan ja tenim
clar on volem anar, el Senyor ens
diu: Poseu-se en camí. No sabem
com serà este camí ni per on
transcorrerà, però amb la confiança posada en Ell, deixant-nos
guiar en la presa de decisions i
esforçant-nos en dur a terme la
seua voluntat ho aconseguirem.
Vos desitge un bon estiu i una
tornada al col·le plena d’il·lusió i
alegria.

Mª Asunción Gil,
Directora del Col·legi
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AMPA

Superant reptes

De vegades, la vida ens presenta exigències que mai hauríem
previst i que costen, costa adaptar-se, encara que, quan reflexionem, podem aprendre que ixes
exigències ens poden fer obtenir
el millor de tots nosaltres i adonar-nos realment del que som
capaços de fer. Quan ens van dir
per febrer que enguany la revista Crònica anava a ser diferent,

cap de nosaltres podíem arribar a
pensar que el que en juny anava a
ser, i és diferent, és el Món.
Sant Tomàs, que partia de la realitat, deia que quan l’home coneix
el seu entorn, la natura, l’ambient
que l’envolta i els seus problemes
i dificultats, quan coneix totes
eixes coses se sent motivat a buscar la felicitat i a trobar-la.

De la situació actual hi ha moltes
circumstàncies que encara no
entenem, però que ens han motivat a tots a aprofundir en el seu
coneixement, a entendre-la amb
tots els seus problemes i dificultats, i a buscar solucions.
Hem estat a casa i els nostres fills
han treballat des de casa. En eixe
aspecte, hem tingut solucions i
cal agrair i felicitar tot l’esforç fet,
que ha sigut molt, perquè al nostre col·legi ens hem preparat tots
per a fer possible que açò es dugués avant. I estar preparat per a
les coses aporta el coneixement
sobre què va a fer-se i la confiança per a fer-ho. En eixe sentit, els nostres fills han adquirit
moltes competències, respecte a
les tecnologies, que de segur no
haurien adquirit anant al col·legi, des de començar a utilitzar
els mòbils per a altres coses que
no per a jugar, fins a acabar donant les classes i fent els deures
per plataformes virtuals. I durant aquest temps, encara en la
distància, hem tingut sempre un
tracte molt proper. Gràcies, perquè heu fet molt i amb il·lusió per
millorar en estos dies la vida dels

“Eixe és el sentiment que volem per als nostres fills,
la felicitat amb una realitat plena”
12

nostres fills. Però, per altra banda, i encara que segurament ja
ho sabíem, hem comprovat que
el fet de pertànyer al Parroquial
no vol dir sols vindre al Col·legi a
fer classe i anar a casa, dos o quatre vegades al dia, o fer la classe
per la web, que sí, que molt bé,
però que és molt més, és que els
nostres fills passen la seua infantesa feliços al col·legi, aprenent,
jugant, fent amics, creixent com
a xiquets i com a persones, i vivint en alegria i felicitat. Dèiem
l’altre dia que els xiquets estaven
ja cansats de tanta web, que necessitaven el contacte amb els
amics, amb els mestres, amb el
Col·legi. Eixe és el sentiment que
volem per als nostres fills, la felicitat amb una realitat plena, com
deia Sant Tomàs.

Volem donar les gràcies a tots els
pares pel recolzament i la col·laboració que tenim sempre i demanar disculpes si en algun moment hem fallat, perquè no és la
nostra intenció, al contrari, és escoltar sempre i animar-vos a què
assistiu a les assemblees, a què
formeu part de la junta i a què ens
realitzeu propostes que impliquen al projecte de futur que són
els nostres fills. I amb tota la força
i la il·lusió reprendrem de seguida tot el que s’ha quedat pendent
enguany, només puguem.
A més, volem donar una abraçada i les gràcies als mestres que
enguany s’han jubilat (Consue i
Rafa), perquè no hem pogut acomiadar-nos personalment.
I, especialment, una abraçada molt
forta a tota la classe de 4t d’ESO
que es gradua. Seguireu endavant

sempre i veureu que no existeix pedra al camí que no pugueu aprofitar per al vostre propi creixement.
Pels nostres fills treballem, ens
esforcem dia a dia i amb molta,
moltíssima il·lusió estem ací. Esperem veure’ns tots ben prompte. Així que, cuidem-nos tots
molt, cuidem als xiquets i cuidem
sobretot dels nostres majors,
que duen tota la seua vida treballant per millorar la nostra i
per millorar la societat, i que han
sigut i són els més perjudicats en
esta situació. Cuidant-nos tots
molt els cuidem a ells.
Molt bon estiu!

Junta Directiva
Associació Mares i Pares
del Col·legi Parroquial
Sant Antoni Abat
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Rita Arándiga

Ana Bonany

Lorena Gramaje Mavi Grimaltos

Teresa Revert

Leo Carrillo

Mari Cruz Calatayud

Verónica Hernández Ester Llillo

Maite Sancho Mª Angels Sisternes Raquel Solves
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Meli Ferrer

Fani Gil

Sabrina Morales Clara Pérez

Encarni Vidal

Marisa Vidal
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activitats
del centre
Si poguera tancar els ulls i quedar-me en aquelles coses que
m’han fet feliç aquest curs
2019-2020, estic segura que
moltes d’elles estan recollides
en les activitats que a continuació presentem.
Cal recordar cadascuna de les
experiències viscudes enguany
com a úniques: les misses, les
xerrades, les eixides, els festivals... i reviure-les a través de les
imatges. Podem veure com brillen els ullets dels més menuts, la
complicitat entre els més majors
i la seguretat dels qui, amb molta estima, preparen els diferents
esdeveniments.

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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MISSA
INICI
DE CURS
Com cada any, quan comença el
curs escolar ens retrobem amb
els nostres amics, companys,
mestres, professors, pares... Però
no sols formem part de la comunitat educativa, som alhora comunitat cristiana on tots evangelitzem i som evangelitzats.
El nostre col·legi té un lema relacionat amb l´activitat pastoral
que es desenvolupa durant el
curs. Aquest any el lema ha sigut:

El mateix Déu s´ocupa de nosaltres, ho fa directament i també
per mitjà de les persones que
tenim a prop: família, professors
o amics ens acompanyen en el
nostre dia a dia
És per això que la millor manera
de començar el curs és amb una
celebració a l’Església Parroquial, on tota la comunitat educativa participem.

"Tu ets el meu
fill estimat ”

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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El 9
d’Octubre
Aquest esdeveniment naix amb
el propòsit de ser una activitat
festiva, lúdica i participativa al
voltant de la nostra llengua i com
no, de l’origen de la nostra Comunitat.
Ja fa quasi sis anys, un grup de
mestres de tots els col·legis de
Canals decidírem reunir-nos per
commemorar i disfrutar d’un dia
de germanor al voltant de la festa
del naixement del nostre poble
valencià: el dia 9 d’Octubre.
Per a tal commemoració, què millor que tots els xiquets i xiquetes
eixírem al carrer, ja que la festa
dels valencians acabava de començar?
Les cinc escoles de la localitat
celebràrem el dia 8 d’octubre de
manera conjunta un correllengua, aquest simbolitza la llengua
valenciana com un element de
cohesió entre tots els que la parlem i ens fa sentir-nos “poble”,
passejant un matí tots junts pels
carrers de Canals.

Els dolçaines i tabalets, gegants i
cabuts ens acompanyaren aquest
dia de festa escortant entre tots
la flama que representa l’estima
per la nostra llengua.
Enguany, com sempre, la desfilada començava al voltant de
les 11:00h. al Pont del Riu i arribàrem fins al Parc Jaume I, on
també estaven ubicats els murals
que van realitzar els centres educatius. Unes vertaderes obres
d’art! Allí mateix vam llegir un
manifest i férem una ofrena de
flors a Jaume I.

“Disfrutar d’un
dia de germanor
al voltant de la
festa”

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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LA COMISSIÓ
D’ANGLèS
Som un col·legi diocesà on la formació integral de l’alumne és el
nostre repte diari. Ensenyar un
idioma estranger al xiquet és tan
important que, més que un luxe,
és una necessitat.
Per això, les mestres d’Anglès
començàrem el curs en setembre ja coordinant diverses activitats per a les tres etapes, on tots
els alumnes del centre participaren conjuntament. L’objectiu que
buscàvem era que els xiquets
milloraren l’idioma estranger
juntament amb altres companys
de l’escola, amb els quals normalment no es reuneixen perquè estan en una altra etapa o
un altre cicle.
La primera activitat va ser enviar
una carta amb una felicitació nadalenca a un alumne, podia ser de
la seua classe o d’altra. Fins i tot,
els podia tocar un mestre! L’atzar
jugava un paper central i l’alegria
i curiositat es multiplicava de
forma exponencial fins saber qui
els havia tocat; això va ser el més
destacat al principi.

"Tot anirà bé”
20

Després, allò important va ser
triar bé el missatge en anglès,
escriure-ho correctament i adornar la carta amb rètols adequats i
elements decoratius a l’ús. També
calia respectar tots els elements
propis d’una carta per a fer una
bona presentació, comprovar
que l’adreça estava ben escrita i
apegar bé el segell on tocava.
Finalment, el rebre per correu
ordinari una carta personal en ta
casa no és hui en dia alguna cosa
molt comuna. Imagineu-se’l, un
menor que rep una carta per a
ell tot sol! I quan la comparteixes
amb la família en unes dates tan
assenyalades en el Calendari Litúrgic com el Nadal, va ser molt
emocionant.
I què dir dels més menuts que feren una excursió a la bústia els de
Primària o a l’oficina de correus
els xiquets d’Infantil. Ells van ser
els que abocaren les cartes per
tal de ser enviades amb una il·lusió tremenda!

La segona activitat del curs es va
celebrar la setmana de Sant Valentí en febrer. Tots els alumnes
van escriure i penjar una noteta en forma de coret en un mur
gran com si fos una rajola que
anava alçant una paret d’AMOR
I AMISTAT. Poc a poc, però amb
força omplírem els corredors de
rosa i roig i eixa setmana tots estàvem tocats per Sant Valentí! Va
ser tota una obra d’Art i Amor tal i
com s’aprecia a les imatges.
En març ja no vam poder continuar... hi havien coses ja enllestides... però, COM TOT ANIRÀ
BÉ, continuarem el proper curs
amb més projectes des de la Comissió d’Anglès, de ben segur tan
especials com van ser estes dues
activitats!

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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La Comissió d’Anglés
està formada per les
següents mestres i
professores d’Anglès:
Sílvia Trenzano, en
Infantil; Mª Carmen
Sendra, en Primària,
i Ana Martínez i Mª
Dolores Tortosa, en
Secundària.
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VISITA A LES
UNIVERSITATS
El 12 de febrer els alumnes de
4t ESO vam poder gaudir d’una
visita a algunes universitats de
València junt a José i Mª Pilar,
el nostre tutor i l’orientadora
d’ESO, per a poder conèixer-les
de primera mà i ajudar-nos a tenir més clares les decisions que
anem a prendre en un futur.
El primer que vam fer va ser visitar el Campus Blasco Ibáñez
i esmorzar en la cafeteria de la
Facultat de Medicina, on ens va
visitar Isabel Francés, una antiga alumna del centre, que ens
va ensenyar les instal·lacions i
ens va explicar un poc la vida de
l’estudiant allí. Més tard ens vam
desplaçar a la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà”, on una
guia ens va ensenyar les sales i
el funcionament d’una biblioteca
universitària. Primerament vam
entrar a una sala d’ordinadors,
on ens va explicar la distribució
i l’especialització de cada planta;
seguidament van fer una joc per a
saber com es busquen els llibres i,

MÉS CONTINGUTS
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Núria Baselga Martínez

per finalitzar la visita, vam anar al
dipòsit on es troben la resta dels
llibres més antics.
L’última visita del matí va ser la
Universitat Politècnica de València. Vam iniciar la visita a l’Àgora
fins arribar a la Facultat d’Enginyeria de Disseny Industrial, on
també van veure a Ignacio Ballester, antic alumne del centre,
que ens va explicar la seua experiència com a estudiant en aquesta universitat. Després vam fer
una xicoteta parada per a dinar
al centre comercial “El Saler” i
descansar per a tornar més tard
a la Universitat Catòlica al Campus de Santa Úrsula, on Carolina,
membre de la UCV, ens va explicar els graus i el funcionament
d’una universitat catòlica.
Una vegada acabada la visita
vam tornar cap a Canals, sabent
el funcionament de moltes universitats i tenint les idees un poc
més clares.

“Per a ajudar-nos
a tenir més clares
les decisions que
anem a prendre
en un futur”

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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Xerrada

Dra. Sara Ferrando
El passat 5 de març vam rebre la
visita de la doctora Sara Ferrando Colomer, especialitzada en la
investigació neurocientífica. Sara
realitzà una xarrada als alumnes
de 3r i 4t de l’ESO sobre la seua
trajectòria, sobre les decisions
més importants que hagué de
prendre en la seua vida per a
aplegar a ser qui és hui en dia, i
sobre com la dansa (la seua afició
des de menuda) i l’estudi han estat sempre relacionats.
Sara va dividir la xarrada en tres
parts: en la primera ens contà
quin fou el seu recorregut com

estudiant i alguna de les decisions
que li marcaren en la seua vida,
com el fet d’haver d’anar a Alemanya per a seguir instruint-se
professionalment. En la segona,
ens va explicar els conceptes més
bàsics de la neurociència, però
per a fer-ho diferent va fer ús de
l’anglès.
I, ja en la tercera part, realitzà una
activitat anomenada: Pot la dansa millorar la nostra memòria?
Aquesta activitat consistia en
realitzar un joc de memòria en el
qual havíem de memoritzar en un
minut quinze dibuixos projectats
en la pantalla i veure el resultat
que havíem obtingut. Després hi
preparà un ball d’uns tres minuts,
en el qual tots vàrem participar.
Una vegada acabat, tornàrem
a fer el joc del principi. Segons
l’estudi que estava investigant,
després de ballar es suposa que
la nostra capacitat de memòria
incrementa.
Aquesta fou una xerrada amena
i interessant en la qual ens ho
passàrem especialment bé en
l’activitat de la memòria.

Cristina Arcos Sanz
Rodrigo Rosell Arándiga

MÉS CONTINGUTS

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

25

TALLERS I XERRADES
FORMATIVES

Per als alumnes d’ESO

Els alumnes d’ESO han participat en diferents tallers i xerrades
durant el curs amb l’objectiu de
complementar la seua formació,
no sols a nivell acadèmic, sinó
també a nivell personal, físic i social. Activitats que han consistit
en diverses temàtiques, entre les
quals destaquem:
Per a tot l’alumnat d’ESO, els
tallers de “Prevenció de consum de tabac” i “Prevenció de
consum d’alcohol”, impartit per
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC), amb l’objectiu
d’aprendre hàbits i estils de vida
saludables.
Els alumnes de 3r ESO han rebut xerrades sobre “Ciberassetjament”, per part de la Guàrdia
Civil, i també han participat en
el taller impartit per l’associació
“Valencia sin drogas”, on es tractava de prevenir i conscienciar
dels perills de les drogues.

MÉS CONTINGUTS
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En totes elles l’alumnat sempre
ha mostrat molt d’interés i s’ha
implicat en totes les activitats
que es proposaven, mostrant la
seua motivació per tal d’adquirir
nous coneixements.
Des del Departament d’Orientació s’han realitzat, per una banda
en 1r ESO, el taller “Tècniques
d’estudi” a principi de curs, i en 3r
i 4t d’ESO, xerrades per a alumnes i també per a les famílies per
tant d’ajudar a l’alumnat a elegir
el seu itinerari formatiu, tant a
l’hora de passar a 4t com a l’hora
de decidir quins estudis postobligatoris realitzar.

Mª Pilar Martínez Llácer

MENJADOR
En el menjador del Col·legi Parroquial Sant Antoni Abat hem
dut a terme activitats al llarg
d’aquest any que han contribuït
a la millora dels hàbits personals
i socials dels vostres fills i filles
fomentant les relacions interpersonals, potenciant el desenvolupament psicomotor, afavorint el
desenvolupament d’hàbits d’escolta i comunicació, i afavorint
el creixement personal i la integració social. D’aquesta manera
seguim amb la formació integral
dels/les alumnes d’una manera
més dinàmica.

MÉS CONTINGUTS
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LES
CATERINETES
Tal i com és ja tradició al nostre
col·legi, aquest curs hem celebrat
la festa de Santa Caterina d’una
forma molt especial.
El dia 29 de novembre de 2019,
després d’ajornar la celebració
per pluges la setmana anterior,
tota l’etapa de Primària va poder
anar, per fi, al Poliesportiu de Canals per a viure una vesprada de
germanor, convivència i alegria.
Els alumnes de sisé van ser els
responsables d’un dia ple de jocs
tradicionals. Van ser ells els que
van preparar una sèrie de jocs “de
tota la vida” per a la resta d’alumnes de Primària.

MÉS CONTINGUTS
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Per a afavorir la integració de
tots els alumnes, es van crear
grups heterogenis de totes les
edats mesclades, generalment
dos alumnes per curs. D’aquesta forma en cada grup hi havien
xiquets i xiquetes de cada curs.
Eren els alumnes de cinqué els
encarregats d’ajudar als més xicotets a traslladar-se d’un joc a
un altre.
La jornada va començar amb la
formació dels grups en cercles i el
dinar de germanor. Els de sisé estaven impacients per a començar
els jocs que amb tanta il·lusió havien preparat.

Després del dinar, vam fer un
gran rogle tots, xiquets i mestres,
i, dirigits per Paco, tutor de sisé,
vam fer el calfament abans dels
jocs i activitats esportives. Va ser
un moment molt divertit i, fins i
tot, vam ballar amb música.
Després començaren els jocs,
on cada grup jugava durant uns
10 minuts en cada activitat. Hi
havien jocs per a tots el gustos:
esportius, d’habilitat, d’intel·ligència, de balls, etc.
Va ser una vesprada molt divertida i alegre que esperem que es
repetisca el curs que ve, si Déu i
Santa Caterina vol.

Marcos Carcelén Leal

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT
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“Va ser l’última
experiència que
vam tindre com
a grup”

MÉS CONTINGUTS

30

Viatge
a Madrid
“No és un viatge
qualsevol, sinó un
que recordarem
per sempre”

El passat 12 de desembre, els
alumnes de 3r i 4t d’ESO agafàvem de bon matí l’autobús camí
a Madrid: ens esperava un llarg
viatge.
Per fi, després de cinc eternes i
pesades hores, encara que plenes
de rialles, jocs i moltes cançons,
vam arribar a la capital. Una vegada allí, vam visitar la Puerta del
Sol, on ens vam fer la famosa foto
del Km 0, i després la Plaza Mayor, on entre tanta tendeta i tanta figureta vam perdre la noció
del temps i, quan ens vam adonar,
fèiem tard per dinar. Així que tocava fer-nos la foto de grup i eixir
corrents cap al Hard Rock, on ens
esperava un exquisit dinar.
Ja a la vesprada, ens van deixar
temps lliure per passejar per
la Gran Via fins que fóra l’hora
del musical. I així vam passar les
hores a les tendes de Madrid i
gaudint de la decoració de Nadal
que destacava pels carrers. A les
20:00, ja estàvem tots esperant
ansiosos, a les portes del teatre,
que començara l’obra Anastasia.
En acabar, anàrem corrents a sopar per no fer esperar l’autobús,
el qual ens va portar a l’hotel on

anàvem a passar la nit, perquè no
tots vàrem dormir.
El dia 13, després d’esmorzar a
l’hotel, tornàrem a agafar l’autobús per anar al Cerro de los
Ángeles, on ens van fer una breu
explicació del lloc i vam gaudir,
sobretot, de les vistes i el Betlem
que hi havia a l’interior. Després,
la nostra intenció era visitar El
Retiro, però estava tancat a causa del fort vent, que podia fer
caure qualsevol arbre, així que
vam decidir fer una ràpida visita
des de l’autobús al Santiago Bernabeu i a la famosa estació de
tren d’Atocha.
Més tard vam dinar lliurement pels carrers de Madrid i
passàrem la resta del temps pels
racons de la Gran Vía fins a l’hora
de tornada a casa.
Aquest és el resum del nostre
viatge a Madrid, no és un viatge
qualsevol, sinó un que recordarem per sempre perquè encara
que no ho sabíem en aquell moment, va ser l’última experiència
que vam tindre com a grup.

Javier Belda Rojas
Paula Llaudes Micó
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festival
de nadal
A finals de l’any passat, els alumnes de 4t d’ESO ens vam esforçar
un any més per poder crear un
bon record del Nadal als més xicotets i als no tant xicotets.
Aquest teatre va ser diferent, ja
que les ments creatives d’alguns
dels alumnes més majors de l’escola van crear des de zero l’obra
i, a més, teníem com a objectiu
transmetre un missatge: la importància del treball en equip. I,
ni fet a posta, ho vam aconseguir.
Amb l’ajuda dels altres cursos,
vam poder suportar l’estrès de
tenir eixa responsabilitat a les
nostres mans i vam poder traure
algunes amistats del temps que

vam passar junts. També se’ns
va fer més fàcil amb els consells
d’alguns professors que ens animaren quan pensàvem que tot
anava a acabar en un desastre.
I va aplegar el dia, els nervis es
palpaven a l’escenari i a les butaques, i la por de fallar no es va
quedar enrere. Ahí ens vam adonar que el que volíem transmetre
ja s‘havia aplicat a tots nosaltres
perquè tots érem un, tots érem
un gran equip.

Adriana Ballester Olmo
Elena Francés Bataller
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Dia de la Candelera
i dia de la Pau
El passat 31 de gener vam celebrar la festa de la “Presentació de
Jesús al Temple”, més coneguda
com “la Candelera”, i també vam
celebrar tots junts al Col·legi el
Dia de la Pau.
En esta festa, Jesús es manifesta
al món il·luminant el nostre camí
i nosaltres vam recollir la seua
llum, representada per acolorides candeles beneïdes.
Els membres del Col·legi Parroquial volem ser llum i així ho vam
expressar en els parlaments que
es van fer a l’acte final:

Amar és ser llum!

MÉS CONTINGUTS
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menjadors escolars

sant antoni

No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que...
Quan este curs era un curs normal, recorde haver treballat en
la classe de Llengua Valenciana
de sisé la diferència entre llenguatge literari i el no literari.
Després d’haver fet una aproximació teòrica a les característiques del primer, ens disposàrem
a fer uns exercicis per a practicar. Un d’ells consistia en fer una
xicoteta descripció escrita sobre
un fet que d’alguna manera ens
impressionava. L’escrit havia de
començar amb la frase No puc
deixar d’emocionar-me cada vegada que i com que estàvem a
principi de gener, el tema, com
no, havia de ser algun acte de les
festes de Sant Antoni.
I així, vaig iniciar un recorregut
personal pels actes més importants de la festa i les meues emocions, que m’agradaria compartir
amb vosaltres.
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que en el col·legi
arreglem en l’entrada principal una xicoteta exposició amb
elements típicament santantonians provinents de la generositat desinteressada d’alumnes,
de pares, de professors. No puc
deixar d’emocionar-me quan els
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xiquets i les xiquetes arrosseguen els seus pares a veure una
i altra vegada eixa exposició a
les hores d’entrada i eixida del
col·legi, com es queden bocabadats amb la lluentor del trage de
canalina, amb què xicotets que
estan tots en les fotos exposades, amb com de bonica està la
foguereta que de nou ens ha fet
el pare de Sergi i Joan...
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que una xiqueta em
diu: “Senyo, d’ací dos anys seré
festera”, perquè veig la il·lusió de
totes les xiquetes canalines als
seus ulls, perquè em veig xicoteta
com ella preguntant-li a ma mare
que quan em tocaria ser-ho a mi
mentre veia passar les festeres
pel carrer, perquè recorde com
se’m va trencar el cor quan finalment vaig comprendre que no
seria festera de Sant Antoni.
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que un xiquet del
nostre col·legi és Bandera o Cuiro Infantil, perquè sé que l’últim
dia abans de Sant Antoni no sols
tindrem la xocolata de l’AMPA i la
cremà de la foguereta, sinó també els Parells Infantils simulant
les voltes a l’Església en el nostre

pati, rodejats de tot l’alumnat del
Centre que, amb comboi, es tiren vítols els uns als altres i amb
il·lusió arrepleguen els joguets
amb què jugaran quan tornem al
col·legi en acabar-se les festes.
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que pugem amb els
alumnes a la plaça a veure com va
la Foguera: l’olor a pinotxa i a resina, els crits dels muntadors, els
comentaris de tots els visitants
(que si té panxa, que enguany
sí que està bonica...), i el vítols
constants i insistents de xiquets
i xiquetes, que em transporten a
la meua infància, quan jo també
pujava amb els meus mestres a
veure la Foguera.
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que recorde el passat 15 de gener, vespra de la
festa, quan tot el centre va estar

immers en una celebració molt
especial, amb Sento i Andrea
com a protagonistes excepcionals. Quant que ploràrem d’alegria veient la il·lusió en els ulls
d’ells i de les seues famílies! I
com a colofó, la visita del bisbe
auxiliar de la Diòcesi de València, don Esteban Escudero. Tot
va eixir més bé del que estava
previst i entre tots vam fer d’eixe
dia un moment de germanor de
tota la comunitat educativa.
No puc deixar d’emocionar-me
cada vegada que pense que ara
em toca a mi, com a mare i com a
mestra, ajudar que la tradició de
la festa de Sant Antoni continue
tan viva com sempre, tal vegada
amb alguns aspectes canviats,
fruit del temps en què vivim,
però amb les arrels ben fonamentades en la seua essència:

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

l’exemple de vida del pare Sant
Antoni i l’acció de gràcies a Déu
del poble de Canals.
I ara, en estos moments tan difícils, tan estranys, en què s’ha
imposat la distància social, no
puc deixar d’emocionar-me cada
vegada que em pregunte com
serà la festa el pròxim gener, en el
col·legi i en el poble; cada vegada
que em rendisc davant l’evidència; cada vegada que em trobe
anhelant si tan sols hi haguera
festa de Sant Antoni...

MÉS CONTINGUTS
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IX MARxA
DIOCESANA
El día 4 de marzo de 2020, nuestro curso de 2º ESO realizó la IX
Marxa Diocesana, una ruta senderista creada por la Fundación
“San Vicente Mártir” de Colegios
Diocesanos del Arzobispado de
Valencia que se lleva realizando,
ya con ésta, durante nueve años
consecutivos.
La Marcha tiene el objetivo de
generar una atmósfera de unión
y convivencia entre los alumnos
de los diferentes colegios Diocesanos para que se conozcan y
compartan conocimientos y experiencias juntos.

Además, la ruta tiene la finalidad
de fomentar el hábito de conectar con la naturaleza, el medio
ambiente, los hábitos saludables
y de poner en contacto a nuestros escolares con la actividad
física y el rendimiento deportivo,
acciones y hechos que hoy en día
son fundamentales en la educación integral de nuestros niños y
niñas si queremos educarlos de
forma completa.

MÉS CONTINGUTS
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“La ruta tiene la
finalidad de fomentar el hábito
de conectar con
la naturaleza, los
hábitos saludables y la actividad
física”

La Marcha comenzó con unas
canciones y oraciones en las que
todos los alumnos estuvieron
en auténtica armonía. Se repartieron entre todos los escolares
unos cuestionarios que servían
para hacerse preguntas de diferentes aspectos para que se conociesen entre ellos durante el
camino. El itinerario fueron 10
kilómetros, en los que pudimos
disfrutar de un trayecto de nivel
medio-alto de intensidad y complejidad, pero con unas sendas y
vistas maravillosas. La expedición
comenzó en Bocairent y finalizó
en Agres, teniendo como colofón
la increíble visita al Santuario de
la Virgen del Castillo.
Una vez finalizada la ruta, a los
alumnos se les concedió tiempo
para que almorzasen y creasen
comunidad y hermandad. Fue un
día espléndido, lleno de buenas
sensaciones y emociones, en el
que todos y cada uno de los más
de 500 niños y niñas que participaron se fueron a sus hogares
con la satisfacción de haber pasado un día único y especial.

Israel Del Burgo Ruiz
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dimecres
de cendra

Celebració 2019-2020
Hui és dimecres de cendra. Començava llavors l’Eucaristia.
És un temps de reflexió, de penitència, d’oració i també de preparació per a la gran festa que és la
Pasqua. I, a més, enguany la celebrem en aquest nou pati amb la
imatge de Crist que ens convida
a restaurar l’Església.

Canviem els nostres cors i sentiments i construïm un món nou;
escoltem il·lusionats aquesta
missió i responem com el pare
Sant Antoni posant-nos en camí,
descobrint les coses boniques
que hi ha en el nostre interior
i llevant tot allò que les enfosqueixen… fem-ho realitat!
Units en el Senyor i obrint-li els
nostres cors comencem...
Així, va aplegar el moment en què
Mossèn Emili ens va imposar la
cendra, signe molt antic que recorda que hem de cremar tot el
que hi ha de dolent en la nostra
vida i que ens obri les portes a
la vida de Jesús, vivint-la en comunitat, sentint-nos junts i continuant la refundació del nostre
col·legi.

MÉS CONTINGUTS
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Benedicció
de la creu
“Francisco
repara mi Iglesia"
El miércoles de ceniza tuvo lugar
la bendición de la cruz de San Damiano que preside la entrada del
Colegio. El sentido de esta cruz
lo encontramos en la carta que
el Titular escribió con motivo de
esta celebración. La reproducimos a continuación.
Desde el año 2008 en que inicié
la misión pastoral en Canals y,
como consecuencia, asumí la responsabilidad de la Titularidad de
Colegio Parroquial San Antonio
Abad, una cruz presidió el Colegio: la de San Damián de Asís.
Esta cruz me ha acompañado
desde mi infancia cuando recibía
mi formación en el Colegio de los
P.P. Franciscanos de Carcaixent y
en todas las Parroquias donde he
caminado como Sacerdote.
Año tras año la Cruz que habló
a San Francisco ha presidido la
entrada al Colegio y cada una de
las aulas que lo conforman. Ella,
junto al icono de la Virgen de la
Ternura (Vladimira), han sido los
faros que han guiado el servicio
en el Colegio. Ambas imágenes
querían ser signo de la refundación de nuestro Colegio Parroquial que inició su andadura el el
siglo XX pero que ya ha llegado
a ser pieza esencial en Canals en
el siglo XXI: Iglesia nueva con la
ternura de Dios.
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son las palabras que le dirigió el
Cristo abandonado en la pequeña ermita de San Damián en Asís.
El Señor le decía al “Poverello”
Francisco qué tenía que hacer:
ser Iglesia evangélica.
Al ofrecer esta Cruz al Colegio
para que nos presidiera pensaba
en eso: Ahora nos toca a nosotros “restaurar” la Iglesia (nuestros corazones) para ser, en medio del mundo del siglo XXI , una
luz que irradie el amor de Dios
por la humanidad.
En este miércoles de ceniza bendecimos la nueva cruz de nuestra
entrada. Ella nos recordará que
tenemos una misión especial.
Las palabras que la acompañan la
eligió D. José María Sarrió Gonzalvo que, con su trabajo, hizo posible las nuevas instalaciones en
esta ubicación del Colegio:

“Jesucrist
ahir, hui i sempre”

He querido conservarlas para dejar constancia de gratitud y continuidad en la misión.
Los Sacerdotes somos eslabones
de una cadena y cada uno procuramos, con nuestras debilidades, hacer lo mejor para cumplir
nuestra misión. Estas palabras
son un reconocimiento de esa
continuidad y del recuerdo por
todos los que han regido nuestra
Parroquia y en ellos a todos los
seglares que han desarrollado su
misión docente a lo largo de los
años. Somos lo que somos gracias a su esfuerzo y dedicación:
¡GRACIAS!
Pero el Colegio no está en medio
de la nada y tiene una vinculación
preciosa: el Abad San Antonio.
Su imagen preside nuestra Parroquia y, por ello, hemos integrado su rostro en medio de la Cruz
de San Damiano. Nuestros niños
y jóvenes han de aprender a ser
Iglesia viva y alegre en medio de
Canals. al estilo del gran Patrono,
el Abad San Antonio.
La Providencia quiso que el 13
de marzo de 2013 el nuevo Papa
eligiera el nombre de Francisco y
todo su Magisterio nos recuerda
la misión de la Iglesia para su renovación: volver a Cristo pobre
y crucificado y, desde él, formar
cristianos que vivan por y para
los pobres. ¡Cristo mismo nos
marca el camino!
Estamos comenzando una nueva
etapa en nuestro Colegio. Esta
bendición cierra una parte de
nuestra historia y nos abre a otra
nueva y apasionante.
La Cuaresma es signo de la vida:
caminamos al encuentro del Señor del Señor en la resurrección.

Quisiera hacer ahora memoria
de unas palabras que nos dejó S.
Pablo VI en su magnifica “Meditación ante la muerte”:
Y, ¿qué diré a la Iglesia a la que debo
todo y que fue mía?
Las bendiciones de Dios vengan sobre ti; ten conciencia de tu naturaleza y de tu misión; ten sentido de las
necesidades verdaderas y profundas de la humanidad; y camina pobre, es decir, libre, fuerte y amorosa
hacia Cristo.
Amén.

MÉS CONTINGUTS
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PROJECTE MOMO
I LA IMPRESSIÓ 3D
3D
La impressió en 3D
va començar el curs
donant suport a un
projecte de caràcter
mediambiental
per acabar donant
resposta a una
emergència sanitària.

El nostre col·legi, en la seua aposta per la innovació educativa, ha
participat en el projecte MOMO,
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb el qual ha col·laborat l’Ajuntament de Canals.
Es tracta d’utilitzar la tecnologia
per a afavorir els estils d’ensenyança col·laboratius, creatius i
interdisciplinaris, per mitjà d’un
aprenentatge basat en projectes.
El Projecte consisteix a realitzar
un curtmetratge de “Stop Motion” recolzant-se en ferramentes com Arduino (electrònica digital) i impressió 3D. La temàtica
ha de tindre un caràcter social o
mediambiental i estar directament relacionada amb l’entorn
local.

MÉS CONTINGUTS
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El problema
mediambiental
Així que en classe de tercer de
l’E.S.O. ens vam posar a indagar
sobre algun problema mediambiental de Canals i el trobarem
molt a prop. Just a l’eixida del
col·legi, el riu Sants es troba
“malalt” i amb ell, tota la flora i la
fauna de l’ecosistema fluvial. El
règim de cabals ha sigut alterat
per l’activitat humana arribant de
vegades a quedar totalment sec,
la qual cosa va ocórrer per primera vegada al febrer de 1982.
Necessitàvem conèixer i viure el riu Sants per a identificar
millor el problema per reflectir-ho en el nostre curtmetratge.
Conèixer les causes i les possibles solucions.
Vam llegir la documentació específica sobre el riu dels Sants que
ens va aportar la nostra exalumna Clara Chorques (Llicenciada
en Ciències Ambientals i Regidora de l’Àrea de Medi Ambient a
l’Ajuntament de Canals).
Ens vam anar d’excursió remuntant el riu uns cinc quilòmetres
fins al seu naixement i observarem el riu urbà amb els seus llavador i partidors i el riu en estat
natural amb la seua vegetació de
ribera. Al arribar al naixement
gaudirem de l’aigua brollant

de manera natural i un grup de
peixets nadant en l’aigua cristal·lina.
“Per fi tenim la idea, volem un riu
viu, un riu que somriu”.
L’alumnat de tercer de l’E.S.O
s’esforçava a intentar plasmar
una història en un guió escrit i
la representació visual per mitjà
d’escenes i seqüències o “storyboard”.

Mentre, calia anar pensant en el
disseny dels personatges, el decorat, els sons, la música, el diàleg
dels personatges. El Calidoscopi
preparava al professorat amb el
programari de disseny 3D, laminació, programació d’Arduino,
gravació i edició de vídeo.
La impressora 3D imprimia les
peces del “slider” per a subjectar
i lliscar el telèfon mòbil per a la
gravació del curt per mitjà de la
tècnica “Control Motion”.
Però amb l’arribada de la COVID
el projecte va quedar en “stanby”.
Els professors que organitzem
el projecte, Amparo des de l’Ed.
Plàstica i jo mateix, creiem que
seria interessant acabar el projecte el pròxim curs perquè els
alumnes de tercer de l’ESO s’han
quedat amb les ganes de dir allò
de “càmera, acció!”.

El problema
de l’emergència
sanitària
Davant de la falta de recursos del
sistema sanitari per afrontar la
situació d’emergència sanitària
a Espanya un grup de persones,
del moviment maker, decideixen
compartir el seu coneixement i
experiència via telegram a través
del canal @Coronavirusmaker i
en un website amb l’objectiu de
co-crear respiradors artificials
amb tecnologia 3D.
Ràpidament es van creant distints grups de treball d’Investigació entorn de respiradors,
ventilació, simuladors de pulmó
per a provar els prototips, pantalles de protecció, filtres, electrònica, programari etc. Però
sens dubte el grup més nombrós
és el de fabricació de pantalles
de protecció.
Davant l’allau de voluntaris amb
les seues impressores 3D disposats a ajudar, prompte es veu la
necessitat d’organitzar-se per
Comunitats, províncies i posteriorment per comarques. Es
com un altres virus que contagia
solidaritat.
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Integrats en el grup de la Costera,
la impressora 3D del cole torna a
posar-se en marxa per a fabricar
viseres o pantalles de protecció,
salvaorelles i pinces però esta
vegada sense parar durant quasi
tres mesos. No comprenc encara
com la Ender 3 ha aguantat tantes hores seguides d’impressió.
El repte consistia en aprovisionar-nos del filament de plàstic i
acetats i una vegada fabricades
les viseres fer-les arribar als professionals que estaven lluitant
a primera línia en els hospitals,
centres de salut, residències etc.
tot això sense eixir de casa.
Al principi els recursos eren el
propis de cada “maker” fins que
l’Ajuntament de Xàtiva va començar a proveir-nos a través de
la Policia Local o les brigades de
manteniment, mentre que la logística de distribució es realitzava amb ambulàncies i amb els mitjans de la ONG IAE Rescue que
va repartir viseres per La Costera i les comarques del voltant
fins a València. Inclòs van repartit
viseres en Madrid per la especial
incidència de la pandèmia.
Hi ha hagut moments de gran
intensitat però molt gratificants
per la satisfacció de contribuir
junt a molts altres col·lectius a
pal·liar la crisi sanitària.
La impressora 3D va començar
assajant al cole amb un projecte d’aprenentatge i va acabar el
curs amb un projecte creatiu, interdisciplinari col·laboratiu i solidari, donant resposta a problemes de la vida real per a benefici
de la societat.

Antoni Mollà i Calatayud
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premi
curtmetratge
cáritasLa sorpresa de
“El millor d’aquesta
activitat va ser
realitzar-la en grup
i ajudar al nostre
poble”
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Tot va començar un dia en el qual
les nostres professores de Religió ens van plantejar que, des de
l’assignatura de Religió, havien
proposat a tots els cursos de
l’ESO participar en un concurs
solidari de Cáritas. L’objectiu era
presentar un vídeo comprometent-nos a realitzar un acte solidari. Els alumnes vam decidir
repartir-nos per grups i que cadascun d’aquests pensara el seu

la neteja

compromís per a més tard presentar la idea. El nostre grup proposà netejar alguns dels carrers
del poble durant una hora i mitja
repartits en tres dies. Algunes
de les altres idees van ser: donar
medicaments, arreplegar joguets
i ajudar als altres en general.
Al cap d’un mes, les professores
de Religió ens van demanar que
anàrem al gimnàs, ja que hi havia
una sorpresa per a nosaltres. Allí
ens vam col·locar per grups amb
els alumnes que havíem realitzat
l’activitat. La representant de
Cáritas ens va explicar el perquè
de la seua visita. Un dels grups
havia sigut guanyador d’aquell
concurs. Hem de dir que nosaltres, al principi, teníem poca fe
en guanyar el premi, però quan
vam escoltar que el nostre grup
havia sigut el guanyador, ens
vam quedar bocabadats, no ens
ho podíem creure. La representat de Cáritas ens atorgà un
diploma i una polsera, a més de
l’enhorabona per l’esforç i, sobre tot, per guanyar la primera
vegada que havíem participat,
juntament amb els professors i
companys.

Creiem que el millor d’aquesta
activitat va ser realitzar-la en
grup i ajudar al nostre poble netejant-lo i conscienciant als veïns
a què així ho facen, perquè un
poble net és bo per a tots. Va ser
un treball i una experiència inoblidable amb la qual vam gaudir
molt. Els components del nostre grup guanyador érem: Blas
Arnau, Adriana Ballester, Javier
Belda, Jordi Calatayud, Arnau
Cerdà, Elena Francés, David Gómez, Ainhoa Sanchis, Lorenzo
Santafilomena, Gema Sisternes
i Andrea Urios.

MÉS CONTINGUTS
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David Gómez Navarro
Andrea Urios Ballester
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PREMI
SAMBORI
Els alumnes del nostre Col·legi
han participat enguany també al
Premi Sambori de Literatura en
Valencià. A causa de les circumstàncies que estem passant, la
fase comarcal ha sigut ajornada
a març de 2021.
Cal recordar que, en edicions anteriors, altres alumnes del nostre centre han sigut guardonats
en aquest concurs literari, per la
qual cosa estem convençuts que
enguany repetirem.
Els desitgem molta sort a tots
ells!
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Extraescolars
¡ Aprender divirtiéndose!
Así son las extraescolares de
nuestro cole, donde, a través de
la cocina, robótica educativa, inglés y esgrima nuestros alumnos
aprenden sobre:

INNOVACIÓN · TECNOLOGÍA
TRABAJO EN EQUIPO · CREATIVIDAD
CONCENTRACIÓN · DISCIPLINA
Habilidades y competencias del
S. XXI que ayudarán a nuestros
alumnos en su futuro.
Los tiempos están cambiando, las
extraescolares en nuestro cole
también están cambiando.

MÉS CONTINGUTS
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ESColeta
D’estiu
Una escuela de verano diferente,
donde la diversión y la innovación
estén presentes cada día.
En las escuelas vacacionales de
nuestro cole, ayudamos a Noé y
su familia o nos convertimos en
caballeros de la Navidad disfrutando a lo grande de actividades
como la hípica, robótica educativa, cocinando como un auténtico
chef, resolviendo el enigma de un
escape room, disfrutando de los
colores de la color run, descubriendo un deporte como el esgrima, creando manualidades de
lo más divertidas y disfrutando
de los juegos de agua.

Unas vacaciones inolvidables donde
juntos formamos una gran familia

MÉS CONTINGUTS

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

51

rosquilletres
El Col·legi Parroquial
Sant Antoni Abat
és ja un clàssic en el
programa de llengua
Roquilletres de À Punt.

Tot va començar pel mes de juny
del 2017. Estàvem acabant el
curs 2016-17 quan vaig rebre
un correu electrònic d’una productora audiovisual en el qual
informava que el curs següent
emetrien un concurs de llengua
anomenat Rosquilletres adreçat
a alumnat de 2n i 3r d’ESO, en la
recent creada cadena A Punt.
Em va semblar una proposta molt
interessant que aniria molt bé per
a l’assignatura de Valencià, ja que
el concurs es basava en proves de
lletrejar paraules, d’encertar quines expressions eren incorrectes
i de recordar la lletra de cançons
en la nostra llengua. Sense dubtar-ho, vaig inscriure al nostre
centre per tal de participar.
Passà l’estiu, començà el curs
2017-18 i, quan ja se m’havia
oblidat l’assumpte, vaig rebre
pel mes d’octubre la confirmació
a la nostra sol·licitud de participació. He de reconéixer que en
un primer moment vaig tenir la
temptació de rebutjar la invita-

ció: “Amb la faena que tinc, sols
em faltava ara aquest concurset”, vaig pensar, però ho vaig reconsiderar i vaig acceptar: “No
perdem res, pot estar molt bé i
segur que als alumnes els agrada
la idea. Avant!”, em vaig animar a
mi mateix.
Ens havíem seleccionat per al
concurs de ràdio i havia de formar un equip de tres alumnes.
Tal i com m’esperava, la classe de
2n d’ESO va acollir amb interès
i il·lusió aquesta activitat i es
van presentar díhuit voluntaris
per a conformar l’equip. Havia
d’elegir-ne sols a tres i vaig decidir que la selecció es realitzara
mitjançant unes proves setmanals d’ortografia. Paula Llaudes
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Micó, Cristina Arcos Sanz i
David Gómez Navarro obtingueren les millors notes: ja tenia
l’equip que representaria el nostre centre en el concurs.
Un dia del mes de febrer d’eixe
curs 2017-18 ens vam traslladar
a la Biblioteca Municipal Sant
Josep d’Ontinyent per gravar el
programa que ens va enfrontar a
l’IES Francesc Tàrrega, de Vila-real. Els nostres alumnes realitzaren
una brillant actuació i guanyaren
el programa per 2.100 punts a
1.500, una fantàstica puntuació
que els va fer liderar el rànquing
del programa fins quasi el final i
que propicià que acabarem com
a segons classificats entre tots els
centres participants.

VOLS VEURE EL PROGRAMA?
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Els quatre centres que obtinguérem les puntuacions més altes
passàrem a disputar les semifinals
pel mes de juny. Aquesta vegada
la gravació la realitzarem al nostre
col·legi i ens enfrontàrem a l’IES
Gilabert de Centelles, de Nules.
Malauradament, perdérem l’enfrontament per 2.100 punts a
1.800 i no vam poder arribar a la
gran final. No obstant això, la participació en el programa va ser
una gran experiència de la qual
ens vam sentir molt orgullosos i,
sense dubtar-ho, vaig sol·licitar
poder tornar a participar el curs
següent.
VOLS VEURE EL PROGRAMA?

A començaments del curs 201819 ens confirmaren la participació
de nou en el programa de ràdio
per a la classe de 2n ESO. Igual
que ocorregué el curs anterior,
els alumnes acolliren amb entusiasme l’activitat i es presentaren
quinze voluntaris per a participar
en el concurs. De nou vaig haver
de realitzar proves d’ortografia
setmanals per tal de seleccionar
els components de l’equip que
representaria el nostre col·legi.
Joan Perales Ferrer, Carmen Palao Andrés i Antoni Medina Ferrer obtingueren les millors qualificacions i foren els elegits.
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Pel mes de març ens traslladàrem
a les instal·lacions de l’Escola Oficial de Xàtiva per tal de gravar el
programa que ens va enfrontar a
l’IES Bellaguarda, d’Altea. El sistema de puntuació havia canviat
respecte la temporada anterior
per tal de premiar l’encert en el lletreig de les paraules més llargues,
ens havíem preparat i teníem esperances en fer una bona parti-

cipació. Però els nervis ens feren
una mala passada, tinguérem un
començament amb molts errors
i, tot i fer una espectacular segona
part del programa, l’equip d’Altea
(que estigué molt encertat) acabà
guanyant-nos per 3.500 punts a
3.100.
VOLS VEURE EL PROGRAMA?

Però eixe mateix curs 2018-2019
tinguérem una altra bona notícia,
ja que també ens havien seleccionat per tal de participar en la versió televisiva del programa Rosquilletres, adreçada als alumnes
de 3r d’ESO. Com que eixe curs
no donava classe de Valencià als
alumnes de 3r d’ESO, vaig repetir
l’equip que va participar en la versió de ràdio del programa el curs
anterior i Paula Llaudes Micó,
Cristina Arcos Sanz i David Gómez Navarro acceptaren representar de nou al nostre Col·legi.
En la versió televisiva del Rosquilletres, a diferència de la radiofònica,
els centres participants s’agrupaven per comarques en set zones
i els equips amb la puntuació més
alta de cada zona es classificarien
per a la gran final.

A nosaltres ens assignaren la zona
de la Ribera i la Costera i el dia 11
d’abril, tota la classe de 3r d’ESO,
junt a Joan, Carmen i Toni —els
tres companys de 2n d’ESO que
havien participat en la versió radiofònica del programa i que van
ser convidats—, ens vam traslladar al Teatre Giner de Carlet, on
va tenir lloc la gravació del programa que ens va enfrontar al Col·legi Lluís Vives, de Sueca. Una vegada més, Paula, Cristina i David van
tenir una actuació colossal i guanyàrem per 5.900 punts a 3.500,
una puntuació impressionant (fou
la segon millor puntuació d’eixa
temporada) que va fer que fórem
els guanyadors de la nostra zona i
que, per tant, ens classificaren per
a la gran final.

“Tinguérem una altra
bona notícia, ja que
també ens havien
seleccionat per tal de
participar en la versió
televisiva”

VOLS VEURE EL PROGRAMA?
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Quasi un mes després, el dia 7 de
maig les classes de 2n i 3r d’ESO
ens traslladàrem a l’Auditori de
Torrent per tal d’animar Paula,
Cristina i David en la Gran Final
del Rosquilletres. Allí ens trobàrem els campions de cadascuna de les zones en què s’havien
distribuït tots els centres participants: l’IES Joan Baptista Porcar,
de Castelló; l’IES Clara Campoamor, d’Alaquàs; l’IES El Cabanyal,
de València; l’IES de Teulada; l’IES
Pare Arqués, de Cocentaina; l’IES
María Blasco, de Sant Vicent del
Raspeig, i, per suposat, el Col·legi
Parroquial Sant Antoni Abat, de
Canals.
La final va estar molt emocionat
i, encara que no aconseguírem
guanyar, tots ens emportàrem una
bonica experiència i la satisfacció
d’haver representat molt dignament el nostre col·legi. Cal dir que
la producció del programa ens
felicità i ens donà l’enhorabona
per l’actuació i pel comportament
dels nostres alumnes. Ple d’orgull
i de satisfacció, vaig sol·licitar una
vegada més la participació per a la
temporada següent.
VOLS VEURE EL PROGRAMA?
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Ja començat el present curs 2019-20,
vam rebre amb alegria la confirmació
per tal de participar
una temporada més
al Rosquilletres. Encara que a finals del curs
anterior en havien mig
assegurat la nostra
participació, el que és
cert és que cada vegada eren més els centres
que volien participar en
el programa i es multiplicaven les sol·licituds.
Malauradament, aquesta
temporada no s’emetria la versió
radiofònica del programa adreçada a l’alumnat de 2n d’ESO i sols
participaríem en la versió televisiva destinada als estudiants de
3r ESO.
Tot i que m’esperava que la classe
de 3r d’ESO acolliria amb gran entusiasme una vegada més aquesta
activitat, m’emocionà el fet que
quasi tots els alumnes de la classe
es presentaren voluntaris per a
participar en ella. De nou vaig haver de recórrer a les ja clàssiques
proves setmanals d’ortografia
per tal de configurar l’equip que
representaria el nostre Col·legi,
unes proves molt disputades que
van acabar liderant els alumnes

Joan Gil Gil, Joan Perales Ferrer
i Antoni Medina Ferrer.
La mecànica del programa era la
mateixa que el curs anterior, però
aquesta temporada havien reduït
el nombre de zones i el nostre
Col·legi participava en l’àmplia
zona formada per les comarques
de la Vall d’Albaida, la Costera,
la Canal de Navarrés, el Comtat
i l’Alcoià. Per eixe motiu, el passat 3 de març les classes de 2n i
3r d’ESO, junt a Paula, Cristina i
David –els tres companys de 4t
d’ESO que l’any anterior participaren al programa i que havien sigut convidats– ens traslladàrem
a la Sala Gomis d’Ontinyent per
tal d’enfrontar-nos a l’equip de
l’IES Jaume I, d’Ontinyent. Quin
programa!, Joan Gil, Toni Medina i Joan Perales realitzaren una
participació impressionant que
va fer que guanyaren per 6.700
punts a 3.900 i que se situaren en
la segona posició d’una eliminatòria que ha batut tots els rècords
de puntuació del programa.
VOLS VEURE EL PROGRAMA?

En conclusió, considere com a
molt positiva la participació del
nostre Col·legi en el programa
Rosquilletres. És una activitat que
il·lusiona els alumnes i que permet treballar continguts de l’assignatura de Valencià d’una manera amena i divertida. Tant de
bo continuarà emetent-se durant
més temporades i, a més a més, es
recuperara la versió radiofònica
del programa.
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Per acabar, vull donar les gràcies
a la Direcció del centre i al professorat de Secundària, pel suport que m’han donat per tal de
dur endavant aquesta activitat; a
Anna Gil, per la seua col·laboració
i la gravació dels vídeos de presentació; i especialment a tots els
alumnes que aquests darrers tres
cursos ho han fet possible amb la
seua il·lusió, col·laboració, ànims i
participació. Moltes gràcies.

Abel Asensio Giner
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La Pastoral
Parroquial
El curs 2019/2020 es posava en
marxa amb el lema parroquial Poseu-vos en camí. Un camí que vam
començar amb l’eucaristia d’inici
de curs. En la que demanàrem al
Senyor per tots nosaltres i tots
els projectes que anàvem a portar endavant.
Amb molta il·lusió, hem participat
en la Campanya del Domund, la
Campanya del Quilo i en el projecte de Mans Unides. En totes
elles hem col·laborat per a poder
ajudar a la gent més necessitada.
A més, al mes de desembre preparàrem amb moltíssimes ganes
els festivals del Nadal, quina il·lusió poder fer festa per a rebre a
Jesús! També hem celebrat la
Candelera, en ella rebérem la
llum que sense saber-ho ens ha
il·luminat durant els últims mesos
del curs.
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Ens posàrem en camí i tot anava
amb normalitat fins que de sobte
va parèixer una pedra… Ella ens
va deixar tancats a casa, no podíem anar al cole. Però eixa llum
de la que parlàvem abans ens va
il·luminar en eixe camí de foscor.
Més units que mai, formarem
la pastoral parroquial. El cole, la
Catequesis d’Infància, Juniors
i Confirmació ens posarem en
camí per a fer arribar a Jesús a
totes les cases. En cada activitat,
en cada manualitat, en cada moment de preparació, l’amor del
Senyor estava acompanyant-nos.
Han sigut moments difícils, però
no hem estat sols, Jesús ha estat
tot aquest temps al nostre costat.
I ara després de tot el que hem viscut sols ens queda posar-nos en
camí sí, però cap a un nou horitzó,
un nou caminar que ens porte a
allò vertaderament important.

TUTORIES

CLASSROOM
Contar con una plataforma virtual
en el centro era uno de los objetivos que nos habíamos marcado
para el próximo curso. Nada nos
hacía prever que los plazos que
nos habíamos marcado en las reuniones de febrero se irían al traste
con el covid-19.
Poner en marcha este instrumento de trabajo que engloba a todo
el centro, pese a lo sencillo de la
propuesta, conlleva muchos frentes a los que atender. El primero
apareció aquel viernes 13 de marzo, cuando ya intuíamos que no habría vuelta física a las aulas. ¿Cómo
trabajar con el alumnado mientras
arrancábamos la plataforma? La
solución llegó con la creación de un
grupo de trabajo y el uso de Drive,
esto nos permitía ganar tiempo
para ponernos manos a la obra con
la plataforma.
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"Una escuela 2.0 en la que siempre hemos intentado
primar el contacto, la cercanía, el ser presencia...”
Desde el equipo directivo contactamos con diversas empresas
hasta decantarnos por Google y su
entorno digital. Tomada la decisión
más básica, empezó un periodo de
creación de correos electrónicos
para todo el centro, de formaciones al profesorado, de construcción de aulas virtuales que durante
meses harían la función de aulas
físicas.
Las ideas iban ganando consistencia y nos llevaron a la creación de
un horario semanal de clases de
quinto de primaria a cuarto de la
ESO.
Con el paso de las semanas íbamos
aprendiendo nuevas herramientas
y el miedo inicial a lo desconocido
se disipaba. Meet, la plataforma de

videollamadas, ya no era una desconocida. Los formularios para hacer tareas o exámenes online tampoco. El alumnado avanzaba en su
uso y los engranajes funcionaban.
Llegaba el momento de abrirnos,
de crear también acceso para las
reuniones del AMPA, del Consejo
Escolar, de los Claustros y Etapas y
de los alumnos de Infantil. Las posibilidades aumentaban y la noticia
de que no habría vuelta física hasta septiembre apareció cuando ya
habíamos migrado de una escuela
física a una escuela virtual.
Una escuela 2.0 en la que siempre
hemos intentado primar el contacto, la cercanía, el ser presencia...
pese a lo difícil de la situación, pese
a las tempestades y los inconve-
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nientes. Porque, aunque estamos
convencidos de que la educación
es piel, son ojos, son aulas llenas...
también estamos convencidos de
que lo virtual ha venido para quedarse y que sus posibilidades didácticas y educativas son un nuevo horizonte por descubrir.
¿El siguiente paso? La creación de
un correo para las familias y la realización de cursos formativos a todos los niveles. Porque formación,
formación y formación es la clave.
Para superar una pandemia y para
cambiar el mundo.
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EDUCACIO INFANTIL
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CURS
3 ANYS
El vostre primer any al col·legi ha sigut un any curt, diferent, especial...
un any en el que se’ns han quedat
moltes coses per gaudir junts com:
projectes, excursions, dia de l’aigua,
festival de fi de curs...
Però no vos preocupeu, tot açò segur que ho podrem fer el pròxim
curs amb tota la il·lusió i entusiasme
que entre vosaltres i jo posarem.
I sabeu què??? Canviarem de classe,
anirem a la classe de 4 anys perquè
s’heu fet molt molt molt fadrins. Així
que agafeu forces que ens espera
un any amb moltes sorpreses i projectes nous.
Un bes molt gran i una forta abraçada de la vostra senyo que vos estima i vos troba molt a faltar!!!

Sandra
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Els alumnes d’Educació
Infantil van gaudir el passat Nadal d’un taller de
cuina amb l’ajuda d’algunes mares.
A continuació vos deixe
un recull de fotos que
mostren en bé l’emoció
i la il·lusió d’aquell moment, tant per part de les
mares com per part dels
alumnes.
Mireu què bonic ens va
quedar!!!
També vos deixe un recull
de fotos d’altres activitats
que hem fet a l’aula.
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CURS
4 ANYS
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Hola cocodrils!
Ja tenim un curs més i arriba
l’hora de dir adéu a la classe de 4
anys. Ha estat un any intens i ple
de descobriments. Sé que heu
fet un gran esforç per aprendre i
créixer aquest curs davant totes
les adversitats, davant tots els
imprevistos i les inclemències de
l’oratge. Darrere queden molts
bons moments també: hem segut
constructors amb caixes de cartró, animals que dansen a la selva,
investigadors d’objectes estranys, criadors de pollets i, fins i tot,
llauradors principiants.
Sí, ja fa un temps que no ens vegem, però malgrat que vos trobe a
faltar i que tinc moltes ganes que
ens puguem trobar al pati, done

gràcies cada dia per cadascun de
vosaltres. Vos ho dic sempre perquè no ho oblideu: sou la classe
dels cocodrils, una classe capaç
de construir castells i resoldre
els enigmes més difícils del món.
La gent encara no ho sap, però
vosaltres fareu del demà un lloc
molt millor, ho heu aconseguit
dia a dia a l’aula i el món vos espera. Descanseu, gaudiu i experimenteu un estiu diferent perquè,
en menys que canta un gall, ens
trobarem de nou a l’escola per
ser la classe de 5, la classe de....
no sé, qui sap, ja ho triarem, però
serem, com sempre, classe, grup,
companys, amics... serem de nou
en el Parroquial, la millor promoció nascuda en 2015!
Amb moltíssima estima!

Guillem
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Aquest és un recull d’algunes de les activitats
que hem realitzat durant
l’any. Més que recull diría
una mostra o una “probeta”, doncs hi han moltíssimes imatges que no
apareixen però que totes
juntes poden descriure
bé el transcurs d’aquest
pas per 4 anys. Agrair
com sempre la participació del pares que han
fet possible els projectes
que hem encetat tant a
l’escola com després a
casa, fent d’aquest curs
una vertadera experiència d’aprenentatge per a
tota la comunitat educativa. Enrere queden els
nostres projectes com:
La Incubadora, Un pollet
en quarantena, La cançó
de la classe, L’hort infantil,
Dansem amb Dani Miquel, Un món de caixes
i moltes altres activitats
que ens han enriquit, veurem que ens espera a l’aula de 5 anys!
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CURS
5 ANYS

Diuen que un habitant de la Terra
va pujar un dia allà dalt al cel i, a
la tornada, va contar allò que havia vist des d’allà dalt. Va dir que
som com un mar de focs, “el món
és això”, va revelar, “un muntó de
gent, un mar de focs”. Cada persona brilla amb llum pròpia entre
els altres i no hi ha dos focs iguals.
Hi ha focs grans i xicotets, i focs de
tots els colors. Hi ha gent de foc
seré i hi ha gent de foc boig, que
ompli l’aire d’espurnes. Alguns
focs cremen la vida amb tantes ganes que no es poden mirar sense
parpellejar i qui s’apropa a ells es
pren del seu foc...

Ara toca deixar que estes
xicotetes flames, que estos focs, vagen a contagiar
a nous companys de viatge i continuen creixent,
aprenent a viure.
M’encantaria veure-vos
que continueu somrient
amb eixe somriure ampli
i net, que podeu veure, com ara, el
costat positiu de qualsevol situació a la qual vos enfronteu, que
continueu sent agraïts als vostres
pares, a la vostra família, als vostres mestres... Són tants els regals
que ens trobem a la vida!

Voldria que continuàreu valorant
els altres, als companys i a qui es
trobeu al camí, i que valorareu
també al diferent, ja que d’alguna
manera tots ho som.
M’agradaria que continuareu
creixent en la fe, en l’amor...
Sols ja em queda dir-vos que no
oblideu que el foc que sou cadascú ja va amb mi sempre, ara heu
d’enlluernar-los a tots en Primària.

La senyo Silvia
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ENTRE L’ART
I LA QUARENTENA
Al llarg d’Infantil són
moltes les activitats que
duguem a terme, però
aquest any, ha sigut un
poc especial, no hem pogut fer tot allò que ens
haguera agradat, però no
per allò ha sigut avorrit.
Una de les activitats per
a fer més amena aquesta
quarantena i a més a més
aprendre un poquet més
sobre l’art va ser la de “Entre l’art i la quarantena”. Els
alumnes havien de triar
una obra d’art i recrear-la,
a més esbrinar el nom e
l’obra, l’autor i com estava
feta (pintura, escultura...) I
van quedar obres tan xules com aquestes que vos
mostrem!
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Hola xics i xiques, ja finalitza el
curs, un curs diferent però no per
això menys divertit, la senyo ha
disfrutat molt aquest curs amb la
vostra companyia, és per això que
m´agradaria desitjar-vos un bon
estiu amb una poesia que en recorda molt els moments viscuts.

Hi ha somriures
(d’Isabel Ribera i Carné)
Hi ha somriures que no s’obliden,
ni s’esborren, ni se’n van...
Perduren en el temps
i en la memòria,
com cels estrellats.
Somriures que et desperten
una matinada qualsevol,
i et complauen i et cerquen,
i et provoquen un somriure
a tu també.
Somriures que són bàlsam
pels sentits...
i acaronen les tardes silents,
i els vespres d’enyor.
Sense data de caducitat,
hi ha somriures difícils d’oblidar.
BON ESTIU!!!
Amb moltíssima estima!

Mariola Tortosa
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COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

81

Els alumnes de Primer de
Primària hem disfrutat
molt aquest curs descobrint, aprenent i treballant en equip.
D’entre totes elles, les
més destacades han sigut: l’Apadrinament Lector
(hem sigut apadrinats
per companys de 2n de
Primària); del projecte
“Els aliments” l’exposició
dels fruits de la tardor,
“Açò és un esmorzar saludable”, el nostre primer
“Teatre de Nadal”; el projecte “Nomadita Prehistoria” i la visita al Museu
Arqueològic de Gandia
(on vam aprendre a fer
foc); Ciència al cole; la
Setmana Santantoniana
i el Teatre en anglés amb
les aventures viscudes al
Parc Gulliver de València,
entre altres...
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LA FLAMETA
DE LA CURIOSITAT
Hola, xics i xiques de segon! Com
cada any, quan arriba el mes de
juny, ens acomiadem fins el proper curs fent memòria de tots els
moments compartits, recordant
anècdotes gracioses i activitats
que ens han fet somiar, disfrutar
o emocionar-nos.
Són dos cursos els que hem treballat junts i estic molt orgullosa
d’haver-vos vist créixer com a
persones, com a companys i com
a família cristiana. Però sobretot, estic molt agraïda per tot el

que he aprés de vosaltres i pel
recolzament, la participació i la
confiança que els vostres pares
m’han brindat sempre. Sou molt
grans!
Recorde especialment aquells
dies que eixíem sigil·losament a
buscar monstres, aquells on els
vostres somriures, les vostres
caretes d’il·lusió i el vostre entusiasme feien que m’emocionara
com ho fèieu vosaltres cada vegada que trobàvem algun missatge, algun material o alguna proposta d’investigació. Gràcies a
ells, a Matemàs (el matemàtic de
la porta), a Mimi i a la seua germa-

na, a Susi, a Débora, a Nomadita i
a tots els altres monstres que van
aparèixer vam descobrir que la
curiositat per aprendre coses noves ens ajuda a millorar en la lectura, en l’escriptura, en el càlcul,
en el coneixement del món, dels
companys, de nosaltres mateixos
i en tantes coses més...
Vos desitge, de tot cor, que passeu molt bon estiu i que la flameta de la curiositat per aprendre
coses noves la mantingueu sempre encesa.
Vos vull molt!

La senyo Mireia
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Els alumnes de Segon de
Primària hem disfrutat
molt aquest curs descobrint, aprenent i treballant
en equip. En les nostres
assemblees i tutories, hem
anat construint els camins
per on volíem investigar
proposant activitats somiades, imaginades i pensades conjuntament.
D’entre totes elles, les
més destacades han sigut:
l’Apadrinament
Lector
(hem sigut apadrinats per
companys de 2n d’ESO i
padrins de companys de 1r
de Primària); del projecte
“Els aliments” l’exposició
dels fruits de la tardor, “Açò
és un esmorzar saludable”
i la Campanya del Kilo; les
activitats de Tutoria, especialment la Bústia de
l’Amistat; el projecte “Nomadita Prehistoria” i la visita al Museu Arqueològic
de Gandia (on vam aprendre a fer foc); Devorem llibres i “alimentem” el nostre
monstre; Ciència al cole; la
Setmana Santantoniana i el
Teatre en Ánglés amb les
aventures viscudes al Parc
Gulliver de València, entre
altres...
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Hola chicos y chicas de tercero
de primaria, soy Marcos. Os escribo estas palabras para despedir el curso 2019 – 2020.
¡Quién nos iba a decir en septiembre que acabaríamos el curso de esta manera! Sin embargo,
creo que debemos ver siempre el
lado positivo de las cosas.
Se nos ha dado la oportunidad de
parar y valorar lo que tenemos.
Seguro que muchos de vosotros
no habíais deseado tanto ir al
cole como en los últimos meses.
Seguro que no habíais echado
tanto de menos a los compañeros. Jugar con ellos, abrazarlos,

reír y bailar en el patio, son cosas
que nos las han quitado durante
un tiempo para que las sepamos
valorar mucho más.
En la distancia me he sentido más
unido a vosotros que cuando estábamos en clase. Más unido a
vosotros y más unido a vuestras
familias. Todos hemos luchado
todos juntos para seguir adelante
a pesar de todas las dificultades.
Estoy seguro de que recordaréis
toda vuestra vida estos meses
que no han tocado vivir y espero de corazón que en vuestro
recuerdo también esté ese tutor
que intentó seguir haciendo su

trabajo para formaros como personas buenas, solidarias, responsables, inteligentes y alegres.
Creíamos que solo estando juntos aprenderíamos muchas cosas, pero gracias a Dios creo que
separados, además, hemos podido hacer magia. Si no me creéis,
mirad…

Marcos Carcelén
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Enguany hem començat un nou cicle de
primària molt important. També hem conegut
al nostre tutor Marcos, que encara que el coneixíem per ser el nostre professor de Música
l’any passat, és una altra cosa tindre’l com a
tutor.
Ha sigut un any en què hem aprés a ser més
responsables amb els nostres estudis i més
autònoms. Ens hem adonat que és molt important treballar a classe respectant els torns
de paraula i ajudar als companys. I hem aconseguit estar en silenci i centrats en el treball
que ens demanaven (no ha sigut fàcil).
Vam anar a València per a visitar el museu de
l’Ajuntament, on estava l’espassa de Jaume I
entre moltes altres coses que havíem aprés
de la festa del 9 d’Octubre. També vam estar a
la Llotja i a les Torres de Serrans, i després vam
fer la visita al nostre amic Gulliver.
Estem molt orgullosos de com ens va quedar
enguany la corona d’Advent, format per les
nostres mans com símbol d’unió que envolta
el naixement de Jesús.
Vam participar en una activitat molt interessant de reciclatge de llaunes organitzat per
l’Ajuntament de Canals, on vam veure a un
músic que feia els seus instruments amb materials reciclats.
A les festes de Sant Antoni teníem al Bandera Infantil en classe, per la qual cosa ens van
arribar moltíssimes regals el dia del parells del
Col·legi.
I de repent va arribar el coronavirus i ens va
deixar sense altres moltes coses que teníem
preparades, com per exemple, la nostra Primera Comunió. Sabem que Jesús ja ens té en
el seu cor com si l’haguérem presa, però ens
farà molta il·lusió el dia que finalment puguem
celebrar-la.
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Passa el temps i, com sempre, ho
fa massa de pressa. Sembla que
no fa res començava esta nova
etapa de la meua vida com a mestre junt a vosaltres: sempre sereu
molt especials per a mi per ser els
primers alumnes que he tingut, i ja
han passat dos anys. És per això
que m’agradaria donar-vos les
gràcies, per molts motius, però sobretot per haver-se fiat de mi i per
haver-me il·lusionat en esta nova
empresa que el Senyor m’encomana: la de ser mestre.
Sou xiquetes i xiquets molt especials, ja pel simple fet de ser-ho,
però al mateix temps, per la vostra manera de viure els esdeveniments que han anat sorgint al llarg
d’estos dos anys que he tingut

l’enorme sort de poder compartir
amb vosaltres.
Els començaments no sempre
són fàcils, però tots sense excepció heu fet que per a este nou
mestre haja sigut tot molt menys
complicat del que era. A la meua
memòria quedarà per sempre el
primer dia de classe, quan m’acollireu amb tota normalitat i iniciàrem el camí de l’aprenentatge,
junts, descobrint, compartint i
gaudint de cada dia a l’escola.
Entre molts d’altres records que
quedaran per sempre a la meua
memòria, hi ha un molt significatiu. Fou en un moment en què em
trobava preocupat i insegur per
saber si ho faria bé com a mestre
i eixe mateix dissabte, en l’eucaris-
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tia de la vesprada de la catequesi,
començàreu a cridar-me i saludar-me des del banc on estàveu
asseguts mentre encenia els ciris
de l’altar major. Va ser un xicotet
gest, quasi sense importància,
però tan significatiu... Aleshores
vaig comprendre que realment
pagava la pena el que estava fent,
que havia de seguir endavant i
que, igual que la llum dels ciris que
acabava d’encendre, seríeu llum
i flama i que baix eixa llum tots
aprendríem els uns dels altres,
com així ha sigut.
Ara acabeu una etapa i, com vos
deia l’altre dia, baixareu uns escalons per a créixer un poc més i,
sobre tot, per agafar impuls per
a pujar unes escales que vos portaran a un futur de segur apassionant, que sembla bastant llunyà,
però que com menys ens adonem es farà, com ara, present. És
el moment de tancar una etapa i
d’encetar-ne una altra, però mentre creixeu, no vos oblideu mai de
volar, de somiar i de lluitar pels
vostres somnis, que ningú vos
diga que no podreu complir-los.
I voleu!! Voleu alt!! I, quan mireu
cap avall, estarem observant com
alceu el vol, igual que les oronetes
cridaneres un dia d’estiu en començar el dia.
Que tingueu sort bons xavals!!

Txema Martínez
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Quan comencem un camí, normalment sabem on volem arribar,
però no sabem ni com, ni quan
ho farem, si arribarem a hora
o, pel contrari, quan ja estem al
lloc hem fet tard. El mateix passa
quan comencem a llegir un llibre,
no sabem el que va ha passar i la
mateixa història i el seu final acaba per sorprendre’ns. I en això
estem en este moment, sorpresos per l’acabament tan inesperat que ens hem trobat al curs
2019/2020. Sent honests, res
feia presagiar al mes de setembre, quan començarem les classes, que no tindríem un final convencional, però els dos trimestres
de 4t de Primària han estat intensos i plens d’activitats, nous descobriments i aprenentatges.
Podríem estar escrivint i repassant tot el que hem fet al llarg
d’este curs tan atípic, però el que
m’agradaria destacar com a tutor són moments en concret: el
viatge de novembre a València, el
reconeixement a la millor corona
d’Advent i l’últim dia de classes
presencials.

100

Al mes de novembre viatjàrem cap
a València per a conèixer un poc
de la nostra història, amb la visita
al museu de l’Ajuntament, així com
a la Llotja, les Torres dels Serrans i
finalitzant al parc Gúlliver. Fou un
dia inoblidable on poguérem descobrir la nostra identitat de poble
valencià.
Desembre fou un mes replet de
sorpreses i d’esperança en l’arribada de l’Emmanuel i, a més a més,
per primera vegada guanyàrem el
concurs de la Corona d’Advent!!
No ens ho podíem creure! Després de la gran actuació que férem
al Centre Cultural Papa Calitx III
amb el “Capitán de Madera”, ens
donaren la gran sorpresa.
Però, si de segur hi ha un dia que
no se’ns oblidarà mai, serà el 13
de març quan, degut al que hui encara estem sofrint, es va decretar
el tancament dels col·legis per la
seguretat de tots. A la memòria
m’acudeix l’alegria i els crits en saber que les classes es suspenien
sense saber quan tornaríem a les
aules, enfrontades amb la preocu-

pació dels mestres per la gravetat
i la incertesa del que anàvem a viure setmanes després. La innocència de ser xiquets sense cap temor
enfrontada a la responsabilitat i a
la por dels majors pel que passarà,
i si com diu l’evangeli:“ Vos ho assegure: si no torneu a ser com els
xiquets, no entrareu al Regne del
cel. Així que, el qui es faça menut
com este xiquet, és el més important en el Regne del cel. I qui acull
un xiquet com este en nom meu,
m’acull a mi.” Mateo 18, 1-5. 10,
12-14
Tal vegada si tots tornàrem a ser
xiquets, el món estaria lliure de
moltes pandèmies, seria un món
més segur i s’assemblaria més al
Regne del Cel.
Esperem que de nou setembre
ens duga eixe “Nou horitzó” que
tant desitgem i siga el començament d’un millor futur.
Bon Estiu.
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El nou curs 2019/2020 començava de forma semblant als
anteriors. En setembre el col·legi obria les seues portes i un riu
d’il·lusions omplia eixa classe
de 5 plena de globus. Aquell dia
ningú de tots nosaltres sabíem el
que ens tocaria viure.
El primer trimestre va tindre un
tancament especial amb eixe
“Voy caminito de Belén” que tan
bé cantàreu.
Però el segon trimestre s’ha tancat de forma molt diferent... “Ms
Corona” (vosaltres sabeu de
qui parlem) va vindre per a quedar-se.

No obstant, trencant tots els
esquemes, ho heu superat amb
matrícula d’honor! Ho haveu fet
molt bé, vos haveu esforçat, heu
treballat... i, finalment, este curs,
diferent en tantes coses, acabarà
amb el mateix sentiment que tots
els anteriors: la sensació de formar part del “cole”, d’una gran família que ens vol, ens acompanya,
ens cuida i estarà sempre al nostre costat!
Espere amb molta il·lusió el moment en què ens tornem a veure:
vos estime molt.

María Barber
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Qui ens anava a dir que aquest curs ens faríem “experts de les noves tecnologies”?
És cert que durant els primers mesos hem
aprés un munt de coses al col·legi de manera presencial. Recordeu l’experiment en què
tintàrem flors? Va ser interessant observar
poc a poc com funciona la nutrició a les plantes. O recordeu aquelles vesprades en què
es convertíreu en presentadors de telediaris? En tres, dos, u, càmeres i acció!
Però, de sobte, un “bitxet” ens va fer passar
de 0 a 100 a ser uns “totals informàtics”. I
el curs, un poc adaptat a la situació, ha pogut continuar. Hem aprés d’una forma molt
interactiva. Recordeu els jocs de Ciències
Naturals? O l’ajuda que li donàreu a “Puchi”
amb les “Escape rooms”? I què dieu de les
receptes de cuina que haguéreu de gravar?
Però, a banda d’aprendre, també ens hem
divertit, sobre tot amb els reptes setmanals que intentàvem una vegada darrere
d’un altra.
El que tenim clar és que ha sigut un curs diferent, però no per això menys profitós! És
per a estar molt contents! Enhorabona!
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Sembla que va ser ahir quan va
començar el curs 2019/20 i ja
estem acomiadant-lo. És cert
que aquesta maleïda pandèmia
del COVID-19 ens ha arrebatat
moltes coses. A nosaltres concretament ens ha furtat moments
que anàvem a viure junts i segurament anaven a formar part
d’eixos records que anomenem
“inoblidables”: les Coleolimpiades, l’excursió a la Ciutat de les
Arts i les Ciències, el final de curs
en Alcalá del Júcar, el Festival, la
Graduació… Són moments que ja
no tornaran i que han quedat “en
l’aire”, però que de segur tindreu
l’oportunitat de viure més avant,
en altres cursos, amb altres tutors, però com sempre: JUNTS.
De tota manera, sempre s’ha de

ser positiu en la vida i tindre esperança. Què seria d’un cristià
sense esperança? I és per això
que si mirem arrere, hem de reconèixer que aquest curs hem
passat moments especials amb
aquesta gran família que formem
al nostre Col·legi, que formeu la
“Quinta de 2008”: les tutories a
l’aire lliure on parlàvem sobre la
felicitat, sobre el nostre caràcter,
sobre la vida…Les cerimònies a
la nostra Parròquia, preparades exclusivament per a nosaltres. Les pel·lícules a migdia que
sempre acabaven en un dinar de
germanor (“Wonder”, “Érase una
vez la vida”, “National Geographic”…). L’activitat al Poliesportiu
“El Llimoner” en honor a Santa
Caterina, on tots ens donaren

l’enhorabona pel nostre paper
com a organitzadors i que acabà
amb un regal molt dolç. El teatre
de Nadal, on vau ser els protagonistes. La visita al laboratori per a
convertir-nos durant uns minuts
en Marie Curie. Els moments de
lectura pels racons del pati o les
exposicions amb el faristol. La
foto davant la Foguera, el passacarrers en la festa del 9 d’octubre,
la xerrada de la guàrdia civil, dels
alumnes d’ESO…I arribà el maleït
coronavirus i la quarentena, però
no hem deixat de veure’ns, de
treballar, perquè a nosaltres no
ens para ni una pandemia.

Francisco Chacón
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Ha resultat estrany l’inici de la
vostra etapa en secundària per
tots els esdeveniments que han
tingut lloc al llarg d’aquesta segona part del curs. Però no podem
pensar en negatiu, recordem
amb alegria i emoció tots els actes en que hem participat, com el
teatre de Nadal, la Campanya del
Quilo, el Dia de la Pau, la visita a
la nostra emblemàtica Foguera.
Entre altres, també hem tingut
xerrades interessants, activitats
diverses a les assignatures i, fins

i tot, un confinament a casa que
ens ha ensenyat molt de les noves tecnologies, ens ha ensenyat
a veure la vida d’una altra manera,
a valorar tot el que tenim, la nostra família, els amics i companys,
els professors, ... les relacions en
general.
Es cert que ens hem trobat a
faltar els uns als altres, professors i alumnes, i també la distància ens ha unit més. Pense que
començàreu en setembre com
xiquets i xiquetes insegurs i po-

regosos, però en aquests nous
mesos heu crescut, heu madurat
i ara sou alumnes de secundària,
amb més autonomia, més responsabilitat, més inquietuds. Sou una
classe unida, companya, senzilla i
dinàmica. Sou sincers i amables,
educats i respectuosos. I com a
tutora i professora vostra, espere
amb molta il·lusió el proper curs,
el retrobament i el començament
d’una nova aventura que serà de
segur 2n d’ESO.

Mariola Tortosa
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Els alumnes de 1r d’ESO gaudiren de una sessió dedicada al
foment de la lectura que es va
desenvolupar a l’aire lliure des
de l’assignatura de Castellà.
Amb els seus llibres de lectura
baixaren al pati on començaren a llegir en veu alta seguint
un ordre, escoltant cadascuna
de les paraules que els seus
companys pronunciaven amb
expectació, envaïts de la llum
del sol, acariciats pel vent fresc
i suau d’un mes de març que
esdevindria dies després estrany.
Però tan important com el fet
de llegir, era la companyonia
i la complicitat dels alumnes
d’aquest curs que compartint
aquestes activitats s’apropen,
fomenten el respecte entre
ells cooperant junts en el seu
aprenentatge. Les paraules
omplien un pati viu i somrient
i l’harmonia esdevenia la nota
predominant en una música
melodiosa com era la imatge
tan poètica d’un grup d’adolescents amb un llibre a la ma,
asseguts en cercle amb una actitud informal, compartint paraules, compartint una història
escrita, compartint moments
de la seua pròpia història.
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Al llarg dels dos cursos que portem junts, l’objectiu principal de
la tutoria, a més d’animar-vos
perquè el vostre rendiment siga
el millor possible (i d’intentar que
no xillàreu tant), ha sigut unir-nos
com a grup, respectar-nos com a
persones que comparteixen moltes hores un espai, saber (i voler)
treballar amb qualsevol membre
de la classe i estimar-nos com a
companys.
Han sigut diverses les activitats
que hem realitzat per tal d’aconseguir aquest objectiu: les reu-

nions per parelles en diferents
espais del col·legi, el joc per
equips amb els bancs al gimnàs
per tal d’intentar no tocar el sòl,
els sortejos de company d’autobús en els trajectes d’anada i de
tornada de l’excursió a Toledo
(que ha sigut la millor... i també
l’única), l’activitat dels objectes
especials i la de les cançons preferides de cadascú i, com no, els
canvis de lloc en l’aula cada quinze dies, moments que alguns i
algunes ho celebràveu com si haguéreu guanyat una Champions
com a mínim.
En el primer vídeo que us vaig
enviar a l’inici del confinament,
us vaig dir que estava convençut
que aquesta circumstància ens
uniria molt com a classe i faria que
us estimàreu més del que ja us
estimàveu abans. I així, malgrat la
distància, ens hem vist, hem parlat, ens hem escoltat i hem estat
junts a través de correus, vídeos,
fotos, cançons, classes i tutories.
Però, el més important, us heu tirat molt en falta i us n’heu adonat
que us necessiteu i us estimeu. I
jo a vosaltres també.

Abel Asensio
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Les fotos que presentem
de la classe de 2n d’ESO
corresponen a la Campanya del Kilo, a l’esmorzar de Nadal en la classe
(amb pijames inclosos), a
una activitat de l’assignatura de Cultura Clàssica i
a altres moments viscuts
al llarg del curs.
A l’igual que totes les classes, ens hem quedat amb
les ganes de realitzar la
tan esperada excursió
de final de curs (enguany
ens tocava Peníscola i
Port Aventura), per això
ens haurem de conformar amb els records de
l’excursió a Toledo i a la
Warner que realitzàrem a
finals del curs passat.
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Hola tercer d’ESO,
Enguany tot és diferent. No teniu en les mans la nostra volguda
Crònica i, en canvi, esteu llegint
a l’ordinador, la qual cosa és una
novetat més, com tantes en els
últims mesos, i segurament en
els pròxims.
Ens hem quedat a casa, ara hem
començat a eixir i anem a continuar vivint acoblant-nos perquè
ho sabem fer, perquè de cop hem
necessitat “traure” eixe esforç,
treball i responsabilitat dels que
tant parlem en classe.

S’ha acabat el curs, i ja quasi esteu baixant l’escala carregats
amb un títol, però fins que arribe
eixe dia us assegure que des del
col·legi anem a treballar perquè,
malgrat les circumstàncies, tingueu el quart somniat, que no us
falte res!
M’agradaria també demanar-vos
ajuda. Com sempre us dic, la tutoria és de tots, i el col·legi també... i el món també; sense voler,
teniu una gran responsabilitat, i
“esteu marcats” per ella... sereu
la primera promoció després de

la pandèmia. Tant de bo hàgeu
aprés què és la vida i com viure-la, què importa i què no tant o
res, i sapieu fer-nos-la millor als
que anem davant i serem vellets
i als que vindran després; ho teniu difícil... o més fàcil... Ànim!!!!!
Bon estiu i ens vegem en quart.
Sabeu que us estime.

María José Cuenca
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El “bicho”, com a tots, ens
ha tret l’oportunitat de
realitzar algunes activitats i classes especials
que teníem programades i que esperàvem amb
molta il·lusió.
Som una classe que, segons la nostra tutora,
“filem molt prim”, però
també, segons ella, tenim
l’avantatge d’una consciència social molt arrelada i un saber sempre reconèixer el nostre lloc i la
nostra possible equivocació, i amb un futur per davant molt esperançador...
tant de bo no s’enganye!
Jajaja!
Com a mostra, us deixem
ací uns vídeos en els quals
mostrem un poc la nostra manera de treballar...
intentant ajudar, agrair i
celebrar...
BON ESTIU!!!!!
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Y una vegada més... Gràcies!!!
Amb aquest breu escrit per a
la nostra revista, vull transmetre-vos una vegada més un sentiment d’agraïment. Agraïment
per la vostra actitud, per la vostra predisposició, per la vostra
capacitat d’adaptació a les circumstàncies i, com ja vos he dit
en altres ocasions, per ser com
sou. Així, una responsabilitat tant
preciosa com la de ser tutor es fa
molt fàcil de dur a terme.
És cert que en tots els cursos
trobes moltes coses de les quals

guardes bons records i de les
que, a més, sempre aprens. Però
també és ben cert que el que hem
viscut en aquests dos últims cursos i, sobre tot, el que hem viscut
en aquests últims mesos farà de
vosaltres un grup que m’acompanyarà d’una manera molt especial, tant en el temps que em
reste com a docent com el que
em reste de camí.
Al llarg de molts dies hem estat treballant il·lusionats i sense
descans per l’objectiu de realit-

zar moltes activitats junts, excursions... i, de sobte, pot haver
semblat que tot el que hem lluitat
no haja valgut per a res. I no és
així, ha servit per demostrar que
sou un molt bon grup i, sobre tot,
que sou capaços de treballar tots
amb un mateix objectiu.
Diuen que no hi ha vent favorable per al qui no sap cap on va. En
ocasions no podrem controlar el
vent, però sí que depèn sols de
vosaltres cap on es voleu dirigir.
I en això, desitge i estic més que
convençut que a tots vos espera
un bon port.
Finalment, voldria també destacar l’acompanyament i el suport
que han proporcionat en tot
moment els vostres pares, tant
al centre com a mi com a tutor
vostre, fent-m’ho sempre molt
fàcil en aquests dos cursos i, en
especial, aquestes setmanes tan
atípiques i inoblidables.
Gràcies a tots i ens veiem molt
prompte!!!

José A. Llácer

MÉS CONTINGUTS

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

135

136

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

137

4t e
CURS 2019/2020 · SANT

138

eso
A N TO N I A B AT ( C A N A L S )

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

139

!
!
!
s
e
i
c
Grà
140

gràcies
promoció

2019-2020
Tenim tant que dir que no sabem
ben bé per on començar. Aquest
últim any ha sigut un tant diferent al que tot alumne d’ESO
espera de 4t, sense el musical,
sense el viatge a Roma, sense el
Mercadet Solidari… però per a
què quedar-se en les coses roïnes? No és un sol any el que ha
deixat marca en el nostre camí,
sinó que la suma de tots ells han
fet dels nostres anys al cole una
experiència plena d’emocions
que mai oblidarem.
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Setembre de 2007

Setembre de 2010

Vint-i-quatre personetes, de la
mà de la senyo Sandra i sense
saber-ho, començàvem a construir el que més tard seria una
gran família on hem compartit
moments que ara viuen en el
record i als que sempre els tindrem una estima especial per
ser els primers. Mai podrem
oblidar els nervis i l’emoció que
sentíem quan érem els elegits
per endur-nos a Pi i Pa, Arneta
o Poti a casa. I, com no, la granja
escola, aquella excursió on per
primera vegada vam dormir tots
junts lluny dels nostres pares
però amb la tranquil·litat d’estar
tots i acompanyats per la senyo
Sandra.

Començàvem emocionats una
nova etapa perquè per fi passàvem al “pati gran”, eixe pati que
d’alguna manera també ens ha
vist créixer, plorar i, sobre tot,
riure.
Vam començar acompanyats
de la senyo Paqui, a qui hem
d’agrair-li tot el que ens ha ensenyat, que no ha sigut poc. Amb
ella vam descobrir el món de les
conferències i del teatre, a saber
expressar-nos i a perdre la por a
parlar en públic.
Tercer va ser un curs molt especial, la nostra Primera Comunió i, acompanyats de la senyo
Mª Carmen, vam comprendre
la importància d’aquest signe.
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Gràcies per continuar ensenyant-nos que aquest es el nostre
camí i Ell el nostre millor amic.
L’última etapa de Primària la vam
passar amb la senyo Mireia, amb
ella vam començar a formar part
d’una constel·lació en la qual
tots érem importants i on es van
anar incorporant noves estreles.
Amb el pas dels anys, ens vas ensenyar que treballant en equip i
sent constants podríem arribar
més lluny.
Gràcies també a tots els mestres, perquè amb la vostra paciència, dedicació i amor per
ensenyar-nos ens heu ajudat
cada dia a créixer i ser millors, i
perquè sense cadascú de vosaltres aquesta aventura no hauria
sigut possible.

Setembre de 2016
Pujàvem les escales amb por i
amb il·lusió per estrenar nova
etapa, nous professors i companys, una etapa que més tard
tancaríem deixant marca per ser
un curs especial.
A primer ens va rebre Mª Àngels amb els braços oberts: amb la
seua veu dolceta i la seua paciència ens va ensenyar que amb organització i ganes no hi ha examen ni
treball que se’ns resistisca.
Vam passar a segon on ens vam
trobar amb nous companys.
Aquest any va ser Mariola l’encarregada que no ens desviàrem
massa del camí. Des de sempre
ens han dit que som una classe
molt bonica i participativa, i com

a bon exemple d’això, allà on hi
havia festa estàvem nosaltres.
I ara sí, va aplegar tercer i quart,
aquests últims anys els hem passats acompanyats de Jose. Volíem agrair a tots els que han fet
possible que apleguem fins ací,
però en especial a tu. Gràcies
per tindre tanta paciència amb
nosaltres, com quan trencàvem
finestres, quan no paràvem de
queixar-nos per l’aire o, simplement, quan no callàvem a classe.
Encara que aquest últim any ha
sigut un poc diferent, esperem
que hages disfrutat tant com ho
hem fet nosaltres amb tu.
Heu siguts molts els professors
amb els quals hem compartit
moments i amb qui tinguem
moltes anècdotes, és per això
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que no ens podem despedir sense donar-vos les gràcies per alegrar-nos i ajudar-nos amb cada
xicotet gest que heu fet. Caminar amb vosaltres per aquest
camí ha sigut un vertader plaer.
I a vosaltres, companys, gràcies
per no dir mai NO a qualsevol
tonteria i bogeria que se’ns ha
ocorregut, gràcies per formar
part d’aquesta gran família.

Martina Ibáñez Vidal
Olga Martínez Sisternes
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Rafael Soro i Pérez
Part de la nostra
història
Aquest escrit hauria de formar
part d’una entrevista, però donada la situació d’excepcionalitat
per la pandèmia que està afectant no solament al nostre país
sinó al món sencer, la reproduirem de manera virtual, com s’està
atenent els alumnes del nostre
Centre i contestaré a les possibles preguntes que em faria un
alumne imaginari.

Els inicis
Quan comences a treballar
al nostre Col·legi?
Comence a donar classes d’Educació Física el curs 1979/80, és
a dir, fa 41 anys. En un centre
que no s’assemblava res al que
ara coneixem i crec que seria bo
que pegàrem un bot enrere en el
temps per poder apreciar i gaudir
el que ara tenim, tant pel que fa a
mitjans materials com a humans.

On estaven les aules?
Encara que semble obvi, ho he de
dir, el nostre edifici actual no existia. Els cursos més menuts estaven en unes aules al carrer Sant
Gaietà, mentre que els cursos
majors estaven dalt del que era
l’antic Cinema Patronato i en els
locals d’enfront, dalt del que ocupa actualment Càritas Canals.

Quin professorat hi havia al
Centre?
El titular del Centre en aquella
època era mossén Josep Mª Sarrió i la directora Felisa Móner.
Dels professors que hi havia i
continuen al col·legi sols queden
Paqui García i Gloria Perales. I
del que anomenem comunitat
educativa estaven Paquita Juan i
Maruja Cerdá, que a més de les
seues funcions en la Parròquia
atenien la Llibreria Lumen, on es
podia obtenir el material escolar.
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Com eren les aules?
Les aules eren irregulars i caòtiques. Ocupaven els diversos
espais dels edificis, inclús en les
parts més altes el que es dia el
galliner. Per suposat, a més de la
pissarra, taules i cadires, poc més.
Per no haver, no hi havia ni pati i
a l’hora del descans els alumnes
anaven a la Placeta de la Pau i en
el riu que està al costat, algú es
mullava els peus de tant en tant.

De quins materials
disposàveu?
Summament senzills i mínims
(taules, cadires i pissarra).
Recorde que em va cridar
l’atenció que disposaven una
multicopista que s’anomenava
vietnamita i que reproduïa còpies
de manera artesanal després
d’haver fet un clixé . Una “Sala de
professors”, per dir-ho d’alguna
manera, que era un habitacle
situat baix de l’escala i al costat de
la llibreria Lumen, on podíem fernos un cafè i amb un poal netejar
les tasses.

Quines activitats feien en les
teues classes?

Fèieu alguna activitats
complementària?
Fora de l’horari escolar i de
manera totalment altruista
començàrem a fer entrenaments
de voleibol, en categories aleví i
infantil i en modalitats masculina i
femenina, per a la qual cosa va ser
molt important l’ajuda d’alumnes
dels cursos majors, com José
A Ibáñez, i posteriorment
s’incorporaria cap a l’any 1982
el nou professor Antoni Mollà.
Aconseguir que els obrers ens
feren uns forats d’obra per tenir
un camp de voleibol, uns pals, una
xarxa i sis balons va suposar tot
un repte el qual vam rendibilitzar
al dos-cents per cent.
També començàrem unes classes
d’Expressió Corporal a les quals
sols assistien xiques i, fruit del
treball que es feia en elles, es van
fer els primers festivals de final
de curs. Si mencione a persones
com Alicia Arnau, Pilar Aparicio,
Lorena Garcia, Gema Grau, Raquel Calabuig, Ester Escot,... segur que us resulten conegudes.

“Seria bo que
pegàrem un bot
enrere en el temps
per poder apreciar
i gaudir el que ara
tenim”

L’Educació Física no estava normalitzada, per tant tenies l’opció
d’incorporar activitats que amb
el pas del temps formen part
del currículum d’aquesta àrea.
Les classes estaven estructurades (calfament, psicomotricitat,
pre-esports, esports, relaxació,...).
Superar la pràctica del futbol
com a sinònim d’ Educació Física,
la no segregació per sexes alhora
de fer agrupaments i introduir
nous esports com el voleibol, va
suposar tot un desafiament i una
lluita contra la segregació o la
marginació.

COL·LEGI PARROQUIAL SANT ANTONI ABAT

145

El nou Col·legi
Com va ser l’inici del nou
Col·legi?
El Centre començà a construir-se
en el que es coneixia com la partida del Secanet i, com sàviament
dia mossén Josep Maria, “sense
perdre el campanar de vista”. La
primera pedra fou beneïda un dia
de Sant Antoni 17/1/1976 (jo en
eixa època no estava ací, però ho
testimonien les fotografies que hi
ha als corredors del col·legi) per
l’arquebisbe José Lahiguera. La
seua construcció va ser en diverses fases i l’any 1982 baixen els
cursos més majors a la zona del
Centre que actualment ocupa
primària. Al pati interior, el que és
actualment Ed Infantil, ens posaren una xarxa i poder entrenar en
un lloc tancat, la qual cosa ens va
suposar tot un al·licient.
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Les noves aules eren modernes,
patis, tutories, gimnàs, laboratori, serveis... Un somni fet realitat.
Mossén Josep Maria tenia una
gran visió de futur i tot el que feia
tenia un significat simbòlic que
anava més enllà. Aules octogonals, el color groc (per molts és
un color que desperta la intel·ligència) i elements que estaven a
l’entrada i que aportaven, a més
de la seua funció estètica, un
significat: el fust d’una columna
(representant les humanitats),
el polispast de l’antic rellotge del
campanar (representant les ciències), l’entrada coberta (per acollir les famílies) i tot a l’ombra del
campanar.

Quina ha estat la teua
activitat com a mestre?
Dels quaranta-un anys, tres van
ser com a professor d’Educació

Física (tot i incorporar-me com
a mestre, vaig seguir entrenant
equips de voleibol quatre anys
més) i la resta com a professor i,
excepte els últims anys, sempre
com a tutor. Serà la meua primera
tutoria l’any 1982/83 en segon de
primària. Vull destacar d’aquesta
època la consecució del títol de
Campions de la Comunitat Valenciana de Voleibol en la categoria
d’infantil masculí l’any 1984 i l’estada en un centre d’alt rendiment
esportiu a Almeria .
Posteriorment em vaig especialitzar en llengües substituint Vicente Cuenca i, amb la incorporació de l’ESO el curs 1996/97
vaig assolir una nova especialització com a professor d’ anglès, la
qual he desenvolupant al voltant
de vint-i-tres anys.

Com és el naixement
de la Revista Crònica?
Va ser durant el curs 1992/93.
Sent tutor de la promoció de
1994, i com una activitat complementària, comencem aquest
projecte com un intent de recollir
l’activitat acadèmica del Centre
i connectar-la amb el món de la
cultura i la societat. Posteriorment, amb la incorporació de
l’ESO, la durà endavant el Taller
de premsa, que era una assignatura optativa. Aquest projecte
va coincidir amb el canvi de titularitat. Mossén Josep Maria se’n
va anar a València i l’any 1994 va
arribar com a nou titular mossén
Antonio Santiago.

Què ens contes de l’Etapa
de director?
Vaig ser director escollit pel
Claustre de Professors durant
els cursos 2000/01 i 2003/04.
Formaven part del meu equip directiu : Pepa Lila (Cap d’Estudis),
Consue Lluch (Secretària), José
A Llácer (Coordinador d’ ESO) i
Rafael Boronat (administrador i

representant del Titular). Vull recordar a Aniceto Cremades, qui
per aquests anys feia les funcions
de porter. Tan prompte vaig accedir a la Direcció va coincidir amb
la celebració del 50 aniversari del
Col·legi, amb tot el que suposa
l’organització de l’aniversari amb
xerrades, conferències, actuacions musicals, celebracions...
Vull destacar que durant aquest
primer any es va inaugurar l’aula d’ informàtica, que es va poder dur endavant amb l’ajuda de
l’AMPA, i la creació d’una aula de
Pedagogia Terapèutica, gestionada per Dolors Pérez. En aquest
període van ser molt importants
els professors que s’incorporaren al Col·legi: Mª Àngels Felipe,
Dolors Pérez, Mónica Martínez,
Abel Asensio i Pep Viñerta. I amb
aquestes noves incorporacions,
i després de huit anys, serà Abel
qui continuarà amb el projecte de
la revista Crònica, havent de preparar una edició especial commemorant el 10é aniversari durant
el curs 2001/02.

“Comencem
aquest projecte
com un intent de
recollir l’activitat
acadèmica del
Centre i connectarla amb el món de la
cultura i la societat”
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Esdeveniments
posteriors
Què destacaries de l’última
etapa al Centre?

“És impressionant
el bot que es pega a
nivell d’implantació
del Centre en els
nous mitjans de
comunicació”
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L’arribada de Mn. Emili Úbeda
com a nou titular li va donar al
Col·legi una dinàmica totalment
diferent, afrontant nous reptes
i noves maneres de gestionar el
Centre i encetant-se nous projectes, com per exemple la instauració d’un PQPI, que després
esdevindria en un primer cicle de
FP de disseny gràfic, el qual va
quedar abandonat per la manca
de suport institucional a projectes com aquest.
Durant uns anys vaig formar part
del Consell Escolar com a representant del professorat i. ja coincidint amb el període de pre-jubilació que comença en 2017, deixe
de ser professor tutor i atenc
diferents àrees com anglès o llengües i acabe fent funcions de pro-

fessor de suport. Durant aquest
temps es donen diferents canvis
a l’equip directiu en el qual Asun
Gil assolirà la direcció pedagògica
i s’albira tot un futur ple de noves
estructures a l’organigrama del
Col·legi. En aquesta època és impressionant el bot que es pega a
nivell d’implantació del Centre en
els nous mitjans de comunicació:
presència constant a la ràdio en
programes com Des dels campanars, a la pàgina web del Centre, a
Instagram o Facebook.
Personalment, l’any 2017 i coincidint amb el període de pre-jubilació, vaig començar un xicotet projecte personal anomenat Arxiu
fotogràfic del Centre, on vaig recollir la tasca que d’alguna manera
havien començat altres companys
com Antoni Mollà, Dolors Pérez o
Loli Muñoz. Ací queden recollides
de manera digital les fotografies
que composen el testimoni gràfic
de la nostra història.

Què afegiries per finalitzar?
Sent conscient que em deixe
molts fets per contar i persones a
les que mencionar, vull referir-me
a les persones que continuen al
Centre i que serien els fruits més
propers del resultat de la tasca
educativa. En un moment varen
passar pel Col·legi com a alumnes i hui en dia formen part com
a personal del Centre, tant en la
administració, en l’àrea docent o
en la direcció. Estic referint-me a
Asun Gil, Raquel Mollá, Mª Pilar
Martínez, Mariola Olmo, María
Barber, Mónica Martínez i Imma
Ferrer. El llistat seria inacabable,
però no vull deixar de fer menció
a una de les característiques que
el Centre ha assolit en aquests últims anys i és la de ser un centre
integrador i acollidor d’aquells
que són diferents. Recorde amb
especial afecte els primers alumnes que vingueren d’altres països, de cultures i races diferents:
Sofian, Estefania, Mònica,... o que
eren campions perquè tenien
unes habilitats diferents: Pau,
Alex, Andrea, Diego, Nicolás...
Tots ells ens han fet créixer com a
Centre i com a persones.
Al cap i a la fi, la professió imprimeix caràcter i jo sóc el que sóc
gràcies a la meua professió. No
solament valore què li he aportat
jo al Col·legi, sinó què m´ha aportat el Col·legi a mi. Part del col·legi està en mi, i una part meua està
al Col·legi.

Rafael Soro i Pérez
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“La professió imprimeix caràcter i
jo sóc el que sóc gràcies a la meua
professió”
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Consuelo Lluch Martínez
Me pongo a recordar y creo que
he pasado la mayor parte de mi
vida vinculada al Centro.
Primero, como alumna, estudié
desde E.G.B. hasta Bachillerato
con maestros como Doña Amparo, Don Juan o Don Vicente,
quienes al terminar el curso nos
acompañaban al instituto de Játiva para los exámenes finales y parecía que los que se examinaban
eran ellos.
Al acabar me hubiera gustado estudiar Bellas Artes en Valencia,
pero mis padres pidieron para mí
una beca en la Universidad Laboral de Cheste, donde se impartía
Magisterio. Y para allá que me
fui. Mientras duraron los estudios me gustó la docencia como
profesión, pero fue al empezar a
trabajar cuando descubrí verdaderamente la vocación.
Después de acabar Magisterio,
empecé a trabajar en el Centro
cubriendo las sustituciones (bajas por enfermedad o embarazo
y permisos de maternidad) hasta
que necesitaron ampliar plantilla
y me contrataron como maestra
de Infantil.
He trabajado en los diferentes
edificios que tenía el cole y que

se habilitaron como aulas, y he
visto crecer el actual Centro del
que me siento muy orgullosa. He
impartido docencia en diferentes
etapas educativas. He participado, con mis antiguos profesores
y con nuevos compañeros, en diferentes proyectos laborales que
nos ilusionaban.
Me siento tremendamente agradecida por haber podido compartir con todos ellos parte de mi
vida, como si de una gran familia
se tratara.
Y, sobre todo, quiero aprovechar
esta oportunidad para dar las gracias a todos los alumnos con los
que he coincidido durante este
camino y de los que he aprendido
tanto. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
Ahora da comienzo otra etapa de
mi vida y pienso vivirla con entusiasmo y alegría.

“Quiero aprovechar
esta oportunidad
para dar las gracias
a todos los alumnos
con los que
he coincidido
y de los que he
aprendido tanto”

Consuelo Lluch Martínez
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25 años

Estamos hechos de historias

W

“Los científicos
dicen que estamos
hechos de átomos,
pero a mí un
pajarito me contó
que estamos hechos
de historias”
Eduardo Galeano

Sin querer rebatir a los científicos, recoger estas palabras que
dijo una vez Eduardo Galeano
nos sitúa en la idea que queremos transmitir aquí. Cuando se
cumplen 25 años de nuestra graduación en el Colegio Parroquial
Sant Antoni Abat no podemos
más que acudir al recuerdo. El
recuerdo de una época y un momento en el que fuimos construyendo lo que ahora somos.
Cuando se nos pidió que escribiéramos algo para la Revista
Crónica, es seguro que a todos
se nos pasó por la cabeza más
de una voz, un olor, o una imagen que rememora los momentos que compartimos con profesores y compañeros. Cuando
miramos hacia atrás, cuando
dejamos que la mente nos lleve
a ese lugar, seguro que todos
pensamos en pequeños retazos
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que construyen la memoria de
lo que ahora somos, y siempre lo
hacemos con una sonrisa.
Porque quizás estemos hechos
de átomos, pero también estamos seguros de que construimos
el presente con fragmentos de
pasado, que lo que ahora somos,
hacia donde nuestros pasos nos
han dirigido, está compuesto
por las historias que hemos vivido y hemos fundamentado principalmente en la infancia. Han
sido muchos los momentos compartidos, hemos construido una
amistad aprendiendo a leer, a
sumar, restar, aprendiendo a ser.
Y todas esas historias, que ahora
contamos y hablan de nosotros,
las hemos vivido juntos.
Hoy cada uno de nosotros ocupa un espacio diferente. Algunos
siguen en Canals, el pueblo que
nos vio nacer y nos permitió los
juegos de infancia, los aprendizajes en las clases, aquellos
momentos en los que el verano
estaba a la vuelta de la esquina y
despedíamos el curso con uno de
los bailes que después mostrábamos con ilusión a nuestras familias. Otros han buscado otros
rumbos que nos han llevado más
o menos lejos de ese lugar de
origen, incluso a Las Antípodas.
Pero todos seguimos conectados de alguna manera por esa
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infancia que nos permitió compartir y contar las historias que
nos hacen quienes somos hoy.
Seguimos unidos, y nos unió sobre todo un sentimiento, un sentimiento por el que hoy ya no está
pero que sigue vivo en nuestra
memoria y en nuestros corazones.
Carlos, te recordamos en cada
una de nuestras historias, sigues
en nuestra memoria y eres parte

v

f

m

de esa red que todavía hoy sigue
conectada, más si cabe porque tú
sigues uniendo estos corazones
en los que aún vives. Gracias a
todos los que de alguna manera
han formado parte de nuestras
aventuras, de los recuerdos que
se han convertido en un escalón
de crecimiento. Y gracias por seguir siendo una parte importante
en nuestras vidas.
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Y gracias al colegio, en la figura
de sus maestros, esos primeros años que nos marcaron para
siempre y que fueron el marco idóneo para crecer y seguir
construyendo y contando las
historias de lo que somos.
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El reto
de la vida

José Enrique...

No todo el mundo puede ser un
número uno como Einstein o
Messi, sin embargo, sí que tenemos la capacidad para tratar de
hacer las cosas algo mejor día
tras día. Si afrontásemos cada
día como un reto nuevo, como
una nueva meta, seguramente
podríamos llegar mucho más lejos de lo que, a día de hoy, pensamos sobre nosotros mismos.
Ante este planteamiento podemos inventarnos muchas excusas: no tengo aptitudes físicas
para esa competición; el profesor de esa asignatura me tiene
cruzado; hay mucha gente mejor
preparada que yo para ese pues-
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to… Sin embargo, tras todas estas excusas hay un único patrón.
Nuestra actitud ante la vida.
Y hasta aquí la teoría. En la vida
os valorarán no por lo que sabéis,
sino por lo que sois. Por cómo os
relacionáis y cómo afrontáis las
realidades del día a día. Bien sea
solucionando problemas para
hacer volar un cohete; viendo
cómo motivar a un alumno; o
cómo deshuesar un pollo para
que un cliente quede satisfecho.
Cuando tenía 11 años tenía miedo a la oscuridad, para quitármelo, convencí a mi abuela para
que me regalara una colección
de vídeos sobre el espacio. Mi

objetivo, aprender cosas sobre
las estrellas y forzarme a salir a
zonas oscuras para poder verlas.
Tal vez no sea un planteamiento
habitual, pero desarrollar habilidades que se salgan de la norma
supone una ventaja en un mundo que continuamente está cambiando. Combinar miedos con
actividades que te apasionan
puede ayudarte mucho a crecer
personalmente.
De mi padre aprendí que asumiendo riesgos tiendes a conseguir más cosas de las que pierdes. Cuando tuve que elegir el
orden de colocación de carreras
en la admisión a la universidad
tenía miedo de cogerme una carrera superior (de 5 años) antes
que una técnica (de 3 años y más
“fácil”). Mi padre me dijo que a
tiempo de simplificar mi existencia siempre estaba y que, como
mucho, al que tenía que darle
explicaciones era a él. Al final
no tuve que darle explicaciones,
sino las gracias.
En la vida hay situaciones que
no controlas, pero muchas otras
que puedes y debes buscarlas
tú, por ejemplo, busca un entorno que desarrolle tus cualidades. Durante la etapa universitaria mi grupo de amigos acabó

“Si afrontásemos
cada día como un
reto nuevo, como
una nueva meta,
seguramente
podríamos llegar
mucho más lejos de
lo que, a día de hoy,
pensamos sobre
nosotros mismos”

siendo el grupo de la clase que
sacaba supernotas. A mí no me
iba mal, pero no tenía, ni de lejos,
sus dotes y habilidades intelectuales. Hicimos una amistad que
perdura hasta hoy. El estar con
ellos me obligó a sacar lo mejor
de mí mismo a nivel académico,
sin embargo, laboralmente decidí seguir un camino muy diferente. Yo podría haber optado a
un trabajo estable, seguro y confortable. Pero ahora no estaría
haciendo lanzadores espaciales.
Y lo que hago me apasiona.
Creo que a todos nos gusta ver
la típica película donde los protagonistas viven aventuras y experiencias alucinantes y únicas.
Sales de la sala pensando “ojalá
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me pasase algo así”. Pues, señores, tal vez no acabéis haciendo
la armadura de Iron Man, pero
existen proyectos, profesiones
y entornos de trabajo muy apasionantes e interesantes. Y si no
los hay en tu entorno, pues los
creas. La empresa de lanzadores
espaciales donde trabajo ahora
ayudé a fundarla en 2008. Lo
que hace 25 años era un sueño
ahora mantiene a mi familia. Lo
que ahora estás pensando, realmente puedes llegar a hacerlo,
pero tienes que salir a buscarlo.
Fíjate en la idea tan peregrina
que tuve yo de pequeño con mi
abuela y dónde he acabado.
Para ir acabando, simplemente
quería citaros una frase de García Márquez:

“La vida no es lo que uno vivió,
sino lo que recuerda y cómo lo recuerda
para contarla”
Espero, después de todos estos
párrafos medio inconexos, no
haberos dado más miedo que
ánimo. Pero, señores, la vida, lejos de lo que muchos desean, no
es homogeneidad y orden.
Así que mucho ánimo, mucho
trabajo y a aprovechar las situaciones que os depare la vida.

José Enrique
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NO US OBLIDARÉ

De record de classe a llibre d’acomiadament
de la promoció d’alumnes que acaba la seua etapa educativa
en el nostre Col·legi.
El No us oblidaré és un llibre molt
emotiu en el qual participen
els alumnes que estan a punt
de deixar el nostre centre una
vegada acabada la seua escolaritat. És una bonica manera de
dir-se adéu entre ells i dir adéu
al Col·legi on han passat la seua
infantesa i la seua adolescència.
Es pot dir que el No us oblidaré és
un llibre de records, els records
d’uns companys i d’uns amics
que han passat tretze anys en
un Col·legi on han sigut molt feliços. Per això, els protagonistes
d’aquest llibre són principalment
els alumnes, els quals completen
una mena de fitxa personal amb
un to humorístic i l’acompanyen
d’un escrit, alguns més extensos i altres més breus, però tots
amb un mateix sentiment: el del
record per tots els moments
que han viscut, la companyonia,
l’amistat, les alegries... i també
els plors.
Però, a més dels alumnes, en el
No us oblidaré col·labora la resta de la comunitat educativa del
nostre centre: els professors i tutors que els han acompanyat durant la seua escolaritat, així com
la Titularitat i representants de
la Direcció i de l’AMPA, escriuen
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un text d’acomiadament dirigit
als alumnes per expressar-los els
sentiments i els records que tenen d’ells. Amb el No us oblidaré
els nostres alumnes s’emporten
un preciós record del Col·legi, un
record que serà molt més bonic
a mesura que vagen passant els
anys i, en un futur, puguen rellegir-lo amb emoció i recordar qui
són i d’on venen.
Després de setze edicions
(comptem també la que realitzarem aquest curs), el No us oblidaré s’ha convertit en una activitat
pròpia del Col·legi i en un pro-

tagonista important cada final
de curs en els actes d’acomiadament de la promoció d’alumnes
que acaba la seua etapa escolar.
Any rere any, el No us oblidaré ha
anat enriquint-se amb la incorporació de nous elements i de
modificacions que han ampliat
els objectius que aquest projecte
tingué en els seus inicis. Farem
un poc de memòria del que ha
sigut la història i l’evolució del No
us oblidaré.
Quan vaig entrar a treballar al
Col·legi en el curs 2000-01, vaig
connectar d’una manera especial
amb els alumnes que aquell curs
estaven en 1r d’ESO. Aquesta
bona relació es van mantenir durant els següents cursos i, quan
estaven a 4t d’ESO i s’acostava el
moment del seu acomiadament a
finals del curs 2003-04, vaig pensar en realitzar amb ells alguna activitat que ens servirà de record.
Com a professor de llengua, no
se’m podia ocórrer altra cosa que
fer un tipus de llibret de record en
el qual tots els alumnes de la classe participaren amb escrits i on
disposaren d’unes pàgines per tal
d’escriure’s dedicatòries. La idea
els va il·lusionar molt i, no sols van
proposar incloure fotografies in-

dividuals i donar-li un toc més professional encomanant el treball a
la impremta, sinó que també ens
van demanar que tant Mariola, la
seua tutora, com jo participàrem
també en el llibret. Fou el naixement del No us oblidaré, una iniciativa que tingué el suport de la
Direcció i que agradà molt a l’AMPA, tant que va decidir col·laborar
a sufragar les seus despeses amb
una generosa subvenció, la qual
s’ha repetit en totes les posteriors
edicions. Moltíssimes gràcies.
Els dos cursos següents (200405 i 2005-06), a proposta dels
tutors de la classe de 4t d’ESO
es publicà també el No us oblidaré amb algunes millores, com van
ser la inclusió de fotografies de
grup dels alumnes per tal d’oferir una mostra del seu pas per totes les etapes: Infantil, Primària
i Secundària; o l’encàrrec de redactar la introducció del llibret a
un/a alumne/a en concret.
El projecte començava a obrirse camí, però encara no s’havia
consolidat: de fet, el curs següent no es va realitzar aquesta
activitat. Però va arribar el curs
2007-08 i José, que era el tutor
de 4t d’ESO, em proposà recuperar el No us oblidaré per als seus
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alumnes. Aquesta quarta
edició tingué dos novetats molts importants:
per un costat, vam decidir
ampliar la participació a
tots els alumnes de la promoció, estigueren o no en
4t d’ESO; i per altra banda,
comptàrem també amb la
participació de donya Tere,
que eixe curs es jubilava i
que havia sigut tutora d’eixe
grup d’alumnes durant els
cursos de 1r i 2n d’ESO. El
No us oblidaré havia deixat de
ser un llibre de la classe de 4t i
s’havia convertit en el llibre dels
alumnes de la promoció.
La consolidació definitiva arribà
en el curs 2008-09, el primer
de mossèn Emili Úbeda com a
Rector de Canals i titular del
Col·legi. Des del principi es va
interessar pel No us oblidaré, li va
agradar molt la idea i li va donar
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el seu suport mitjançant dues accions que contribuïren decisivament a la consolidació d’aquest
llibret: per un costat, animà perquè la participació del professorat s’ampliara a tots els tutors
que eixe grup d’alumnes havien
tingut al llarg de totes les etapes
de la seua escolaritat, i d’altra
banda, encapçalà la participació
per primera vegada en el No us
oblidaré de la Titularitat i de la
Direcció del Col·legi, atorgant-li
al projecte, a partir d’aquella cinquena edició, una dimensió més
institucional i permanent que
s’ha mantés fins a hui.
En les posteriors edicions del
No us oblidaré s’han produït poques modificacions: l’estructura
del projecte està ben encolada,
la qual cosa no significa que es
tracte d’un projecte tancat.
Un exemple el trobem en la fotografia de la portada. En les
sis primeres edicions, el grup
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d’alumnes se situaven en el banc
de pedra de la pista de futbet,
però en les nou edicions restants fins completar les quinze
edicions publicades, la fotografia de portada s’ha realitzat en
la terrassa en dues ocasions i en
l’entrada principal del col·legi en
les altres set edicions.
L’última modificació ha sigut
incloure des del curs passat la
participació de l’AMPA també
en forma d’escrit. Tal i com he
explicat, des del principi i al llarg
de totes les edicions hem tingut
el suport i la col·laboració de
l’AMPA en forma d’una generosa
subvenció que ha fet que el No
us oblidaré haja sigut assequible
a tots els alumnes. Com a mostra d’agraïment, vam pensar que
havien de tenir una participació
més directa en un projecte que
també és el seu.
També m’agradaria aprofitar
aquestes últimes línies per

exalçar la professionalitat i el
bon fer de Gràfiques Maral, la
impremta que ha dissenyat i
confeccionat el No us oblidaré
des de la seua primera edició
fins l’actualitat, agraint-li personalment a Vicent, el seu gerent,
la comprensió, la generositat i la
implicació que sempre ha tingut
amb aquest llibret.
I, com no pot ser d’altra manera,
vull donar les gràcies a tots els
alumnes, professors, tutors, directors i Titularitat que han protagonitzat les pàgines de totes
les edicions del No us oblidaré. En
el seu entusiasme i en les seus
il·lusions sempre ha estat, està
i estarà aquest bonic projecte.
Moltes gràcies a tots.

Abel Asensio Giner
MÉS CONTINGUTS

