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La família botànica de la cresola (aràcies) és princi-
palment tropical. Moltes espècies selvàtiques es
cultiven com a plantes ornamentals d'interior, i en
són ben populars els gèneres Anthurium, Pothos,

Philodendron, Monstera, Colocasia, Zantedeschia, Dieffen-
bachia, etc. Si els vostres pares o algun iaio són aficionats a
les plantes, serà més que probable que algun dels noms lla-
tinitzats anteriors els resulten familiars, i més encara que a
casa tingueu alguna d'aquestes lluïdores aràcies ornamentals
per algun racó del jardí o fins i tot del saló principal.

Veiem, per tant, que la cresola (Arum italicum) és
un luxe botànic, en tant que aràcia autòctona que creix de
forma natural a la nostra omeda mediterrània, tot i sa nom-
brosa  parentela tropical. Enllacem ací amb la presentació
que férem del número 1 de la revista Cresola a qui, cal
recordar, li ha prestat el nom la planta de què parlem. En
aquella ocasió, en comentar algunes propietats de la creso-
la-planta, vam deixar per a una propera oportunitat l'aclari-
ment dels seus sofisticats mecanismes reproductors. I en
això estem.

El dispositiu pol·linitzador dels àrums és molt curiós
i evolucionat. Per tal de comprendre com funciona, primer cal
saber com és la inflorescència de la cresola, que es desenvo-
lupa a la primavera (les fulles en són més primerenques, ixen
abans, a la tardor). Tècnicament la inflorescència és un espà-
dix, eix carnós i gruixut sobre el qual es formen floretes uni-
sexuals i estèrils -vegeu el dibuix-, rematat a dalt per un cilin-
dre maçut i groguenc. Una mena de caputxó de frare anome-
nat espata envolta l'espàdix, del qual només aguaita la part
superior. Aquesta espata, de color verdós en la nostra creso-
la, té un aspecte petaloide, més acusat en altres espècies d'à-
rums. Però les vertaderes floretes, visualment gens cridane-
res i de maduració no sincrònica, romanen ocultes
dins d'una cambra, una espècie de perolet que
es conforma a la part inferior, davall d'una
estrangulació de l'espata. La qual cosa ja
ens mou a sospitar que els insectes
pol·linitzadors de la cresola no s'hi

deixen atraure per quelcom visual: tota aquesta estructura és
en realitat una trampa olfactiva pol·linitzadora.

En efecte, l'espàdix de la cresola exhala una calore-
ta mesclada amb pudor a excrements, que resulten irresisti-
bles per a alguns insectes (1) els quals, atrets per la intensa
ferum i en posar-se sobre la galta interior de l'espata, esva-
rallen i cauen al fons, on quedaran entrampats durant els tres
dies que durarà aproximadament aquest segrest amb "happy
end" (vegeu el dibuix).

La mosqueta tractarà de fugir, però les parets esva-
ralloses i uns pèls obstructius (en realitat són flors estèrils) li
impediran d'aconseguir-ho. En la base de l'espàdix hi ha unes
flors femenines, que l'insecte (probable portador del pol·len
provinent d'una altra cresola visitada amb anterioritat) fecun-
darà mentre voleteja nerviós en el seu provisional captiveri.

La planta, fidel a la seua estratègia, farà que madu-
ren els estams el segon dia de l'empresonament, els quals
amollaran un nuvolet de pol·len que impregnarà els insectes
captius. Poc després els pèls obstructius aniran semant-se i
fent-se molls, fins que permetran que les mosquetes abando-
nen la presó. I així ho faran però ben empastifades i carre-
gades de pol·len que, incorregibles, probablement introduiran
en un altre exemplar de cresola de floració un poc més tar-
danera, a la seducció flairosa de la qual no poden resistir-se. 

És un sofisticat mecanisme que afavoreix la fecun-
dació creuada i que, anant més enllà de l'hermafroditisme
funcional, busca obtenir la màxima variabilitat genètica pos-
sible. La culminació del procés és la formació d'una porra de
cridaneres baies vermelles, però verinoses per als humans,
com la resta dels òrgans de la planta (vegeu-ne foto). �

(1) Entre els agents pol·linitzadors de la cresola, hom sol citar uns psi-

còdids que solen viure a les cases, les anomenades "mosquetes de

comú"  (Psychoda sp.), precisament per la seua afició a les

aigües embassades, on es crien les seues larves. Els

lectors les reconeixeran

ràpidament a partir de

la següent imatge.

UN SEGREST AMB FINAL FELIÇ*
ROBERTO ROSELLÓ GIMENO, professor de Ciències Naturals

(*) Aquest article és continuació del publicat al núm. 1 de la revista, titulat Per què "cresola"?
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Tere Godos se'ns jubila. El pròxim setembre ja no
començarà el curs com sempre a l'institut, el qual
ha sigut part de sa vida al llarg de trenta-huit anys.
Anys que ha dedicat intensament a la formació

d'algunes generacions de jóvens als quals ha tractat de trans-
metre coneixements i normes necessàries per a la seua pos-
terior vida com a persones. El seu treball ha deixat emprem-
ta no sols entre l'alumnat sinó també entre els seus companys
de claustre. Vaig a anar desgranant alguns records que hem
viscut i compartit amb ella al llarg d'eixos anys.

Tere es va incorporar a l'Institut en el curs 1970-71,
en acabar la carrera i després de superar dos oposicions va
aconseguir  la plaça definitiva en el mateix. També va exer-
cir al llarg d'eixos anys diversos càrrecs de responsabilitat en
la direcció del centre, el qual des de la seua creació en el curs
1968-1969 va dependre de l'Institut Francisco Tárrega de
Vila-real fins a 1974, quan es va convertir en Institut
Nacional de Batxillerat.

El temps ha donat per a molt i han ocorregut moltes
coses, unes bones i altres menys bones, però al cap i a la fi
vivències que han acompanyat a Tere i als que hem estat al
seu voltant durant gran part d'eixos cursos.

La meua arribada a l'institut allà per 1983 es va
veure abrigada per Tere, ja que la seua experiència, la seua
camaraderia, amistat, em van introduir en les interessants
experiències que el seminari realitzava en Història i en

Geografia amb els
materials del grup
Germanies i Garbí. I
també recorde l'hora
de l'esplai en el bar
"La bosca" on men-
tres ens preníem el
café escoltàvem un
gran conversador,
Paco Agües, el qual
ens parlava de les
seues lectures o de

l'últim viatge que havia fet.
A poc a poc el centre va anar canviant, van arribar

nous professors, se'n van anar altres, però mai va desapa-
réixer un estil, caracteritzat per les bones formes i la bona
relació entre tots els membres del claustre.

El treball diari es compaginava amb algunes eixides
com les de Santes Creus i monestir de Poblet  o la visita a les
pintures rupestres de la Cova Remígia i Catí.  Estes activitats,
a banda de l'evident profit que l'alumne en treia, ens perme-
tien al grup de professors acompanyants disfrutar d'un dia de
relació més estreta i de pas assaborir una legendària calço-
tada en "El Senglar"  o una bona dinada en el "Prigó" de Catí.

Pel que fa a la vessant més professional recorde els
cursos i jornades d'història que un nounat Centre de
Professors (CEP) va organitzar al professorat d'història dels
instituts en els que un planter de professors de València, o de
Barcelona, ens desgranava les seues experiències o ens infor-
mava de les últimes novetats de la ciència històrica i allí acu-
díem Tere i jo junt amb altres companys buscant solucions,
idees noves, la vareta màgica per a un batxiller que véiem
amb problemes i que pensàvem que era necessari millorar.

Una experiència que recorde com molt valuosa en els
últims anys del BUP va ser l'estudi de la Transició en tercer
de BUP mitjançant els vídeos de Victòria Prego, esta activitat
ens va permetre conéixer millor el moment de la transició i
que alguns alumnes valoraren més el sistema democràtic i
l'esforç que havia costat arribar a ell.

Un altre fet important per a Tere i també per a mi va
ser el pas pel centre dels seus tres fills als quals vaig gaudir
com a alumnes i dels quals puc destacar la seua intel·ligèn-
cia, perseverança i camaraderia. A les proves em remet.

A més durant estos anys tots hem sigut testimonis
d'una sèrie de canvis socials  i polítics que en el carrer però
sobretot en l'aula es produïen i un dels més importants, o
potser més directe per a tots nosaltres, va ser la implantació
de l'ESO  en el curs 1988-1989, adaptar-se i tractar un nou
alumnat que tenia altres problemàtiques i que en molts casos
no tenia eixe mínim de normes i valors que són el fona-

HOMENATGE A TERE GODOS

José Luis Roda, professor de Geografia i Història
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ment d'una educació van ser un gran
repte.

Uns altres moments que recorde, i més
ara que ja no estic a Burriana, són les reunions
a primera hora del grup d'amics en el bar d'ins-
titut per a prendre un café i per a donar-nos
ànims. També tinc en el pensament tots
aquells moments tristos en els quals tots hem
perdut a algun ser proper o algun alumne com
fa pocs anys Antonio o la nostra volguda com-
panya Pilar. Un record per a tots ells.

I, per finalitzar, Jo "un de Castelló", i
que al principi volia traslladar-me, vaig decidir
molt prompte quedar-me en l'Institut Jaume I
i en eixa decisió va tenir molt a veure algú com
Tere  que em va mostrar la importància que té
l'amistat, la comprensió, la sintonia d'idees, és
a dir,  tot allò que fa que hom treballe amb
absoluta sensació de ser recolzat, ajudat i pro-
tegit. Gràcies, moltes gràcies, Tere.

Tere, et jubiles, has complit amb
escreix les teues obligacions amb la societat i
no has de preocupar-te. La teua vida seguirà, i
de quina manera! Ara tindràs altres coses que
fer i el jubileum -l'alegria per als romans, l'alli-
berament per als hebreus- serà per a tu una
nova i intensa vida personal i familiar junt amb
Emilio,  els teus fills i néta. A nosaltres ens tin-
dràs sempre que vullgues on tu saps per ani-
mar-nos, per a riure, per a pontificar o per a
recordar. �

L’alumnat de segon curs de Batxillerat del curs 2007-2008 es va
acomiadar l’últim divendres del mes de maig amb una gran festa
de graduació. Van preparar un obsequi especial per a Tere
Godos, i van dedicar al professorat uns versets inspirats en les

rimes de Roberto Roselló Gasch, el pare del nostre professor de Biologia.

FESTA DE GRADUACIÓ DE
SEGON DE BATXILLERAT

Salva, el cap d'estudis,
és el nostre salvador,
ens riny però es preocupa. 
És el nostre cuidador.

Hace un cuarto exactamente 
que las nueve dieron ya;
la puerta se abre lentamente,
y SAFONT, muy sonriente,
se dispone a entrar.

És com una una rosa
que il·lumina el nostre jardí,
És la nostra directora,
la benvolguda Mar Garí.

Ay señorito Javier,
qué mala suerte tiene
pues la filosofía es,
lo que menos nos entretiene.

¿Quien me deja un sacacorchos?
Por favor, no se me alarmen,
quiero sacarle palabras
a la bella MARI CARMEN.

Se peina la raya al medio,
es distinguida y muy bella
tiene un vestido verde...
¡No sigas! CARMA es ella.

Si a TRENCO alguien le tapara
su boquita de piñón,
se hincharía, se hincharía
y ¡BUM! ¡Terrible explosión!

¿Quién tiene el habla más dulce?
¿quién posee una voz de oro?
¡GUILLERMINA es
quien prorrumpe la clase a coro!.

Tres cosas tiene Burriana
que no tiene Gerona,
el mar, la paella
y a la hermosa de Conxa

¡Vivan Nules y sus calles!
Y la sierra de Espadà.
Vivan sus profes singulares
que en la cafetería encontrarás
(bé, per si no es dóna per al·ludit,
que puge el senyor Segura!)

És Fernando Golf,
professor de Geografia i Historia,
el que amb la seva passió
fa que es quede tot en la memòria.

Gloria es toda una inglesa
pero.... Niña! No te asombres!
¿No recuerdas que se dice
Burriana, París y Londres?

Teresa Godos a una amiga 
un dia le comentaba:
"si yo me quedara muda,
la verdad es que reventaba".�



Les successives commemoracions
amb què s'ha recordat la codificació
ortogràfica del valencià han assolit
un ressò social més que acceptabIe,

especialment les d'este 75é anivesari, l'impac-
te del qual ha estat notable, tant en els mitjans
de comunicació com en els centres educatius i en la societat en
general.

Desconec si hi ha cap altra societat al món que festege
tan reiteradament la memòria d'un acord ortogràfic, ni tan sols
en aquelles comunitats germanes que compartixen la nostra
llengua i que, com és natural, usen la mateixa ortografia. Potser
això siga degut als problemes identitaris del valencians ja que,
en el nostre cas, l'acte de compartir precisament la mateixa
ortografia alguns ho han degut considerar un fet no natural; fins
i tot encara mantenen eixa posició els més irreductibles parti-
daris d'un particularisme valencià singularista i excloent. Siga
com siga, la celebració cíclica i sistemàtica cada deu anys, o
dels primers tres quarts de segle, de les Normes del 32, es pot
entendre com una mostra de debilitat (recordar per a no obli-
dar!) o com un signe de victòria.

Ni victòria ni derrota. La millor lectura, la que ens situa
en l'actualitat i ens projecta cap al futur, és considerar que el
record actualitzat d'aquell acord normatiu és un homenatge
permanent al consens més destacat que s'ha produït al voltant
del valencià en el moment de la normativització d'una llengua
que, encara que molt emprada oralment, mancava d'una regla-
mentació homogènia acceptada pel conjunt de les institucions i
els escriptors de l'època.

Així que, gràcies al fet que el valencià va comptar amb
una normativa, l'educació, el periodisme, la literatura i els estu-
dis científics o erudits, van deixar de pertànyer a un clos loca-
lista i provincià, i la unitat i la qualitat formal de la llengua en
va ser una conseqüència rellevant en el context d'una nova
època. Recordem-ho: gràcies al pacte del 32, llengua i territori
van entrar definitivament al segle XX. Precisament eixa és la
màxima causa i la màxima conseqüència de les Normes de
Castelló: la unitat de la llengua i la unitat dels valencians.

En l'operació de les Normes van jugar
un paper primordial l'advocat Joaquim Reig i el
banquer i polític valencianista lgnasi Villalonga,
que va ser elegit el 1931 com a regidor d'Unió
Valencianista a l'ajuntament de la capital.
Ambdós van posar en marxa el setmanari El
Camí, en què col·laborava Adolf Pizcueta, fun-
dador de l'editorial L'Estel (que també patroci-
naven ells dos) i director de Taula de Lletres
Valencianes. Va ser d'ells de qui va sorgir l'en-
càrrec que Gaetà Huguet, d'acord amb
Pizcueta, va proposar a la Castellonenca. Amb
el seu prestigi, fins i tot internacional, la
Societat Castellonenca de Cultura no va tenir

inconvenient d'iniciar la
tasca, a pesar que no
es tractava d'una enti-
tat de filòlegs, sinó de

personalitats, escriptors i
erudits influents. Cal recor-
dar que alguns membres
fundadors de la Societat,

creada el 1919, eren polítics
destacats. Guinot, president
de l'entitat entre 1920 i
1944, va ser alcalde de
Castelló dues vegades, l'any 1907 i en la dic-
tadura de Primo de Rivera i, posteriorment,
president de la Diputació. Juan Bautista Carbó
també fou alcalde de Castelló l'any 1922.
Guinot, Carbó i Revest, a més, foren cronistes
de la ciutat.

El valencianisme polític, tant aleshores com ara, va ser
un moviment minoritari. La presència de polítics valencianistes
a les institucions va dependre sempre de coalicions electorals
més àmplies. Però ja fóra en 1931 o a les eleccions de febrer
de 1936, sempre hi van estar presents. En la majoria dels casos
el seu discurs de definició territorial es cenyia a l'àmbit estricte
valencià, coincidia amb l'imaginari regional i encaixava sense
dificultats amb la resta dels elements culturals i simbòlics
àmpliament compartits. El valencianisme polític, per tant, si bé
podia estar en les vores de l'escenari polític valencià, no for-
mulava un discurs ideològic allunyat de les definicions bàsiques
de la identitat valenciana. 

En conseqüència, la frontera que podia separar certs
sectors dels partits valencianistes no era infranquejable. Noms
com els d'lgnasi Villalonga, Gaetà Huguet o el borriananec
Vicent Marco Miranda, tan allunyats políticament, així ho
demostren, perquè el valencianisme polític era aleshores mag-
màtic, un espai fluid, obert i dialogant.

A causa d'estes posicions sense incompatibilitats extre-
mes, en el valencianisme dels anys 30 prevalgué la dimensió
cultural sobre la política i fou posible confluir en noms i propos-
tes. Això va facilitar que una institució emblemàtica, capitane-
jada per valencianistes culturals poc o gens afins a cap política
nacionalista, com eren els directius de la Societat Castellonenca
de Cultura, foren capaços de conciliar el consens necessari en
l'operació de les Normes.

En realitat, pel que fa a la llengua, el programa ideològic
dels valencianistes conservadors castellonencs era prou modest.
Mai no s'havien plantejat fer política amb la llengua ja que, per
a ells, regionalisme i espanyolisme constituïen un binomi sufi-
cient. En aquell moment, uns i altres, valencianistes polítics i cul-
turals, progressistes i conservadors, podien actuar junts.

En desembre de 1932, per tant, Castelló de la Plana
reunia molt bones condicions per a actuar com a capital del
valencianisme. Altres ciutats, amb la mateixa València al cap-
davant, havien anat desplegant al llarg del primer terç del segle
XX una notable activitat, però Castelló havia aconseguit des d'i-
nicis del segle un destacat protagonisme tant en el valencianis-
me polític com en el cultural.

Es pretenia aconseguir que el valencià entrara en l'àm-
bit escolar. Un organisme tan representatiu com l'Ajuntament
de València ja publicava bans i edictes en valencià des del

LES NORMES DE CASTELLÓ

JOSEP PALOMERO
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mateix 14 d'abril de 1932. Havia aparegut la rei-
vindicació d'un Estatut d'Autonomia, que necessària-
ment havia d'incloure un tractament adequat per a
l'ús oficial del valencià. Algunes associacions priva-
des manifestaven el propòsit d'utilitzar el valencià en
els seus actes, contràriament al que havien fet fins
en aquell moment. Tot aquest ambient, en definitiva,
feia més evident que calia arribar a un acord. Si no,
amb quina ortografia estarien redactats els llibres de
text per a l'ensenyament? Com haurien d'escriure en valencià
els funcionaris del govern autonòmic que es reclamaven?

L'octubre de 1932 Gaetà Huguet pro-
posà a la Castellonenca la redacció d'unes
normes ortogràfiques. A partir d'aquell
moment les reunions es van succeir amb rapi-
desa i amb total discreció. El dissabte 12 de
novembre, a la seu de la Castellonenca, tin-
gué lloc la reunió, en el transcurs de la qual
Revest presentà els seus resultats, tan mal
mecanografiats que, datats el 21 de desem-
bre, foren aprovats sense més problemes. A
pesar d'esta unanimitat, la decisió provocà
certes reticències entre els autors castello-
nencs, que ja havien adoptat les normes de
l'Institut d'Estudis Catalans i consideraven
que l'adopció de dues normatives per a una
mateixa llengua era un pas arrere. En tot cas,
l'esperit de consens i la voluntat d'arribar a un
acord s'imposaren per damunt de qualsevol
altra consideració.

Durant el franquisme, com es pot suposar, la memòria
de les Normes fou mitigada. De tota manera, l'any 1952 l'acord
ortogràfic casteIlonenc fou evocat a València, en la clandestini-
tat, per una colla de patriotes. Ho sabem per una carta, signa-
da el 16 de desembre d'aquell any a Castelló de la Plana, que
Gaetà Huguet envià a Carles Salvador, en la qual li anunciava:
"Diumenge, probablement seré entre vosaltres per tal de cele-
brar una cosa tan nostra com la commernoració de la nostra uni-
tat ortogràfica". No es coneix cap detall més del 20é aniversari

de les Normes ni, com és natural,
del 10é aniversari. Poques bro-
mes, en aquell remot 1942.

Dins la trajectòria d'evoca-
cions cícliques, l'any 1992 la cele-
bració del 60é aniversari rebé un
impuls decisiu per part de la fla-
mant Universitat Jaume I. Com a
testimoni de l'aniversari resta l'edi-
ció dels dos llibres publicats per la
Universitat Actes de les Jornades
sobre Normes i normalització lin-
güistica i Les Normes de Castelló,
una reflexió col·lectiva seixanta
anys després.

La commemoració de les
Normes del 32 cada deu anys s'ha
consolidat (excepte 1942 i 1962)
especialment a la capital de la
Plana, que ha estat la ciutat
emblemàtica a l'entorn de la qual
han pivotat sempre la major part
de les activitats relacionades en

què, al capdamunt de les iniciatives claus s'ha
situat sempre la societat civil.

L'any 1982, diversos factors, com la mort
recent de Sanchis Guarner el desembre de l'any
anterior i les expectatives que la nova conjuntura
política suscitava respecte de la planificació lingüísti-
ca, afavoriren que
el 50é aniversari de
les Normes fóra

una commemoració molt emotiva,
que va reunir una gran multitud
en un acte massiu celebrat a la
plaça de bous de CasteIló, seguit
de la manifestació corresponent.

El 70é aniversari es va iniciar el 21 de desembre de
2001 amb la col·locació d'una placa commemorativa per
l'Associació Cultural Quatre-vents a la frontera de la casa
Matutano, al carrer de Cava-llers de Castelló, antiga seu de la
Castellonenca on es van celebrar les reunions que van conduir a
l'acord ortogràfic de 1932. Aquell any, el III congrés d'Escola
Valenciana, celebrat a València, tenia com a epígraf 70 anys de
les Normes de Castelló. Es van organitzar, a més, diversos actes
acadèmics i bastants conferències, i es van editar uns quants lli-
bres en què s'aprofundia en la investigació o divulgació les
Normes, entre els quals el titulat De les Normes del 32 a
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, publicat per esta institució. 

La normativització del valencià no ha estat un procés
anòmal o extemporani. El rus, l'hongarés, el búlgar, el feroés,
el romanés, el lituà o el finés es van normativitzar al segle XIX.
L'albanés, en 1908; el txec, en 1918; el noruec i el turc, en
1928; el basc, en 1968; el grec, en 1976; el sami, en 1978; el
luxemburgués i el maltés, en 1984; el friülés, en 1996; el
romanx, en 1997; el sard, en 2006. Els últims acords ortogrà-
fics del portugués i del francés són de 1990, l'última modifica-
ció ortogràfica de l'espanyol, de 1999, i la modernització orto-
gràfica de l'alemany s'ha aplicat amb molts problemes el 2005.

El tall que va representar la Guerra Civil i el franquisme
va impedir que prosperara l'ambient de concòrdia republicana
de 1932 i, en el futur, la relació va resultar molt més complica-
da. En els anys 60 el valencianisme polític va haver de reinven-
tar-se, mentre que bona part del valencianisme conservador es
va retraure o es va situar en posicions hostils. En la transició no
es va poder reeditar l'esperit de concordia i, en conseqüència,
tots n'hem pagat un altíssim preu.

Si fa cent anys la llengua oral, en terres valencianes,
era exclusivament el valencià, i vingueren les Normes del 32 a
construir la possibilitat de l'escriptura -educativa, literària,
comunicativa- en termes de modernitat, com no posar la llen-
gua en l'agenda del present trànsit de la societat de l'escriptu-
ra a la de l'audiovisual, la globalització i la vida multilingüe? Què
serà de la societat valenciana si no actua amb la llengua com
cal actuar amb l'ecologia, els drets col·lectius i la solidaritat
internacional? El resultat, si bé afecta a tots, en bona part
depén de nosaltres. �
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Al voltant de vint i pocs alumnes acudeixen aquest
curs a l'aula de PT del nostre institut. Cadascun
d'elles i d'ells vénen a l'aula per algun motiu par-
ticular, normalment, per dur algun retard en l'es-

colarització o bé, per ser alumnes nouvinguts que desconei-
xen les nostres llengües o, fins i tot, altres assignatures del
nostre sistema educatiu que no havien treballat abans al seu
país d'origen...

El treball a l'aula de PT s'organitza pensant sempre en
l'alumnat, en cada alumne i alumna en  nom propi i en parti-
cular. Pensem de quina manera podríem desenvolupar millor
les seues capacitats i
potencialitats per a què
puguen aprendre el màxim
nombre de continguts pos-
sibles. La nostra tasca
docent se centra en acon-
seguir de cada alumne i
alumna que puja a la nos-
tra aula sàpia més contin-
guts a final de curs, conega
alguna cosa més de la nos-
tra cultura i que faça seues
alguna de les actituds posi-
tives que des de l'aula
intentem potenciar. 

Intentem sempre
que l'eixida del alumnes de
les seues aules ordinàries perjudique el menys possible la seua
formació en altres matèries i la seua socialització, per això,
com bàsicament recolzem llengües i matemàtiques, fem que
els nostres alumnes  vinguen a l'aula coincidint en aquestes
matèries al seu curs de referència. Per eixe motiu, en una
mateixa sessió ens podem trobar amb alumnes de vàries
assignatures i nivells, havent d´oferir en una mateixa hora
gran varietat de coneixements, en un mateix espai i a diversos
joves.  

El treball, però, d'una mestra de PT és molt enriqui-

dor i realment bonic. Tenim la sort de trobar-nos amb les per-
sones que hi ha darrere de cada alumne i de cada alumna.
Tenim la sort de poder trobar allò que més falta li fa a cadas-
cun dels nostre alumnes a nivell de continguts d'una àrea
concreta i poder oferir-li-ho. 

El tracte directe i personalitzat amb l'alumnat poten-
cia els seus aprenentatges i crea vincles de proximitat i de
confiança, fent que en un ambient relaxat com aquest, alum-
nes que presenten problemes cognitius i/o de conducta en
espais normalitzats com l'aula-classe, ací disminueixen o fins
i tot desapareixen, aconseguint major nombre d’ objectius
que a l'aula ordinària. Açò ve donat per la impossibilitat del

professor ordinari per a
poder atendre de forma indi-
vidualitzada a cada alumne
pel gran nombre d'alumnes
que tenen o, simplement, per
l'ambient distorsionador que
es crea a voltes a les aules. 

L'aula de Pedagogia
Terapèutica és un dels recur-
sos que ens dóna la Llei
Orgànica d'Educació (2006) i
abans altres lleis educatives,
per a poder atendre les
necessitats educatives de
l´alumnat a l´ESO. L'edu-
cació al nostre país és comú
per a tots, però ha d'atendre

a la diversitat, a tots aquells alumnes que no aprenen els
objectius i continguts mínims per a cada tram educatiu,
també. Aquest recurs d'atenció a la diversitat és necessari per
a la nostra societat plural amb un sistema educatiu que busca
la integració i la inclusió de l'alumnat. 

Nosaltres, com a professionals de PT, sols intentem
acurtar les distàncies que separen als nostres alumnes de la
resta dels seus companys, en la mesura del possible, transme-
tre als nostres alumnes valors de solidaritat i de responsabili-
tat. És tot el que pretenem des de la nostra aula de PT. �

L’AULA DE Pedagogia Terapèutica

CRISTINA CARRASCO PARRA, professora de PT
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El instituto que me gustaría
que construyésemos entre
todos es un centro educativo
que fuese un espacio:

1. Un lugar de encuentro entre perso-
nas cada una con su diversidad. 

2. De enriquecimiento y comunicación
entre personas y culturas diversas
en el que todos pudiésemos amar,
trabajar y aprender en libertad.

3. En el que todos podamos crecer y
desarrollarnos aportando cada uno
según sus capacidades y recibiendo
según sus necesidades.

4. En el que se trabaje en equipo.
5. En el que se fomente la solidaridad. 
6. Abierto a las necesidades del barrio. 
7. En el que las personas estén por

encima de los conocimientos.
8. En el que se fomente la reflexión y la

interiorización. 
9. En el que se cultive la creatividad y

la expresión de las emociones. 
10. En el que se aprenda experimen-

tando, de una forma entretenida.
11. En el que se provoque la curiosidad

y la pasión por aprender.
12. Abierto a las necesidades del

barrio.
13. En el que juntos celebráramos la

fiesta de convivir y aprender juntos. 
14. Un lugar abierto a la novedad… �

UTOPIA

MARIVÍ SANCHA
Profesora de Religión
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els alumnes de sisé del CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries hem visi-
tat l'IES Jaume I perquè serà l'institut on anirem a partir de setem-
bre. La visita ens ha paregut interessant i agradable, sobretot perquè
hem arribat una mica nerviosos i amb un poc de por, però hem tornat

tranquils i molt animats.
La veritat és que no esperàvem que fóra tan gran, amb tantes classes i

amb uns passadisos que pareixen laberints. El que més ens ha cridat l'atenció
ha estat, per a uns, la biblioteca perquè és molt gran i està molt ben equipada,
per a uns altres, el laboratori i l'aula de tecnologia, donat que nosaltres no en
tenim perquè estem des de fa quatre any en barracons. 

Pensem que estarem a gust a l'IES, encara que ens agradaria més tenir-
ne un al poble o seguir tots junts en la mateixa classe.�

VISITA DE L’ALUMNAT DEL
PINTOR SOROLLA D’ALQUERIES

ALUMNES DEL CEIP PINTOR SOROLLA 

L’ies Jaume I dóna la benvinguda a tot l’alumnat
que s’incorporarà al centre el curs 22000088-22000099,

en especial als i a les alumnes dels col·legis
Penyagolosa i Roca i Alcaide de Borriana

i als del Pintor Sorolla d’Alqueries.



LLos centros educativos como lugares de crecimien-
to personal son lugares donde surgen los conflictos
de forma natural. Nuestra comunidad educativa ha
expresado en distintos momentos su deseo de

enseñar y aprender en un clima de respeto y de paz. El índi-
ce mayor de conflictividad se da en el 1er ciclo y son mayori-
tariamente varones. Determinadas conductas, como las de
exclusión social tanto activa  como pasiva, los insultos, los
motes o el hablar mal de un tercero gozan injustificadamen-
te de un cierto grado de permisividad social, hasta el extre-
mo de que a menudo no se valoran como constitutivas de
maltrato entre iguales.

Nuestro Plan de Convivencia incorpora la mediación
como ayuda en la resolución de conflictos, por ello hemos
realizado un curso de preparación a la mediación escolar.
Dicho curso, que se celebró las tardes de los viernes del mes
de mayo y en el que participaron alumnos de 4º y profesores,
no pretendía en ningún momento sustituir el Reglamento de
Régimen Interno de nuestro instituto, sino más bien convivir
con él y preparar a alumnado y profesorado para prevenir y
actuar ante los conflictos sin necesidad de recurrir siempre a
la intervención autoritaria.

La mediación escolar es un intento de buscar una vía
pacífica y equitativa de solucionar los conflictos, en un entor-
no de respeto mutuo. Es un proceso a tres bandas en el que
el mediador crea las condiciones para que los protagonistas
del conflicto tengan la oportunidad de analizar sus distintos
puntos de vista y, si es posible, llegar a un acuerdo.

La mediación es voluntaria, confidencial y trata de
analizar los conflictos. En ella son las partes implicadas las
que toman decisiones por acuerdo mutuo y sin recibir presión
alguna por ninguna autoridad establecida.

El camino a seguir pasa por establecer:
1. Un servicio de mediación, asesorado por profesores

mediadores formados en mediación educativa. Estos profeso-
res atenderán aquellas situaciones más complejas y serán el
punto de referencia de los alumnos mediadores.

2. Un equipo de mediadores alumnos que estén for-

mados y puedan intervenir en los casos más cercanos.
3. Trabajo en las tutorías de un bloque de contenidos

dirigidos a practicar la mediación. También sería el momento
de trabajar elementos como el enriquecimiento que supone el
debate, la aceptación de puntos de vista diferentes, etc.

Se parte de la necesidad de mejorar el clima de con-
vivencia  (sobre todo entre el alumnado), la utilización de una
nueva técnica de resolución de conflictos (la mediación), la
creación de un equipo de mediadores (profesores y alumnos)
y la reserva de un espacio para hablar.

Ahora bien, la mediación no sustituye ningún otro
procedimiento establecido y aprobado en el Reglamento de
Régimen Interno. No es una varita mágica que haga desapa-
recer los conflictos. El proceso de mediación implica que dos
partes en conflicto acuden voluntariamente ante un mediador
que intentará facilitar que esas partes encuentren y se com-
prometan a respetar un acuerdo que mejore no sólo su pro-
blema inicial, sino que además les ayude a encontrar unas
habilidades para afrontar futuros conflictos.

¡DÉMONOS TODOS UNA OPORTUNIDAD DE AVANZAR
JUNTOS DE NUEVO! �

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN ESCOLAR?

GRUP DEL CURS DE MEDIACIÓ
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Aquest article està dirigit a les mares i pares dels
alumnes de l'IES Jaume I per conéixer i tindre
informació sobre aquesta tan interessant assig-
natura que tindrà el seu inici el proper mes de

setembre. Primer m’agradaria deixar un missatge molt clar,
aquesta assignatura és una recomanació que ve des de la
Unió Europea per aplicar-se en els vint-i-set països que la for-
men, aleshores no és únicament l’estat espanyol el que vol
que s’estudie en els programes educatius.

La forma d’aplicar-se podria ser de tres maneres: pri-
mera manera, com a matèria
independent, obligatòria o opta-
tiva. Segona, com a matèria
integrada en altres, com ara la
Geografia i la Història. Tercera,
d'una manera transversal, és a
dir, els seus principis s'apliquen
en totes les matèries del currícu-
lum. Durant el curs 2006-07 a
Finlàndia de matèria integrada i
transversal passa a matèria inde-
pendent. El mateix camí vol
seguir l’estat espanyol. El nombre
d’hores varia segons països i en
la immensa majoria d'Europa es
dóna en primària i secundària.
Així, en primària i com a matèria
independent es dóna a Bèlgica,
Suècia, Grècia, Portugal, Roma-
nia i Estònia. Com a matèria inte-
grada apareix en 16 països; a la
resta, com a integral. Se’n sol
impartir una hora setmanal. 

En primer i segon d'ESO
com a independent s'imparteix à
la República Txeca, Eslovàquia,
Gran Bretanya, Estònia, Grècia,
Irlanda, Xipre, Letònia, Lituània,

Polònia, Luxemburg, Eslovènia, Romania, Portugal i Suècia.
En la resta, apareix com a matèria transversal o integrada. En
el tercer i quart curs d'ESO, com a independent, la trobem en
tretze països, amb una o dues hores a la setmana: Itàlia,
Àustria, Eslovènia, Gran Bretanya, Noruega, Bulgària,
Estònia, Grècia, Xipre, França, Luxemburg, Suècia i Polònia.

A Espanya en l'actualitat es dóna com a matèria inte-
grada i transversal en tots els nivells educatius. La nova llei
del PSOE, la LOE, vol col·locar-la com a assignatura indepen-
dent i obligatòria en ensenyament obligatori i batxillerat. No

cal oblidar que en les altres
matèries se seguirà treballant
en educació en valors. Així, hi ha
50 hores anuals en cinquè o
sisé, 35 hores anuals en un curs
que serà segon d'ESO, i 35
hores anuals en educació ètica i
cívica. En batxillerat s'impartirà
com a Filosofia i Ciutadania.
Encara no n’està clar el nombre
d'hores. En conclusió, el nostre
país opta per un model de matè-
ria independent i transversal i se
suma a la tendència europea de
la majoria dels països que la
tenen en els seus programes
educatius com una matèria inde-
pendent en ESO i en batxillerat.
No és comprensible que una as-
signatura que intenta que els
alumnes estudien conceptes com
tolerància, democràcia, respecte,
drets humans vinga carregada de
tanta polèmica, perquè conéixer
aquestos valors és fonamental per
a preparar millor als ciutadans del
futur tant en allò que toca a valors
com a coneixements. �

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

JOAN A. TRENCO, professor de Geografia i Història
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Como todos los años, nuestro centro ha intentado
participar en todas las actividades y concursos
posibles que atraigan a nuestros alumnos por su
contenido, al tiempo que aprendan y conozcan

temas complementarios a su formación.
En el primer trimestre participamos en el concurso

Salud-activa que anualmente convoca la Obra Social Caja
Madrid y el INJUVE y cuyos contenidos están dirigidos a jóve-
nes entre 12 y 18 años y relacionado con temas de consumo,
alimentación y nutrición. Entre los ganadores a nivel nacional
tenemos en nuestro centro a Alba Ruiz de 1º Bachillerato, que
fue premiada con una IPOD, y Olga Freixes y Álex Izquierdo,
que consiguieron una cámara de fotos digital.

En el mes de noviembre participamos con cuatro
equipos de cinco alumnos cada uno en un concurso de Bolsa
que organiza Caja España a nivel nacional. Uno de los equi-
pos se clasificó entre los treinta primeros, y esto ya se puede
considerar un resultado bastante aceptable pues la participa-
ción fue muy numerosa. Destacaríamos a Marc Gil, Josep
Romero y Juan Carlos Alburquerque que participaron activa-
mente en el juego.

También tuvimos una notable actuación en el concur-
so que organiza el consorcio del Camino del Cid, un juego
escolar interactivo que se realizaba a través de internet y con
el soporte de un videojuego se realizaban pruebas y pregun-
tas tipo trivial ambientadas en la época, lugares y personajes
que convivieron con El Cid. Fuimos campeones en la fase pro-
vincial de Castellón y los alumnos se desplazaron para reali-
zar y competir junto con otros campeones en  la gran final el
once de enero en el Salón del Trono del Palacio de Sástago de
la Diputación Provincial de Zaragoza. El grupo ganador de la
provincia de Castellón estaba compuesto por los alumnos de
4º ESO Pablo Flores, Iordan Dinkov, Álex Izquierdo, Carles
López, Francisco López y David Gallén.

En el segundo trimestre participamos en el concurso
Consumópolis 3, un juego desarrollado a través de internet y
con la finalidad de fomentar la participación de centros edu-
cativos y alumnos en la Educación para el Consumidor y sen-

sibilizar a los escolares en la importancia que tiene realizar
actos de consumo de forma consciente, crítica, solidaria y
responsable. 

El concurso constaba de dos fases, una inicial de pre-
guntas y respuestas a través de internet, donde quedamos
primeros clasificados de la Comunidad Valenciana, y otra más
compleja que consistía en la elaboración de una revista rela-
cionada con el consumo responsable. Las participantes de
este estupendo trabajo fueron los alumnos de 3º ESO  Elia
Ferrer, Elena Gurrea, Olga Freixes, Cristina Flor y Montse
Villanova. Han conseguido un merecidísimo accésit por el
completo trabajo realizado y un premio de 500 euros. 

Y ya en el tercer trimestre del curso hemos partici-
pado en otro concurso on-line tipo trivial y que organiza la
Obra Social de la Caja Madrid sobre instituciones, personajes,
símbolos e historia de la Unión Europea. La participación de
alumnos del centro fue muy importante y algunos de ellos
como Judith Durán y Pablo Flores consiguieron una excelente
puntuación y un premio consistente en un IPOD. Como pre-
mio a la participación el Centro recibió un completo equipo
informático.

Durante el mes de abril hemos participado en el con-
curso escolar que organiza el Banco de España a nivel estatal
con siete alumnos de 2º curso de Bachillerato. El concurso
consistía en su primera parte en resolver un cuestionario
sobre economía, finanzas y banca. Superamos la primera fase
25 equipos de más de doscientos presentados. En su segun-
da parte, consistía en un ensayo sobre su visión particular del
sistema bancario y del Banco Central Europeo. En la fecha de
redactar esta colaboración no conocemos el resultado del
concurso. Han participado las alumnas María Freixes, Laura
Ros, María Gurrea, Aida Palomero, Claudia Pérez, María Mateo
y Mar Vidal.

También a nivel interno hemos realizado un concurso
trivial con motivo del octavo centenario del nacimiento del rey
Jaume I.  La experiencia ha sido todo un éxito de participa-
ción y emoción. A través de una presentación en una pizarra
electrónica se realizaban preguntas a los concursantes y

CONCURSOS Y PREMIOS: PARTICIPAR Y APRENDER

FERMÍN SILVESTRE, profesor de Economía, y GLORIA CABALLER, profesora de Inglés
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Volem que tots els pares i mares formen part de l'associació perquè si
ho som la majoria podrem decidir el que més ens represente, el que
volem. L'AMPA de l'IES  Jaume I, membre de la FAPA Penyagolosa, és
un dels òrgans de representació de tots els pares i mares d'alumnes

davant la comunitat educativa del centre i ens permet, mitjançant les diverses
activitats que realitza, col·laborar en la formació dels nostres fills.

L'AMPA aporta recursos econòmics imprescindibles perquè el centre puga
dur a terme determinades activitats com:

�visites culturals,

�assistència a representacions teatrals,

�l'adquisició de material esportiu,

�l'assistència a l'Olimpíada Matemàtica, etc.,

�subvencionar també el viatges fruit de l'esforç de l'alumnat al guan-

yar un premi (3 anys ja consecutius) a Estrasburg dels alumnes
guanyadors del concurs "Euro-scola",

�millorar la dotació de la biblioteca del Centre.

Així com totes aquelles activitats que puguen ser inciativa dels alumnes.

LA FUNCIÓ MÉS IMPORTANT 
L'AMPA és un vehicle de comunicació entre els pares i mares i l'equip

directiu del  centre.

�Intenta ser la veu que els fa arribar els problemes, queixes i sugge-

riments que al llarg del curs se'ns poden plantejar. 

�Al mateix temps aporta el punt de vista dels pares i mares en les

qüestions que des del centre se'ns consulten.

Per a continuar amb aquesta tasca necessita la col·laboració de tots:
quants més siguem, més efectiva serà la nostra ajuda.

ASSOCIACIÓ DE MARES i pares
DE L’IES JAUME I
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ellos respondían la opción que con-
sideraban correcta levantando una ban-
dera del color de su respuesta. Cuando
cometían varios errores eran eliminados,
hasta que quedó un único ganador por
grupo. Los ganadores de las dos catego-
rías han sido Miguel Tena y Diego Mateo
quienes ha recibido cada uno un premio
de 100 euros donado por el AMPA. Los
clasificados en segundo lugar han sido
Ricard Romero y Cristina Bermúdez, que
han recibido un IPOD.

Por último el Departamento de
Economía realizó el 9 de Mayo, día de
Europa, una prueba tipo test para con-
memorar el 50 aniversario del
Parlamento Europeo, el décimo aniver-
sario de la creación del Banco Central
Europeo y el décimo aniversario del
nacimiento del euro donde se efectuaron
preguntas en relación con estos aconte-
cimientos. El ganador de la prueba ha
sido Josep Romero, que recibirá un estu-
pendo IPOD.

A propósito del Euro-scola, que-
ríamos comentar que a mediados de
junio recibiremos nuestro premio como
ganadores de la edición 2007 en el
Parlamento Europeo de Estrasburgo,
donde compartiremos tres profesores y
veinte alumnos del IES Jaume I una jor-
nada de trabajo con otros jóvenes de
diferentes países de la Unión Europea.

Para terminar, quisiéramos agra-
decer el tiempo dedicado a estas variadas
actividades a otros muchos alumnos de
este centro que han participado con
mucha ilusión en los anteriores concursos
y no han resultado premiados e invitarles
el próximo año a que sigan dedicando un
poco de su tiempo a estas entretenidas
actividades, puesto que lo importante es
participar a la vez que también aprender
de una manera amena y divertida. �

-Els pares i mares volem l'opinió de tots per a ser objectius.
-Els pares i mares volem la col·laboració de tots per a anar enda-

vant a gust de la majoria.
-Els pares i mares volem que tots arribem a ser una part molt

important del centre educatiu on assisteixen els nostres fills per fer i que
es facen moltes coses.



l’alumnat de segon curs d’ESO de l’IES Jaume I demostra en aquest recull poètic i endevinalles tota la seua crea-
tivitat i sensibilitat literària. Els poemes que teniu a continuació són fruit del treball constant a classe d’expressió
escrita en l’assignatura de Llengua i literatura valenciana. Hi han dedicat molt d’esforç i molta il·lusió, arribant a
expressar sentiment i experiències íntimes i personals. Tots i totes s’estrenen com a autors literaris: és la prime-

ra volta que voran publicats els seus textos. Qui sap si entre ells i elles no trobarem a curt o mitjà termini una ploma de pres-
tigi reconegut en el món literari valencià.

RECULL POÈTIC
ALUMNAT DE SEGON CURS D’ESO

EL MMEU LLLAC

RReeccoorrddee,, ttoott jjuusstt
aaqquueesstt llllaacc,, eell bboosscc..
QQuuèè vveerrddss,, aaqquueessttss bboossccooss
ccoommppaarraattss aammbb lleess ggrraannss cciiuuttaattss ddeell mmóónn!!
RReeccoorrddee -jjaa iiggnnoorraavvaa qquuee eennccaarraa hhoo rreeccoorrddééss-
aaqquueesstt ssiilleennccii,, llaa ttrraannqquuiill··lliittaatt,,
aaqquueessttaa oolloorr dd'' hheerrbbaa hhuummiiddaa,, ddee llllaacc,,
ddee pprraatt ffrreesscc qquuee ddeessppeerrttaa..
II aa ttuu,, ggeerrmmaanneett,, eett rreeccoorrddee,,
rreeccoorrddee aaqquueellll ccààlliidd ssoommrriiuurree,,
qquuaann jjoo vvaaiigg mmaarrxxaarr..
II aaqquueesstt rreeccoorrdd hhee ddee ppoossaarr-lloo
vvoorraa aaqquueessttaa aaiigguuaa pplleennaa ddee vviiddaa..

Pere Constant

L' HIVERN

La tardor s' ha acabat

i els  boscos es despullen.

La nit s' apodera lentament del dia,

els pardals fugen
i els animals s' amaguen 

de la gran dama blanca.
Pere Constant

L' HIVERN
L' hivern és fugir de la vora de la mar,trepitjar la sorra amb sabates,contemplar les onades des de llunyqüestionant la trajectòria de les esquitxades. 

Valter Hugo Miranda
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EL FUTUR DEL VALENCIÀ

ÀNGEL CRESPO, alumne de 4ESOCUna senyora de dos colors,

vestida com els que són a la presó, 

que sempre va ratllada,

fugint dels caçadors i lleons

i li passen molts vianants.

2n ESO A
Cada volta el valencià està més en desús a la societat valenciana.També

és cert que amb l'ajut del govern de la Generalitat estan intentant con-
solidar el valencià als centres educatius. Però poc es pot fer quan l'a-
vanç del castellà és implacable amb l'arribada de la immigració no tan

sols de països estrangers, sinó també del nostre país. El valencià es va perdent,
ja que a aquestes persones els és de més utilitat aprendre el castellà, ja que els
pot servir a tot el país, cosa que amb el valencià no els serviria.

També cal dir que la gent podria posar un poc de la seua part ja que on més
de pressa s'aprén una llengua és a la llar o al carrer. Als establiments la llengua més
utilitzada és el castellà, cosa que també fa minvar l'ús del valencià. La influència  de
la televisió ha sigut molt gran, a més cal vore que a la televisió autonòmica el valen-
cià és poc usat per no dir inexistent, ja que les películ·les estan en castellà a l'igual
que les sèries i els programes, a excepció del noticiaris i algun programa produït per
la cadena. També cal que dir que l'ensenyament en valencià és cosa relativament
recent, per dir-ho així encara va en bolquers. La Generalitat està posant molt per la
seua part oferint una educació en valencià. Molta gent ha lluitat per dur endavant
aquesta proposta però la generació actual encara no està preparada per fer la vida
completamente en valencià. M'agradaria creure, a l'igual que a molta gent, que en
les generacions vinents el valencià fóra la seua llengua mare, ja que els fills dels
immigrants ja estudien en valencià, enriquint la seua cultura amb un idioma més,
tan important com els altres molt a pesar de ser una llengua minoritària.
M'agradaria que açò no es convertira en una llengua morta, ni en un dialecte del
català extingit, cosa que al pas que va crec que la nostra generació podria veure-
ho, el que em resulta d'allò més pàtetic. També cal dir que molts adolecents que
ens creiem valencians i que creiem parlar el valencià acuradament amb una per-
fecta dicció de la "LL" som un poc hipòcrites ja que només girar la cara ja estem
fent castellanismes a "gogó". També pareix que encara hi predomina la política de
"hablo castellano porque así soy mas señorito", però el valencià és una bona llen-
gua per a parlar-la. 

Farà cosa de 75 anys un grup de persones es va reunir per crear-hi les bases
del valencià que hi van estar extretes de les normes ortogràfiques de l'Institut
d'Estudis Catalans. Almenys ara tenim una Acadèmia de la Llengua Valenciana que
regula tot aquest conjunt de normes d'escriptura i normalització lingüística.

Finalment, em queda dir que el valencià és assumit i reivindicat com un valor
de futur per una mínima part de la societat valenciana. La llengua dels valencians no
forma part del full de ruta de la ideologia dominant, si exceptuem, és clar, les obses-
sives i sospitoses referències a l'idioma propi com "un signe d'identitat irrenunciable",
que no passen de ser simples declaracions retòriques, buides de contingut. El valencià
és una cosa insignificant: un no-res, en el millor dels casos; i, en el pitjor, fa nosa. �

E N D E V I N A L L E S
P O È T I Q U E S

la zebraRESPOSTA:

Sóc un animal gran i pesat
i de mi es fa molta carn.
Les persones davant de mi van
i si no corres "punxada" tindràs.
Si tens el que jo al cap,
la teua parella t'enganyarà
i el "Rata" te torejarà.
2n ESO D

el bou

RESPOSTA:

Ix d' un ou com un bou,
i és com l' or del sol.
Viu piulant al galliner
amb sa mare perquè és xicotet.2n ESO B

el polletRESPOSTA:

Gire el cap com un posseït,

veig per la nit els ratolins,

tinc plomes com els coixins

i dic "cut-cut" si el sol està dormit. 

2n ESO C el mussolRESPOSTA:

Al desert em trobaràs,
sempre fent el pi,
si em provoques, et penediràsi t' emportaràs el meu verí.
2n ESO A

l’escorpí

RESPOSTA:
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Yo, de pequeña, quería ser abogada pero, cosas de
la vida, a mi madre se le ocurrió apuntarme a una
academia de inglés. Aquel idioma me empezó a
gustar y, además, no se me daba mal. Así que,

cuando acabé el instituto y tenía que decidir qué estudiar,
pensé: "A por el inglés", y no me refería a ningún tío, ¿vale?

Desde mi adolescencia y hasta tener hijos he estado
en varias ocasiones y en diferentes partes de Gran Bretaña ,
o Inglaterra, como se suele decir. El país me encanta, ahora
bien, otra cosa son los ingleses. Por decirlo de alguna mane-
ra, son "muy suyos". Hay que recordar que Inglaterra es una
isla, y eso parece que marca el carác-
ter. Los habitantes no se acaban de
sentir parte de Europa pues es como
renunciar a su personalidad.

La primera vez que viajé allí
fue a una ciudad del sur, Plymouth,  y
ya me llamaron varios asuntos la aten-
ción:
· todas las casas tenían jardín ( aunque
la mayoría muy cutres),
· había moqueta por toda la vivienda,
incluso en el cuarto de baño(!),
· todas las familias tenían al menos un perro o un gato,
· el desodorante de "Roll-on" (a España todavía no había lle-
gado),
· la abundante cantidad de personas de distintas razas y pro-
cedencias,
· muchos chicos llevaban pendientes, y te chocaba porque
ninguno llevaba aquí.

En general, la manera de ser de los ingleses es muy
distinta de la de los españoles. En principio son sobre todo
educados, mientras que nosotros tendemos a ser más afecti-
vos. Sin embargo, no les importará que a los pocos días de
conocerte vayas un día al salón en calcetines y apoyes tus
pies en el sofá, una situación que no nos sentaría muy bien y
sobre la que yo al menos pensaría: "¿Qué se ha creído éste?".

Otro tema es la comida. Uno de los platos más popu-

lares y baratos que se sigue consumiendo es Fish and chips o
filetes de pescado rebozado con patatas fritas. En los Take-
Away puedes llevarte la comida en una paperina, como los
churros, para tomarla donde quieras. Por cierto, en las pata-
tas te preguntan si quieres sal (salt), vinagre (vinager) o
ambos. Pero la riqueza de Inglaterra está en la variedad  de
restaurantes de todo mundo, siendo los preferidos los hindús,
orientales e italianos.

Su horario de comidas también varía mucho del nues-
tro, y no suele ser para nada habitual que vayan a casa a
mediodía, ya que prácticamente ningún sitio cierra durante

esas horas. En una ocasión me llamó
la atención ver a dos señoras mayo-
res con sus correspondientes sombre-
ritos sentadas en un banco en una
plaza de Nottingham. Se estaban
comiendo tan a gusto unas patatas
rellenas o jacket potatoes con un
tenedor de plástico, y tras acabar
continuaron su rutina como si nada. O
sea, igualito que los hippies de la
Feria Alternativa de la Magdalena en
Castellón.

Cuando estás viviendo en Inglaterra y alguien se
entera de que eres española, hay unos temas que habitual-
mente salen  a conversación:
· Los toros (bulls). Casi seguro has de defenderte de la  acu-
sación de maltrato animal.
· La tortilla de patata (Spanish omelette), sintiéndote obliga-
do a demostrar cómo se hace, y aunque hasta ese momento
no la hayas cocinado jamás! 
· La paella, que a lo mejor alguien ha probado en Mallorca
(imaginad el susto y la risa que me daba).

En fin, lo increíble de un idioma es que te permite
comunicarte con otras personas y conocer sus países y cultu-
ras, y  con el inglés en particular con personas de cualquier
parte del mundo, estés donde estés. Yo os aconsejo que no
os lo perdáis.  Ok? �

EXPERIENCIAS DE UNA ESPAÑOLA EN GRAN BRETAÑA

María Teresa Olucha, profesora de Inglés
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Fa temps en una ciutat al costat del mar vivia
Carles, un xiquet de cinc anys molt simpàtic.
Durant els primers mesos escolars, el xiquet
va aprendre ràpidament a llegir i escriure.

Passats uns dies la mestra li va demanar comprar un
llapis i una goma a la llibreria. L'eixerit llapis de color
negre i groc estava al prestatge dins d'un pot verd i,
només vore Carles, va pressentir que se n'aniria amb
ell. El llapis es va posar molt content i va acabar dins
l'estoig de Carles. El xiquet, emocionat per l'estrena del
llapis, va traure una fitxa de la seua  motxilla i va
començar a plorar perquè amb el seu llapis no podia
escriure. 

Al cap de poques hores, el llapis li va comen-
çar a parlar. Carles no podia creure el que veia i escol-
tava, però al final els dos es feren molt bons amics.
Aleshores Carles va haver de tornar a la llibreria per
comprar un altre llapis amb el qual escriure. El llapis
nou era molt fort i escrivia de meravella, fins i tot la
seua lletra millorava cada dia més. L'altre llapis li agafà
enveja perquè ell no podia escriure.

Per altra banda, el llapis que no sabia escriure
coneixia moltes històries sorprenents i divertides que a
Carles li encantaven. Llavors Carles va pensar que ell
podia escriure les seues pròpies històries. Finalment,
quan es va fer major, Carles va publicar un llibre amb
totes les històries que li anava contant el llapis. El llibre
es va vendre com rosquilles i Carles i el seu llapis van
ser feliços per sempre. I conte contat, si no és mentida
serà veritat. �

EL LLAPIS QUE NO
SABIA ESCRIURE

MÍRIAM SÀNCHEZ

N A R R A C I O N S

Succeí una vegada als afores de Borriana... Una colla
d'estudiants venien de València i anaven cap a casa
seua. Com que el camí era molt llarg i es feia de nit,
van demanar posada en una masia. Els masovers
eren bona gent i els van obrir casa seua.

Hi havia un estudiant espavilat que es deia Ramonet. Va
veure uns pernils penjats al rebost que feien un goig que ena-
morava. Ramonet va pensar que aniria a prendre'n un a mitja-
nit. Va triar el més gros, el va posar al sarró i va tornar-se'n al
llit.

Però la criada, que no es fiava dels estudiants, s'adonà
del cas. Ràpidament la criada anà a contar-ho als masovers, qui
començaren a cridar i a reunir a tots en el menjador de la masia.
La criada acusà Ramonet de ser el lladre. Ramonet es presentà
culpable i digué que sentia molt el que havia passat. Els maso-
vers, enfadats per un comportament tan vergonyós, digueren
als estudiants que se n'anaren d'allí. Els estudiants eixiren al
carrer buscant un altre lloc on poder refugiar-se. Era nit tanca-
da i estava molt fosc, però de sobte van vore una altra masia.
Tocaren a la porta i demanaren allotjament. Els masovers
acceptaren i hi passaren la nit. Ramonet aquesta vegada havia
olorat formatges i, mentre tots estaven dormint, s'alçà i agafà
un formatge per a menjar-se'l. Els masovers se n'adonaren i els
enviaren fora de la casa. 

Finalment, tots els estudiants s'enfadaren amb Ramonet
i decidiren deixar-lo a soles i anar pel seu compte, perquè
només els duia problemes. I este conte que he contat és per al
més espavilat... �

L’ESTUDIANT I EL PERNIL

LAIA CALATAYUD



Periodista: - ¿Cómo conseguiste superar el fatal accidente?

Daniel Vidal: - Veréis, es vivirlo, porque a mí me pasó desde muy

pequeño con sólo seis años y no te das cuenta, vas haciendo tu

vida como cualquier otra persona hasta que llega el día que tie-

nes el suficiente conocimiento para darte cuenta de lo que ha

pasado.

P.-¿Cómo entraste en el deporte de la natación?

D. - Por casualidad, ya que para poder caminar hice atletismo,

fútbol, fútbol sala  y después, en una concentración de deportes

adaptados donde fui a jugar a fútbol sala y la verdad que no me

gustaba, me ofrecieron probar la natación, al día siguiente probé,

me gustó y fui hasta hace poco con el que era mi compañero en

el club, Pepe Ramos, a Vila-real, a una escuela que hay de depor-

te adaptado y fue donde empecé en octubre del noventa y ocho.

P.-En tu primera competición ¿cómo te sentiste?

D. - Un autonómico que hicieron en Madrid. Pues fue toda una

novedad para mí ganar un bronce y un oro, fue una experiencia

buena y bonita y un comienzo de coger la natación en serio.

P.-¿Cuáles son tus logros?

D. - Ahora mismo tengo alrededor de 194 medallas de las cuales,

149 son de oro, 29 platas y 16 bronces, 32 récords de España, 19

del mundo, es decir, éxitos muchos, aparte de aguantar 10 años

en la selección española, que es bastante difícil.

P.- ¿En qué año ganaste las Paraolimpiadas? 

D. - En 2000, fui a mis primeras paraolimpiadas e hice tres oros,

una plata y tres récords del mundo. Éstas fueron las de Sydney y

también estuve en las de Atenas, donde hice dos platas y un bron-

ce. Y, además, dos mundiales. Las Paraolimpiadas son una cosa que

a mí me ha abierto muchas puertas, ya que es lo máximo a que

puede aspirar cualquier deportista sea discapacitado o no. Hay

veces que veo a discapacitados que dicen "Uff, si pudiera hacer

esto, si pudiese hacer lo otro, y no puedo", realmente te das cuen-

ta de que nunca tienes que mirar atrás sino delante, porque si lo

haces hay mucha gente que está peor que tú, y éste es un lugar

donde realmente puedes ver la cantidad de gente que hay de todos

los deportes, de todo el mundo y de toda clase de minusvalías, ahí

aprendes a trabajar en grupo, conocer gente, ver tus limitaciones,

para mí ha sido algo fundamental en mi vida.

P. - Es famosa tu travesía por el estrecho de Gibraltar, ¿cómo fue

la experiencia? 

D. - Pues fue el veintidós de agosto del año pasado, casualidad de

la vida. En una fecha que siempre recuerdo por el día veintidós

que fue cuando perdí los brazos, yo pensaba tirarme al agua el

día diecinueve pero no pude y tuve que tirarme el veintidós, es

una cosa que tenía en la cabeza que me daba mala espina. Yo

tenía la conciencia de que lo iba a hacer, más que por mí por

demostrarle a la gente lo que se puede hacer, que si uno quiere,

las barreras se pueden franquear.

P. -¿Qué  te ha ayudado a seguir adelante?

D. - Todo. Familia, amigos y ver la vida de una manera. Pienso yo,

que meditando las cosas y reflexionando qué cosas son positivas

para mí y cuales no, pienso que la vida como a cualquier joven te

marca unos caminos y tú coges el que mejor creas que es para ti.

P. -¿Crees que se le da la importancia que merecen las

Paraolimpiadas respecto de las Olimpiadas convencionales?

D. - No, a mí la promesa de que los discapacitados conseguire-

mos la igualdad es algo muy fácil de decir pero muy difícil de con-

seguir: una porque no se lo creen, y otra porque no quieren cre-

érselo. Es decir, en algunas cosas podría considerarse que reciben

un reconocimiento similar como, por ejemplo, que nosotros tam-

bién tenemos el plan ADOM de becas para deportistas de élite.

Sin embargo, en otros países como Portugal las becas para depor-

tistas olímpicos y paraolímpicos es igual. En España no es así y,

aunque se va avanzando, cuesta. Como todo. 

P. -¿Qué le dirías a un/a deportista que haya perdido las ganas de

participar en los deportes a causa de un accidente?

D. - No le puedo decir nada, eso entra en la mente de cada uno,

yo he visto casos de gente que ha estado compitiendo con no-

sotros y se lo ha dejado porque se viene abajo, es una situación

difícil de tomar depende de cada persona. Puedes intentar darle

ánimos y como ya he dicho antes cada uno se pone sus propias

barreras, yo por ejemplo no debería haber salido de casa por ser

DANIEL VIDAL: “Cuando ganas, te pasa
toda la vida por delante”

PABLO FLORES - DAVID GALLÉN - GISELA PIÑÓN
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Daniel Vidal Fuster, nacido el 30 de diciembre del 1975 en Burriana (Castellón), un chico corriente hasta el 22 de marzo del 1982, donde con sólo
seis años por un fatal accidente perdió el brazo izquierdo y parte del derecho. A pesar del accidente, Dani consiguió llevar una vida normal, supe-
rando los obstáculos gracias al apoyo de su familia y amigos y a un espíritu de superación ejemplar.



discapacitado como se decía antes, pero yo pienso hacer mi vida

como cualquier otra persona y lo único que puedo decir es que se

lo tiene que trabajar él o ella, que nadie te tiene que dar nada, si

nos lamentamos nosotros mismos nunca en la vida conseguiría-

mos nada. Pero no sólo yo por ser discapacitado, sino cualquier

persona si se dice que no quiere salir de casa porque se ve un

defecto o lo que sea, te cierras igual, no hace falta que tengas una

minusvalía, es decir, que has de afrontar la vida como eres.

P.- A parte de ser un gran deportista, ¿en qué trabajas?

D. - Estoy trabajando como personal de administración y servicios

para el ayuntamiento de Burriana, estoy como conserje en un

colegio de educación especial,

pero a parte también tengo el

título de monitor de natación por

si algún día quisiera desempeñar

el trabajo de enseñar a otros a

nadar, también hago conferencias

y charlas sobre mi experiencia

como deportista y discapacitado.

P.- ¿Crees que las personas con

discapacidades físicas o mentales

encuentran obstáculos para obte-

ner un trabajo? ¿Por qué?

D. - Por supuesto. De hecho no se

cumple ni la ley del tanto por cien

que dicen de trabajadores disca-

pacitados. Es decir, funciona más

a dedo y con una simple sordera

con un treinta y cuatro por ciento

de minusvalia entra muchísimo

antes que tenga un ochenta y dos

por ciento. Lo digo por propia experiencia. Yo cuando me saqué

el titulo de administrativo fui a pedir trabajo a muchos sitios y tres

meses antes de participar en unos juegos paraolímpicos y que la

gente se vuelca conmigo encuentro trabajo, yo tengo muy claro

por qué entré y seguro que no fue por mis estudios, fue porque

en ese momento interesaba políticamente. Aunque estoy muy

agradecido porque lo conseguí gracias a la natación, pero me

parece lamentable que alguien tenga un título y que no pueda

optar como cualquier otra persona.  

P.-Te vemos por el pueblo comiendo pipas, hablando por el

móvil... ¿cómo lo haces? 

D. - Yo considero que es una cosa normal, yo nunca me he pri-

vado de nada. A mí me faltan unas partes que vosotros conside-

ráis esenciales, que son las manos para todo, a lo mejor tú no te

das cuenta hasta que las pierdes o ves a alguien que las ha per-

dido, pero es acostumbrarte, yo también me sorprendo con otras

personas como mi amigo "el Chino" que compite conmigo, le fal-

tan brazos y piernas y lo hace todo con los pies, hasta fuma con

los pies, y es que sólo te queda aprender de eso y sobrevivir.

P.-¿Qué metas y objetivos tienes a corto y largo plazo?

D.-Me gustaría participar en las próximas Paraolimpiadas que creo

que sería un broche de oro para mi carrera deportiva, el poder

decir que he participado en tres Paraolimpiadas es algo que no

muchos deportistas pueden decir, no sólo de aquí de Burriana,

sino a escala nacional e

internacional. Las Para-

olimpiadas son cada cua-

tro años y he estado doce

años en la élite del depor-

te y sobre todo lo que yo

quiero es estar entre los

ocho mejores del mundo.

En Sydney gané, en

Atenas quedé tercero y

ahora me daría igual que-

dar quinto que quedar

octavo, porque mi objeti-

vo ya lo he cumplido, no

se puede ser más que

campeón paraolimpico, ni

que campeón del mundo,

cosa que yo ya he sido, de

España, de Europa y del

mundo. Lo he conseguido

todo y lo único que desearía es poder participar, que de hecho

estamos intentando hacer las mínimas para poder asistir a los

próximos juegos, pero estamos ahí aún sin poder hacerlo.

P.-¿Ahora mismo te ves bien para participar?

D.-No, el fin de semana pasado estuve compitiendo en Barcelona

en el campeonato de España y a nivel de España me veo bien, ya

que de siete pruebas hice seis oros y una plata, pero sin embar-

go no conseguí la mínima para poder acceder a los juegos. Es

decir, puedes quedar primero pero no te dan el acceso por que-

dar primero. Tienes que hacer unas mínimas que en España están

muy valoradas, tengo que conseguir las doscientas medallas y de

hecho esta semana he empezado la dieta, a cuidarme y a entre-

nar más fuerte para conseguirlo. �
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Érase una vez una
Princesita en busca de su
Príncipe Azul… Así empe-
zaban los cuentos de

hadas y, como ellos, las vidas de
muchas mujeres en nuestra socie-
dad. Y así empezaban también las
Esquecheteces, la obra que presen-
tamos el grupo de teatro de profe-
sores el pasado 7 de marzo de 2008,
como celebración del Día de la
Mujer.

Sin embargo, nuestra Prin-
cesita del cuento pronto comprende
que no es tan fácil como lo pintaban aquellas historias infanti-
les… Delante de sus ojos pasean toda una serie de "modelos
de mujer", unas peculiares aspirantes a "Miss" que represen-
tan los estereotipos femeninos que nuestra sociedad ha ido
creando y que, seamos conscientes o no, condicionan nuestra
propia identidad y nuestros proyectos de vida: la mujer-flore-
ro, "La-queli", los cuerpos de mujer descritos como "cilindro",
"diábolo" y "campana" (¿por qué nadie ha clasificado los dife-

rentes tipos de cuerpo masculino: por
ejemplo, el "fideuet", el "bombona", el
"croissant", etc.…?) y, como compendio
de todas ellas, la "Superwoman", es
decir, todas y cada una de las mujeres
que, tras las conquistas de la
revolución feminista, han intenta-
do compaginar su vida laboral
con su vida sentimental y fami-
liar, sin renunciar a todas las
demás aspiraciones propias de la
mujer de hoy en día (juventud
eterna, atractivo, inquietudes cul-
turales y profesionales, etc.).

Cierto: las niñas de ahora
ya no quieren ser princesas (¡...o

no sólo eso!), sino
arquitectas, veterina-
rias, policías o… minis-
tras y, afortunadamen-
te, para ellas quizá ya
no sea un cuento de
hadas. Sin embargo,
nuestra Princesita es
testigo de la desigual-

dad que todavía sufrimos las muje-
res en el mundo laboral, y por eso,

indignada, se lanza a la lucha de sexos. En este
caso, intentamos demostrar cómo el enfrentamien-

to, los estereotipos, los prejuicios, perjudican a ambas partes
y no suelen beneficiar a nadie; aunque, eso sí, todo es posible
tomárselo con una sonrisa y hasta unas cuantas carcajadas….
Tampoco olvidemos aquellos Príncipes Azules que, más bien,
terminan convirtiéndose en "rana": hombres que no respetan
a sus parejas  y recurren al maltrato e, incluso, al asesinato.

¿Ya no existen los cuentos de hadas…?, ¿somos hom-
bres y mujeres enemigos?, ¿es injusto que haya un "día de la
mujer" y no un "día del hombre"? Nuestra representación no
pretendía dar respuestas sino plantear preguntas y motivar a
que los demás también se las planteasen, para que así, los
hombres y las mujeres del futuro (que sois vosotros, nuestros
alumnos y alumnas) podáis creer cada vez más en el derecho
de cada persona a elegir sobre sí mismo y sobre su vida. �

PROFESORES: ¡¡¡A ESCENA!!!

PROFESORADO DEL GRUPO DE TEATRO DEL IES JAUME I
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Història de l'Art és un estudi que en primer lloc et situa en tot el context historicoartístic, ensenyant-te tots els
diversos corrents o èpoques que l'abracen. És una assignatura amb diverses funcionalitats, que et serveix de
gran ajuda per a altres assignatures, com per exemple la història del món contemporani i la història d'Espanya.
Per altra banda, també et serveix de referència per a assignatures com la literatura, on s'estudien de manera

significativa els corrents artisticoliteraris que, al l’igual que els corrents pictòrics, s'expressen segons la manera de pensar de
l'època en què estan situades.

Molt important és també saber interpretar les obres dels grans artistes de la història on aprenem el significat de l'obra
i la intenció de l'autor a l'hora de construir-la o plasmar-la, però una de les característiques més importants és que estudiar
història de l'art ajuda a conéixer-nos millor ja que mirem els nostres gustos i preferències, en referència a un món tan apas-
sionant com és el món de l'art. En conclusió, és una assignatura que resulta molt entretinguda ja que tracta diverses formes
de veure el context històric de cada època i que, per altra banda, et serveix per crear-te una consciència artística i, en la
meua opinió, crec que tots hauríem de dedicar-li un temps a ella. (Marcos Silvestre Borillo. 2n Bat B)

L’ASSIGNATURA
D’HISTòRIA DE L’ART “ÉS GUAI”

ALUMNAT D’HISTÒRIA DE L’ART

La millor assignatura que podràs estudiar.Historia de l’art
Marcos Silvestre Borillo. 2n Bat B
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 CSi t´agrada l´art, agafa´t

història de l´Art, i si no també.
Iris Moreno Sebastià. 2n Bat C

Companys de 1r de batxillerat!
L’assignatura és molt bonica i
molt interessant, PERÒ
per aprovar-la heu de fer
meravelles i a vegades ni així
aprovareu. Però encara així
val la pena per la gran
quantitat de cultura que
tindreu. Anim i sort!
Ferran Calatayud Carda. 2n Bat

Visca el Barça i visca la Història de l´Art!
Guillem Calpe Almela. 2n Bat C

Viva el Real Madrid y la Historia del Arte

y si el año que viene no la estudiáis seguro

que os arrepentiréis y como dicen en mi

clase a llorar a Lourdes.

Hugo Escribano Maenzo. 2n Bat C

L’assignatura d´Història de l´Art pot ser unabona opció per a 2n de batxillerat, ja que en un curs tanestressant és una hora que es passa ràpid i enla qual pots gaudir a més de guanyar un poc de cultura.És una opció interessant de cara al batxillerat iun valor molt positiu per a la nostra formació com apersones adultes.
Ferran Sorlí Gallén 2n Bat B

Us recomane l´assignatura d´història de l´Art
perquè és interessant i s´aprenen conceptes nous
que abans mai havies estudiat. Si vols aprendre a
entendre l´art , aquesta és la millor opció.
Clàudia Pérez Martinez. 2n Bat C



El 14 de febrer vam celebrar Sant Valentí, el patró dels enamorats, seguint la tradició de l´any passat. Els alum-
nes de 1r cicle d´ESO ens van sorprendre amb la gran participació de cartes d´amor i d´amistat que van adre-
çar tant als seus estimats o estimades com als seus amics/amigues. La caixa rosa es va omplir de cartes a mà,
a ordinador, amb aromes, amb cors o amb romàntics besos. Les classes de 2 ESO B i D van rebre la major quan-
titat de cartes, respecte als professors destaquen Cris Morilla, César Rubio, Cristina Aymerich, Cristina Carrasco
i Maite Olucha.  Des del departament de llengües es vol donar un impuls a l´expressió escrita en les diferents
llengües del centre.  Gràcies!

Borriana, 14 de febrer

Estimat Carles,

Et vaig conéixer una nit d´estiu a Benicàssim, un poble proper al meu. Mai em vaig imaginar
que  m´enamoraria de tu. Al començament no em vaig adonar de tu, més tard però, amb la teua insistència
d´eixir a ballar, vas aconseguir cridar la meua atenció. Al començament et veia com un amic més. Després em
vaig adonar que volies alguna cosa més. Jo dissimulava el meu interés, malgrat la teua contínua atenció. Després
vaig saber que tenies nóvia! 

Tu venies a veure´m, em cridaves per telèfon, anàvem junts a la platja, jugàvem a l´conillet a amagar...
Mai deixaves de tenir contacte amb mi. Ens véiem tots els dies i vaig començar a estimar-te d´una forma que
no arribava a ser amor. T´apreciava. 

Gràcies a tu els meus complexos d´adolescent passaren a ser ximpleries de xiqueta i vaig començar a sen-
tir com una dona. Tu em deies que em volies i que deixaries la teua nóvia per mi. Durant un temps continuà-
rem veient-nos. De sobte, vas deixar de vindre a veure´m. Dies més tard, em vaig assabentar que la teua nóvia
havia tornat d´un creuer pel Mediterrani. Ja no tenies temps per a mi.

Ara jo t´estime molt i no puc tindre´t amb mi. Tu em volies molt, o açò deies. I ara sóc jo qui ho està
passant malament. Totes les nits em quede mirant la foto de la festa dels mariners, te´n recordes? Aquell bes de
l´última nit amb tu em va robar el cor i l´ànima. Ara saps que et vull molt perquè t´ho estic dient. Jo et vaig
dir que t´oblidares de mi i així ho has fet. Açò va ser la major equivocació de ma vida.

Ja no crec que hi haja solució, perquè tu ets feliç i jo me n’alegre. Ara he d´esborrar-te del meu cap i
dels meus llavis per la impossibilitat d´estar al teu costat. Dius que ets el meu amic, però no ho demostres quan
ens trobem al carrer i no em mires a la cara. Et vull oblidar i no acabe d´aconseguir-ho. Encara mantinc algu-
na esperança, ja que ets el millor que m´ha passat i em passarà en aquesta vida!!!

T´ESTIME MOLT!!!
Sempre teua,

Cristina

CARTES D’AMOR i d’amistat: “t’estime”

CRISÒSTOMA MORILLA, professora de Valencià 
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Tots coneixeu la biblioteca del nostre centre; molts de vosaltres hi
haureu anat alguna vegada per agafar algun llibre, buscar alguna
informació en internet, o per fer a l'hora del pati els deures que no us
havíeu enrecordat de fer! Encara que ja la considerem una part més

de la vida de l'institut,  aquest és només el segon curs que gaudim d'ella i, per
això, tots els que col·laborem en la biblioteca ens alegrem que siga un espai útil
i proper per a alumnat i professorat.

La biblioteca no és només un lloc on "emmagatzemar" els llibres… És
l'espai on treballen els alumnes de Compensatòria, tenint a l'abast tot el mate-
rial que puguen necessitar (diccionaris, llibres de consulta); és el lloc on hem
impartit l'optativa de Metodologia Documental, en la qual els alumnes de segon
d'ESO aprenen com funciona una biblioteca i com podem traure profit de tota la
informació que ens ofereix; és allí on podeu agafar els llibres de lectura que us
manen en les classes de Castellà, Valencià i Anglés, o buscar qualsevol manual
sobre altres assignatures; on tenim varietat de DVDs i vídeos per visionar-los a
classe, etc.

Però la biblioteca també és un espai per a l'entreteniment i la solidari-
tat, i ho vam vore en la Jornada de Convivència que vam celebrar el passat 23
d'abril. Durant este curs hem anant arreplegant llibres usats per fer una dona-
ció a l'ONG Solidarios, que els repartirà en llocs on no tenen la sort de disposar
de tant de material educatiu com nosaltres. En la Jornada també vam portar
endavant el  II Intercanvi de Llibres, on els alumnes podien canviar amb la resta
els llibres que ja s'havien llegit. 

Una altra activitat que vam realitzar en esta Jornada va ser un taller
perquè els alumnes de primer i segon d'ESO comprovaren els seus coneixements
sobre el funcionament de la biblioteca: cada equip havia de contestar unes pre-
guntes, la resposta de les quals l'havien de trobar en els llibres. No és tan fàcil
com sembla… pregunteu-ho als participants! Tots ho van fer molt bé, però els
guanyadors només van ser uns quants…

Ens agradaria que la biblioteca fóra, cada dia més, un lloc accessible i
útil tant per a alumnat com per a professorat. Són molts els alumnes que vénen
per demanar llibres que els abellix llegir, malgrat que encara no disposem de
molta literatura juvenil o novetats. Per això, els nostres principals objectius són,
per una part, informatitzar el registre i el préstec dels llibres (en procés); i, per
una altra, oferir als nostres alumnes material que els puga interessar tant aca-
dèmicament com personalment. És a dir, que la biblioteca siga per a tots. �

LA BIBLIOTECA COM A
PARC TEMÀTIC: ESPAI

D’ESTUDI I ENTRETENIMENT 
PROFESSORAT DE COORDINACIÓ DE BIBLIOTECA

En el segundo trimestre del
curso los alumnos de la clase
cuarto de ESO B han partici-
pado en el concurso de "El

país de los estudiantes". A lo largo de
tres meses hemos trabajado en la ela-
boración de nuestro propio periódico
virtual siguiendo las directrices pro-
puestas por el periódico El País. Ha sido
un tiempo de conocer los entresijos y
vericuetos del trabajo en la redacción
de nuestro propio periódico: hacer
entrevistas, recabar información en
internet, ver como funciona una redac-
ción, la maquetación… 

Nuestro periódico virtual,
"Pinocho, más que mentiras", consta de
cinco secciones: Deportes, Sociedad y
cultura, Medio ambiente, Tu entorno y
Tema libre. Podéis visitarlo en la direc-
ción: http://www.estudiantes.elpais.es
en "Edición actual", “Todos los periódi-
cos” y "Periódicos publicados". �

EL PAÍS DE LOS
ESTUDIANTES

JAVIER GRACIA



ENDEVINA DE QUI ES TRACTA...

TOMÀS SENDRA, professor de Dibuix
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Les entrevistes personals o psicològiques del professorat són una motivació permanent per a l' alumnat, ja que l'ob-
jectiu principal és conèixer curiositats o hàbits de la vida personal. A més, tracten les habilitats comunicatives que
permeten a l'alumne/a adquirir una actitud receptiva, col·laboradora, de respecte i tolerant en les relacions entre
individus i en les activitats en grup, valors fonamentals de l'educació per a la pau, partint de l'esforç per conèixer i

comprendre les opinions i creences d'altres persones i del respecte per tota classe de diferències individuals, tant de tipus físic
com psicològic (Educació moral i cívica, educació per a la pau i educació per a la igualtat). I sobretot l'anàlisi, composició, pro-
ducció de textos orals i escrits (entrevistes) i  la utilització de mitjans informàtics, el tractament del món del treball a través de
la premsa i els mitjans de comunicació en general i l'anàlisi dels estils del llenguatge permetran que l'alumne entre en la vida
laboral i adulta amb una formació professional de base.

Es busca principalment que l'alumnat: supere les dificultats que representa parlar amb respecte amb un adult, adquiris-
ca un domini de cos, veu i vocabulari bàsic oral correcte amb tractament de vosté i interprete o improvise diàlegs breus d´entre-
vistes amb diferents personatges (entrevistador i entrevistat). Després crearà textos escrits dialogats  estructurats adequant-los
a la situació comunicativa, organitzant-ne el contingut de forma coherent, utilitzant un vocabulari ric i variat i respectant els cri-
teris de correcció gramatical i ortogràfica, els elements visuals (foto)...

L’EXPRESSIÓ ORAL EN L’EXPRESSIÓ ESCRITA (ii)

CRISÒSTOMA MORILLA, professora de Valencià

ESQUEMA DE L’ENTREVISTA:

Presentació, professió i càrrec, possible tractament de tu i
tipus d’informació (vida quotidiana i/o professional).

-Encapçalades per un guió i distribuïdes en dues columnes,  pre-
guntes amb negreta o altre color amb tractament de vosté? Cal
seleccionar el text i prémer la icona de justificació i de revisió
ortogràfica.

-Resposta de l' entrevistat encapçalada per un guió.

-Nova pregunta.
-Resposta.
-Nova pregunta.
-Resposta.
-etc.

Nom i cognoms de l' entrevistador/a Peu de foto (amb una altra grafia i tamany de lletra per expli-
car qui és, el moment i circumstàncies de la foto) 

Nom i cognom del professor/a:
"Declaració d’interés"

FOTO DE L’ENTREVISTAT/DA
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RECULL DE PREGUNTES MÉS COMUNS

1.Professionals

- Per què va decidir ser professor/a?
- Ha sigut professora d'una altra assignatura?
- Ha treballat en un altre institut abans de treballar en
aquest?
- Li agrada ser professor/a ?
- Ha tingut dificultats per aprendre ....? Què li ha resultat més
difícil?
- Quina era la seua assignatura favorita de menut/da? Per
què?
- Està content/a en aquest institut?  
- Li agrada la classe de ......?
- Em podria ressaltar alguna característica positiva de la seua
professió? I alguna negativa? 
- Podria dir-me en què ha canviat l'educació des que era
alumne fins ara que és professor? 
- Com a coneixedor dels xiquets i de les xiquetes, quines
són les principals característiques que vosté observa en
general en el seu alumnat, tant positivament com negati-
vament? 
- Creu que la gent valora la seua professió? 
- En la seua professió, utilitza tècniques modernes i les apro-
fita?
- En un futur, creu que el mestre haurà de canviar el seu
paper i, fins i tot, desaparèixer? 
- Si poguera, canviaria de professió?  
- Si no es dedicara a aquesta professió, a quina altra profes-
sió o activitat es dedicaria?
- Quant de temps porta treballant?
- Ha donat  altres assignatures?
- Què és el que més valora dels alumnes?
- Què opina del nivell acadèmic d'este institut?
- Recorda alguna cosa que li haja impactat mentre estava
exercint la seva professió?
- S' ha identificat alguna vegada amb algun alumne? 
- Ens pot contar alguna anècdota graciosa que li haja passat
en alguna classe? 
- Ens pot contar alguna cosa estranya que li haja passat en la
seua classe? 
-Ha tingut problemes seriosos amb alguna classe o algun

alumne?

2. Personals
- Sap més idiomes o li agradaria aprendre’n d’altres?
- Li agrada fer viatges? Quins països li han agradat més?
- Conte alguna anècdota del viatge a ..... del curs passat.
- Quins instruments toca ? On els toca? 
- Té algun familiar que es dedica a ….?
- Quin és el seu rècord en relacions amoroses ? 
- Ha tingut relacions amb algun company/a?
- El seu primer bes?
- Què volia ser de xicotet/a?
- Alguna volta ha hagut de dir a algun alumne que no fera
alguna malifeta que vosté havia fet de xicotet/a?
- Alguna vegada ha copiat en un examen?
- Quin és el seu grup favorit de música?
- Com definiria el seu caràcter?
- Què li fa més por?
- Quina persona admira?
- Què li agrada fer en el seu temps lliure?
- Què voldria fer que encara no ha fet?
- Quina carrera va estudiar?
- Està casat/da?
- Té fills? Li agradaria donar-los classe alguna vegada?
- On viu actualment?
- Aprovava tot o anava a setembre?
- Fa esport habitualment? Quin?
- De menut, era bo o roí?
- Quina mania té?
- Sempre ha tingut el pensament tan verd?
- Què li agrada més de la seua vida quotidiana? I el que
menys?
- Quina cosa  li agrada més de vosté? I la que menys?
- Què és el que  més t'agrada fer ? 
- Quin somni o desig t'agradaria complir? 
- Té algun animal domèstic a sa casa?
- Per què es va ficar un piercing? A quina edat? Els seus
pares ho acceptaren?
- Quin és el pitjor defecte? I la major virtut?
- Quin és el seu llibre preferit ?  I la seua pel·lícula?
- Quin és el seu menjar favorit ? 
- Quina és la seua beguda favorita ? 
- Vol afegir algun comentari o alguna altra cosa per a
finalitzar l'entrevista? �
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César Rubio, vicedirector i
professor de música de l'IES
Jaume I, ens parla de la seua
professió i aficions.
-Per què ha triat aquesta professió?
-Perquè sempre havia pensat
que esta era la meua vocació.
-Em podria dir alguna caracterís-
tica positiva de la seua profes-
sió?
-Que és molt difícil caure en la
rutina. 
-I alguna negativa? 
-Pel mateix motiu, exigeix una
capacitat d'adaptació alta.
-Podria dir-me en què ha canviat
l'educació des que era alumne
fins ara que és professor? 
-Que ara l'alumnat és molt
variat, hi ha alumnes estudiosos
i d'altres que se senten forçats. 
-Com a coneixedor dels xi-
quets/es, quines són les princi-
pals característiques que obser-
va en general en el seu alumnat,
tant positivament com negativa-
ment? 
-Positivament, dinamisme, ne-
gativament, un cert desordre en
la manera de parlar, actuar, etc.
-Creu que la gent valora la seua
professió? 
-Sí, en general, sí.
-En la seua professió, utilitza
tècniques modernes i les aprofi-
ta per impartir classe?
-Sí, perquè a l'aula de música
utilitzem les audicions i material

audiovisual.
-En un futur, creu que el mestre
haurà de canviar el seu paper i,
fins i tot, pot desaparéixer? 
-No, perquè la tecnologia no
podrà substituir mai del tot els
éssers humans.
-Si poguera, canviaria de profes-
sió?  
- No.
-Si no es dedicara a aquesta pro-
fessió, a què es dedicaria?
-A la realització de documentals
per a National Geographic.
-Quins països li han agradat més?
-Alemanya i Bulgària.
-Quins instruments toca ? On els
toca? 
-El saxòfon i el piano. El piano a
casa, el saxòfon a la banda i a casa
i si em truquen des d'algun  lloc.
-Quin és el seu record en rela-
cions amoroses ? 
-Tinc uns bons records, però un
cavaller no té memòria.
-Conte alguna anècdota del viat-
ge a Itàlia del curs passat.
-Que a la plaça d'Espanya de
Roma alguna persona em va
adornar amb flors. I un altra
anècdota és que eixa persona
encara em deu 50 euros per una
aposta sobre la paraula ''madro-
ño'' (arboç). �

ENTREVISTA A CÉSAR RUBIO

EVA SIFRE - BEA VENTURA

Tomás Sendra és professor de Plàstica de l'IES
Jaume I. Amb aquesta entrevista podrem
conéixer millor la seua trajectòria professional
i la seua opinió sobre els alumnes. 
-Quants anys fa que és professor?
-Quaranta anys. 
-Què volia ser de xicotet?
-Pintor.
-Per què va dedicar-se a l'ensenyament?
-Perquè vaig tindre un mestre que em va influenciar
molt.
-Què li agrada més i menys de la seua professió?

-Hui dia no m'agrada res, perquè ha canviat molt i
ara sembla una guarderia. I el que menys la falta
d'interès de l' alumnat. 
-Quina afició té o què sol fer en el seu temps lliure?
-Dibuixar, no passe un dia sense fer-ho.
-Ha tingut problemes seriosos amb alguna classe o
algun alumne?
-No, mai n'he tingut cap.
-Què li agrada més dels seus alumnes? I què menys?
-M'agrada que mostren interés i em molesta que
siguen xiquets de parvulari.
-Recorda alguna anècdota especial que li haja passat
en aquest institut?
-Fa cinc anys van vindre els pares dels alumnes a
una exposició dels dibuixos dels seus fills, però ja no
es preocupen com abans.
-Vol afegir algun comentari més abans de concloure
aquesta entrevista?
-Em sent infravalorat, perquè és lamentable que això
semble una guarderia i que alguns alumnes no tin-
guen educació i respecte. Nosaltres som formadors,
no som educadors. �

ENTREVISTA A
TOMÁS SENDRA

VICENTE BERNAD, PAULA LÓPEZ, NURIA MORENO
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Borriana, 22 d’abril de 2008

Il·lustríssim senyor alcalde:

Em diuen Ana Moreno Alonso, sóc veïna
de Borriana i alumna de quart d’ESO C de l’IES
Jaume I.

Des que era xicoteta mai no hi ha hagut
res al poble per a entretindre als jóvens.

A més, volia recordar que a la plaça de
La Mercé molts jóvens intenten practicar l’esport
anomenat skate des de fa molts anys, el practi-
caven allí sense a penes cap queixa, però fa
relativament poc la policia va començar a amo-
nestar els xicotets patinadors.

On pretenen que els jóvens i xiquets
puguen practicar un esport com qualsevol, de
manera segura i sense molestar? Jo volia fer-li
una proposta: ja que han “prohibit” la pràctica
de l’skate en aquesta plaça, per què no cons-
trueixen un xicotet skate park a Borriana? No
necessitaria molt d’espai i podria estar situat a
qualsevol lloc o plaça, com ara davant de l’IES
Jaume I.

Amb això, es podria
practicar l’esport de manera
segura i sense molestar, i així
molta gent de fora de Borriana
vindria a practicar-lo ací, ja que
estaria més prop que l’skate
park de Castelló o de València
i, per tant, Borriana tindria
llocs d’oci segurs.

Per finalitzar, li dema-
ne que considere la meua
proposta.

Una salutació cordial.
Ana Moreno Alonso �

CARTA OBERTA
AL SENYOR ALCALDE
ANA MORENO, alumna de 4ESOC

B R E U S

ESTRENEM LOGOTIP.- IANCU OAIDA, alumne de primer curs de Bat-
xillerat, és el guanyador del concurs de logotips. La seua creació serà la imatge
representativa del nostre institut a partir d’ara. Gràcies, Iancu.

NOTES DE SOCIETAT.- Enguany hem tingut diverses alegries pel que
respecta a casaments, batejos i comunions. Fernando Golf ha tingut una filla, i
Tere Godos, Encarna Arenós, Juan Membrado i Mercedes Trilles han sigut avis.
També se’ns han casat Assumpta Garcia i Javier Gracia (cadascú amb la seua
parella respectiva!). L’ENHORABONA A TOTS!

EL BUST DEL REI JAUME I.- El President de la Generalitat
Valenciana, Francesc Camps, va lliurar l’últim divendres de maig als repre-
sentants de l’IES Jaume I una reproducció del relleu del bust de Jaume I que
ha realitzat l’escultor Nassio Bayarri en commemoració del 800 aniversari del
naixement del rei Conqueridor. L’alt relleu fet en bronze serà lliurat als vint-
i-tres centres de la Comunitat Valenciana que porten el nom del rei. A l’acte,
que es va celebrar en el Palau de la Generalitat, van acudir els directors i
directores de tots estos centres acompa-
nyats de representants dels seus
consells escolars. En el cas de
l’IES Jaume I, a més de la directo-
ra van acudir Julián Piqueras, pre-
sident de l’Associació de Pares i
Mares, Alba Garcia, representant

del sector d’alumnes, i Joan
Serrano, representant del
sector del professorat en el
Consell Escolar del nostre
institut. �

PREMI DE BATXILLERAT.- L’antiga alumna de l’IES Jaume I
Elisa Moros Moratalla ha rebut enguany el Premi Extraordinari de Bat-
xillerat de la Comunitat Valenciana. T’ho mereixes, Elisa!
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