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editorial 

Tota una lliçó 

Preparava aquest estiu les lliçons i mirava els llibres que anàvem a encetar 
aquest curs 2020-21 amb la incertesa de no saber el que anava a trobar. En les 
meues idees suposava que tot anava a ser una lluita continua i diària per posar
-se las mascareta, guardar la distància de seguretat i respectar totes les 
mesures per a evitar la transmissió del virus. I dic suposava perquè els i les 
alumnes m’han donat una lliçó enorme i difícil d’oblidar amb el seu 
comportament a aquest respecte. Des del primer dia de col·le estaven 
ensenyats a no llevar-se la mascareta, a llavar-se les mans una i mil voltes amb 
sabó i amb el gel hidroalcohòlic, a estar assentats individualment... i des 
d’aquell dia de setembre fins a hui ho han seguit fent sense queixar-se. És 
curiós vore com són ells i elles els que més clar ho tenen i els que ens recorden 
la lliçó més important, que cal confiar amb ells i elles. Afortunadament la 
transmissió, en termes generals, no ve per el contacte en els centres escolars, 
sinó fora d’ells i això ens dóna la idea de que s’estan fent bé les coses o millor 
dit, estan fent bé les coses. Vaja des d’ací tota la meua admiració a ells i elles i 
a les famílies que heu suportat el confinament sabent adaptar-vos al dia a dia i 
tenint com a únic futur la incertesa d’aquesta situació. Com ja he dit, és tota 
una lliçó.  
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entrevista 

Problemas del día a día, conflictos, malas palabras… todos y todas nos he-
mos enfrentado a alguna de estas situaciones en nuestra época en el cole-
gio o instituto y muchas veces no hemos hallado solución por alguna razón. 
Para tratar de evitar que esto ocurra y que no podamos encontrar solución 
por vergüenza a contarlo, el colegio lleva ya unos años inmerso en un pro-
grama de mediación escolar en el que el alumnado ayuda al alumnado. 
Este curso, el equipo de mediación escolar (EME), está formado por Erin, 
Ángel y Mónica.  
 
¿De donde nació la idea del EME? 
Esta iniciativa se ha tomado en otros colegios, en ellos los mediadores inclu-
so llevan chalecos reflectantes para que se les reconozca y vea que siem-
pre están ahí. Hace mucho tiempo se intento aquí en nuestro cole pero no 
llego a funcionar y hace unos años se volvió a retomar. A nosotros nos en-
canta la idea. 
 
¿Cuál es el fin del EME? 
Ayudar al resto de compañeros. El fin del EME no es resolver el conflicto, 
sino ayudar y dar herramientas para que esas personas puedan solucionar 
sus conflictos. Lo que buscamos es que surja desde ellos y ellas para que 
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recapaciten y se les ocurran sus pro-
pias soluciones. 
Somos el apoyo de aquellos que nos 
necesitan y que quizá no se atreven 
a buscar una solución. 
 
¿Por qué formáis parte de este equi-
po? 
Es algo completamente voluntario. El 
orientador y los tutores y tutoras nos 
propusieron esta idea. Nos parece un 
proyecto muy enriquecedor, además 

ves reflejadas cosas que te han pasado a ti porque las has vivido en otro 
momento de tu vida, siempre teniendo en cuenta que la finalidad es ayu-
dar a los demás.  
 
¿Es fácil vuestro trabajo? 
Sinceramente no, porque muchas veces no estas de acuerdo con la opi-
nión que te están dando, tienes que ponerte en su lugar aunque nunca es-
tarías ahí y tienes que escuchar a todo el mundo. Sobre todo escuchar. A 
veces hay situaciones forzadas. Es importante destacar que nunca estamos 
nosotros solos con las personas en conflicto. En todo momento estamos 
acompañados del orientador, Edu. 
 
¿Habéis recibido formación? 
En junio tuvimos un curso para formarnos. Eduardo, el orientador, nos dio 
una serie de pautas y directrices sobre cómo actuar previendo las situacio-
nes que nos podríamos encontrar.  
 
¿Cómo podemos acceder a 
vosotros y vosotras? 
Siempre a través del tutor o 
tutora. Ellos, junto al orienta-
dor, valorarán la posibilidad 
de que el EME pueda actuar 
y, si así fuese, se entraría en 
funcionamiento.  
 
¿Cómo funciona el procedi-
miento de intervención vues-
tra? 
Primero nos informamos de la 
situación en reunión con Edu, 
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luego decidimos cómo y quiénes van a llevarlo a cabo. Luego reunimos a 
las dos partes del conflicto y hablamos por separado. Nos reunimos de 
nuevo las dos partes implicadas y el EME (a esto le llamamos puesta en co-
mún). Intentamos que propongan ellos la solución, y les facilitamos el ca-
mino. Al cabo de dos semanas nos volvemos a reunir para ver como va la 
cosa.  
 
¿Dónde os reunís? ¿Tenéis algún espacio en concreto para trabajar? 
El equipo se reúne en el despacho cuando nos tiene que decir algo Eduar-
do, pero normalmente nos reunimos en el aula de interioridad. No tenemos 
ningún espacio en concreto por lo que nos es fácil adaptarnos.  
 
¿Cuántos casos habéis solucionado ya?  
Acabamos de empezar pero ya hemos resuelto uno con éxito. No pode-
mos decir nada ni quien porque además trabajamos en secreto, sin prodi-
garlo a los cuatro vientos. Pueden confiar en nosotros porque no se lo con-
tamos a nadie.  
 
Los casos en los que habéis intervenido ¿han sido fáciles de solucionar? 
En el último caso que tuvimos las dos partes ya estaban predispuestas a so-
lucionar el caso, así que fue sencillo. 
 
¿Creéis que este año vais a tener muchos casos? 
Esperamos que no porque no queremos que la gente tenga problemas, 
pero es un año un poco difícil e intenso con la situación del virus. 
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Pareix clar que ens ha tocat viure un temps estrany. El col·le ja no és com 
era, moltes coses s’han tingut que adaptar per que l’educació poguera 
continuar i de la mateixa manera poguérem estar segurs. 
Hem volgut recopilar unes quantes mesures de totes les que s’estan duent a 
terme i, algunes d’elles il·lustrar-les amb fotografies, d’aquesta manera, d’a-
cí un temps, mirarem açò i ens recordarem de com era el col·le durant la 
pandèmia. 
 
Aules 
Comencem per les aules, el dia a dia d’a-
lumnes i mestres. No són poques les mesu-
res que hem de prendre tots els dies a to-
thora. Hem de guardar distància interper-
sonal de 1,5 m. mentre estem assentats i 
de peu. Ens llavem les mans moltes vega-
des al dia amb gel hidroalcohòlic o amb 
sabó i aigua. 
També desinfectem les taules i cadires en aules co-
muns una vegada acabada la classe, en concret, 
als periodistes ens toca desinfectar els ordinadors. 
Part del pati la passem a classe esmorzant asseguts a 
la taula per a després eixir amb la mascareta ja fica-
da. Aquest moment i en el menjador són els dos 
únics en els que ens la llevem. També tenim les fines-
tres obertes tot el temps i ara amb el fred es nota 
prou, no anem a enganyar-se, però la salut és el pri-
mer. 
Per últim, no es pot compartir el material que portem 
a classe. Ah! I 1er d'ESO s'ha subdivi-
dit en una classe més, 1erD, ara en 
són 4. 
 
Pati 
Al pati la cosa és un poc menys 
complexa, però encara així no es 
pot beure aigua de les aixetes. Hi ha 
una separació per cursos i classes al 
pati, de fet, al pati de l’octau pis 
s’han pintat dues marques a terra. 
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reportatge 

 

Quan hi  ha més d’un bany aquests 
estan oberts alternadament. 
No es poden portar joguets u objec-
tes per a compartir o jugar amb la 
resta. 
Al menjador estem asseguts per cur-
sos i ja no es pot elegir com abans. 
 
Corredors, hall, zones comuns. 
 
En la resta del col·legi trobem moltes 
més coses. Podem veure línies i flet-

xes de separació per a pujar i bai-
xar en les escales i corredors i hi ha 
molts cartells indicadors de les me-
sures de seguretat. 
Hi ha més professors i professores 
que abans per a poder cobrir to-
tes les classes i hores que bans no 
havien. Les saletes ja no es poden 
utilitzar per fer reunions amb famíli-
es i ara es fan telefònicament o 
per videoconferència. 
Per últim, hi ha posades pantalles 
plàstiques per a separar amb se-
guretat en la secretaria. 
 

 



10  notíciesl2 

reportatge 
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El Tauler de Nadal 

el tauler 
 

Com que aquest curs no podem fer excursions, el tauler l’hem volgut 
dedicar a aquelles decoracions que van sorgint a poc a poc. En aquest 
cas, a la decoració nadalenca.  
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el tauler 
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el concurs cultural 

Concurs de dibuix 
¡El concurs cultural es modernitza! Hem creat el 
primer concurs de dibuix de la revista. Participar és 
molt senzill, pren nota. 
 
Has de dibuixar com seria el teu mestre/mestra 
ideal i escriure una xicoteta descripció al seu 
costat per a que li done sentit complet. 
Has de fer el dibuix en un full en blanc, en vertical i 
després fer-li una foto i pujar-la a la direcció 
següent abans del dilluns 11 de gener de 2021 
 

 
 

https://forms.gle/YUBmyVuyDA8GUxRz5 
 

 
 
 
 
¡Molt d’anim! ¡A per totes! Valorarem l’originalitat i 
el bon gust. 

 

https://forms.gle/YUBmyVuyDA8GUxRz5
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llengües del món 

ESPERANTO 
De segur que ja saps la importància que té parlar anglès, francés i 
valencià. Des de la revista volem tractar d’ensenyar llengües menys 
conegudes. En aquesta ocasió anem a parlar de l’Esperanto. Una 
llengua molt curiosa.  
 
L'esperanto es va crear el 1887 per Lázaro Zamenhof amb la finalitat 
que tot el món parlara una mateixa llengua i així ens poguérem en-
tendre, malauradament aquesta idea no va tindre molt d’èxit. Sí que 
es parla a quasi tot el món però no massivament, hi ha pocs països 
que compten amb una universitat en la qual s'ensenye aquesta llen-
gua. A Espanya hi ha de 200 a 499 parlants. Dit això, ací vos deixem 
unes poques paraules que et seran suficients per parlar una miqueta. 
Qui sap si necessitaràs parlar-lo en algun moment. 
 

 
 
 
 

 
 

Hola – Saluton 
Adiós – Ĝis revido 

¿Como estás? – kiel vi fartas? 
Bien – Bone 

Mal -- malbono 
No – Ne 
Sí – Jes 

¿Como te llamas? -- Kio estas via no-
mo? 

Me llamo "nombre" -- Mi nomiĝas 
"nombre" 

¿Cuantos años tienes? -- Kiom da jaroj 
vi havas? 

Tengo x años -- Mi havas x jarojn 
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NINOTS DE NEU 

la recepta de Nadal 

  
1) Fondre el 
xocolate blanc 
en el 
microones. 
2) Obrir una 
oreo per la 
meitat. 
3)Col·locar una mica del xocolate en un 
costat de la galeta i col·locar un pal. A 
continuació posar més xocolate. 
4) Tancar la 

galeta amb l'altra part i fer el 
mateix amb una altra 
en la part de dalt. 
5) Deixar en la nevera mínim 1 
hora. 
6) Després, banyar en xocolate 
blanc. 
7) Quan estiguen ben mullades, col·locar-les en paper 
vegetal i ficar-les en la nevera 1 hora perquè endurisquen. 
8) Usar les decoracions per a posar-li “botons”. 
9) Amb un 
escuradents 
xicotet dibuixar 
la cara del ninot 
amb Nocilla (cal 
tindre molta cura   
10) Els nostres 
ninots ja estan 
llestos!!!!! 

 

Ingredients i utensilis 
(per a 4 *piruletes): 
- 200 g de xocolate 
blanc         
-Nocilla 
- 1 got de cristal 
- 4 escuradents de 
cuina grans        
- 8 Oreos      
-Paper vegetal 
-Decoracions de 
colors              
-1 pal de cuina 
xicotet 
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Estem d’estrena. Arranquem un nou apartat de la revista en què els 
mestres, professors i professores prenen la paraula per fer preguntes a 
alumnes. Hem buscat respostes d’alumnes de Secundària i Batxillerat a 
preguntes de Bea (mestra d’Infantil) i Eduardo (orientador de Secundària). 
 
¿Quin és el millor record que t’emportes del col·le? 
 Quan anàrem en Infantil a una granja. Estiguérem tot el dia junts veient 
cada animal que hi havia i va ser molt bonic poder estar amb contacte 
amb la natura i passar una bona estona amb amigues i professors. 
 Resposta de Virgina Barcos 1er Batx. 
 
Què és el que més et preocupa de l’ESO? 
Que la matèria siga complicada i que hi ha molts mestres. També ens 
preocupa entendre’ns be amb ells i elles.  
 Daniela Crespo, Lucía Peiró, Judith Eslava, Noelia Real i Martina Pérez 
6é de Primària 
 
De què t’agradaria rebre una xarrada? 
Ens agradaria que ens informaren de noves tècniques d’estudi, també 
d’eixides laborals i por últim de tècniques de relaxació i descans. 
Sophia García, Laura Jiménez y Gabriel Barcos 2n d’ESO 
 
Com creus que vivíem altres generacions sense l’invent d’Internet? 
Pensem que vivíem millor que nosaltres. Es socialitzaven més al carrer on 
jugaven. També pensem que eren més feliços perquè no tenien que estar 
preocupats pels seus seguidors o ser més populars o no a les xarxes socials. 
 Sofía Vico, Sofía Huerta, Sofía Córcoles, Sofía Cifres i Aitana Romero. 
6é de Primària. 
 
Defineix el teu professor/a ideal  
 
Per a nosaltres, el nostre professor o professora ideal tindria que entendre 
als seus alumnes, ficar-se en el seu lloc i esta sempre disposat a ajudar-los 
quan ho necessiten. Un professor que fera les classes d’una forma diferent i 
amena per a facilitar l’aprenentatge de la matèria. I, per damunt de tot, 
que estime el seu treball.  
 Carla Casañ, Clara Montalvà, Júlia Castellví, Alba Montesinos i Ana 
Crespo 4t ESO 

 

la recepta saludable de Carmen         
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pastoral 

Encara que aquest curs 
començà amb molts 
dubtes i preguntes sobre 
com anava a ser hi ha una 
cosa que sempre hem 
tingut clara, que no 
anàvem a parar. Des del 
departament de Pastoral 
hem estat oferint 
informació, oracions, etc., 
gràcies a les noves 
tecnologies i els contes en 
les diferents xarxes socials de les que el nostre Centre disposa. Per 
Nadal teníem la idea de fer alguna cosa gran, com que havíem 
encetat un any difícil, volíem fer activitats especials.  
 
Al llarg d’aquest trimestre hem treballat en les classes de Primària i 
Infantil en base al nostre valor anual: La positivitat. I al nostre lema: 
Qui + segueix. Entre tots els xiquets i xiquetes han format un signe “+” 
amb les representacions d’ells mateixos donant a entendre que són 
ells i elles les que fan que tot avance, que 
tot siga positiu i que, entre tots i totes, 
sumem i fem un, el nostre Col·legi. 
 
També hem participat virtualment de dues 
celebracions. La primera va estrenar el 
valor anual i la segona ha sigut ara pel 
Nadal. El sacerdot operari, JB, ha passat a 
formar part de l’Equip de Pastoral i ha 
conduït aquestos dos moments junt als 
alumnes d’allò més bé.  
 
Continuant amb el Nadal, també hem dut 
a terme en l’etapa de Primària un 
calendari d’Adveniment en el que cada 

Acció! 
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dia es proposava una activitat per 
a fer a classe i també els caps de 
setmana amb la família. El nostre 
calendari finalitza hui, dia 22 de 
desembre, però esperem que ho 
continueu des de casa fins a la Nit 
de Nadal, moment en el que naix 
Jesús.  
 
Per últim, els i les alumnes de confirmació han decorat l’entrada del 
col·le i li han donat un ambient 
nadalenc i una alegria enorme 
necessària en aquesta etapa que 
estem vivint. Aquesta decoració 
porta molts missatges que podríem 
resumir en un a soles: l’important en 
la vida és gaudir del que tenim 
amb els que volem.  
 
Bon Nadal! 
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consultori 

Perquè aquest any no podríem 
complir les mesures contra la 

COVID19. 
Raúl Lostado (Mestre d’EF) 

Perquè tots hem de menjar de 
tot i en sisè ja sou prou majors. 
Mª Pilar Martínez (Cap d’estu-

dis de Primària)  

Ángela Gómez (5é)  
Per què abans d’anar a sisé no es pot 
elegir menjar en el menjador? 

 

Aquest curs som 1135 
alumnes. 

Alfredo Molins (Director de Secundà-
ria) 

Melani Dimitrova, Emma Abril (5é) 
Quants alumnes hi ha al col·legi? 
 

Icíar Bautista, Alejandra Martín, Itziar de Paz(6é) 
Per què si plou els dies d’EF no podem anar al 
corredor? 

Ens agradaria molt que així fó-
ra, però encara no ho sabem. 
Susana Cantero (Directora de 

Primària i Infantil) 

Inés Navalón, Marta Mateo (6é) 
Sisé va a fer la representació 
teatral de Pinotxo? 
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Perquè amb totes les mesures de seguretat ens fan 
falta més aules i no podem anar entrant i eixint com 

abans. 
Marcos Sayegh (Coordinador d’activitats extraesco-

lars) 

Perquè no hi havia suficient gent 
apuntada, però sí que ho vam oferir. 
Marcos Sayegh(Coordinador d’acti-

vitats extraescolars) 
  

Claudia Romeo, Victoria García (1ºESO) 
Per què els de llenguatge musical van al labora-
tori i els de l’ESO no hi podem anar? 

Mª Marta Brito (1º ESO) 
Per què no hi ha extraescolars com ba-
llet a primer d’ESO? 



22  notíciesl2 

consultori 

Perquè en l’època en la qual se va 
obrir com a col·legi el Papa s’anome-

nava així. 
Susana Cantero (Directora de Primà-

ria i Infantil) 

Va nàixer l’1 d’abril de 1836 i va fal-
tar el 25 de gener del 1909. 

Susana Cantero (Directora de Primà-
ria i Infantil) 

Anònim 
En quin any va nàixer 
i va morir Mossèn Sol? 

Algun jugador del València i Llevant ha 
passat pel nostre col·le. I també l’alcalde 

de València. 
Alfredo Molins (Director de Secundària) 

Inés Carballo (3er) 
Hi  ha alguna persona famosa 
en el col·legi? 

Paula Febrero (3er) 
Per què el col·legi s’anomena PIO 
XII? 

Perquè són marques per a ajudar a 
recordar i respectar les normes de 

seguretat. 
Alfredo Molins(Director de Secundà-

ria) 

Andrés Castro, Alejandra Santos (3er) 

Per què hi ha tantes marques per tot 
el col·legi? 
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consultori 

Depèn, cada curs té les seues dificultats i si 
no s’estudia, qualsevol examen és difícil. 

Mª Pilar Martínez (Cap d’estudis de Primària i 
Infantil) 

No ho sabem encara, el que sí que tenim 
clar és que nosaltres també tenim ganes 

perquè vos ho mereixeu. 
Susana Cantero (Directora de Ed. Primària 

i Infantil) 

L’EQUIP DE PERIODISME 

Voro Guaita, Diego Martínez 
A partir de quin curs es fan els exàmens durs? 

Álex Sánchez  
Quan permetran les excursions? 
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cultura 

  El llibre que hem triat, s’anomena 
“Memorias De Idhún”, és una novel·la 
que tracta sobre Jack Redfield, un 
adolescent que viu en Silkeborj, 
Dinamarca i uns renegats anomenats 
“Resistencia”. 
  La novel·la consisteix en el fet que 
Jack i la resistència tracten de detindre 
els invasors d'Idhún, els Sheks. 
  Idhún, és un món màgic en què 
habiten sis races: Els humans, els 
celests, els gegants, els szish, els varu, 
els yan, els feérics i últimament els sheks 
tan poderosos que només els dragons 
poden detindre’ls. 
  Aconseguiran detindre a l'exèrcit dels 
sheks un grup d'adolescents? 

 

Palabra Perfecta 
És un joc que consisteix en practicar i 
aprendre el espanyol, dirigit a aquells 
que ja dominen la llengua i volen 
comprovar el seu coneixement en 
l’ortografia 
i gramàtica. 
Pots repassar sinònims, gramàtica, 
antònims 
i definicions entre altres coses.  
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Taylor Swift 
La cantautora Taylor Swift torna a estar de moda. Després de ser 
anomenada reina de la música Country y passar-se’n al Pop 
més comercial, ha tornat als seus orígens durant aquesta pandè-
mia. Va tindre temps de gravar 
un disc anomenat “Folklore” 
prou llarg, quasi acústic, amb 
molta qualitat i algunes 
col·laboracions. A més a més, 
ha tret fa no res un altre àlbum 
anomenat “Evermore” sorpre-
nent al públic i estant nominada 
als pròxims Grammy.  

I Am Legend (Sóc 
llegenda) 
 
Sóc llegenda és una 
pel·lícula d’acció i 
aventures que tracta d’un 
virus que es propaga per 

tot el món contagiant a les 
persones i transformant-les 
en éssers que només 
busquen sobreviure. El 
doctor Robert Neville 
interpretat per Will Smith 

tractarà de salvar a la 
humanitat trobant una 
cura. Ho aconseguirà? 
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nous professors 

Maite Domingo Marcos 

El seu nom complet és Mª Teresa 
Domingo Marcos. Va nàixer el 27 de 
març de l'any 1992 a València. Ha 
treballat amb anterioritat en menja-
dors escolars. El seu menjar favorit 
és la lasagna de la seua mare. En 
quant a la pel·lícula favorita, Mulán 
(la de dibuixos) és la seua elecció. 

El color preferit és el verd i el llibre que més li agrada 
és «El principito». La seua música favorita és el rock i 
la seues bandes són Loquillo o Hombres G. Durant el 
seu temps lliure toca la guitarra, li agrada anar a la 
muntanya i queda amb els amics i amigues.  

RICARDO AUCEJO GONZÁLEZ 

 

El seu nom complet és Ricardo 
Aucejo González. Va nàixer el 1978 a 
l'Eliana. Ha treballat tota la vida de 
professor de matemàtiques i de físi-
ca i química. El seu menjar favorit és 
la paella i el seu color, el verd. El lli-
bre que més li agrada és “Marina” 

de Carlos Ruiz Zafón i li haguera agradat tindre 13 
anys quan el va llegir. La pel·lícula que més li agrada 
és Forrest Gump i els seus grups són “The Cranberri-
es”, “Crowded House” o “Aerosmith”. Per últim, la se-
ua afició és estudiar. Sempre està estudiant alguna 
cosa. 
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nous professors 

AMPARO DARIES SILVESTRE 

El seu nom complet és Amparo Dari-
es Silvestre. Va nàixer l'any 1986 i ha 
treballat en diferents col·legis i tam-
bé com a entrenadora de gimnasia 
rítmica. El seu menjar favorit és el 
Shushi, en general, tot el menjar ja-
ponés.  El llibre que més li agrada és 
“La reina roja” i el tipus de música és 

el flamenc, per damunt de tot Niña Pastori i Leiva. El 
seu color preferit és el negre i la sèrie que més li agra-
da és “La casa de papel” o “Las chicas del cable”. 
Per últim, en el seu temps lliure li agrada anar de ruta 
amb bicicleta i abans de la pandèmia quedar amb 
els seus amics. 
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DIY(do it yourself) 

ARBRE DE NADAL 
 
MATERIAL: 
-Cucharas de plástico. 
-Una cartulina verde A4. 
-Pintura verde de spray. 
-Un lacito. 
PASOS: 
 
1º Enrollamos la cartulina 
de forma que quede como 
un cilindro. 
 

2º Cortamos el mango de 
las cucharas. 
 

 

3ºPegamos las cucharas al-
rededor de la cartulina. 
 

4ºRociamos con el spray 
verde. 
 

5ºColocamos el lacito. 
 

6ºPodemos decorar con purpurina o 
bolitas de colores. 
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DIY(do it yourself) 
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còmic 
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passatemps 

Ara que arriba el Nadal vos proposem aquesta sopa de lletres, a vore si les tro-
beu totes. 
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