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“Els casos entre xiquets i adolescents ha pujat un 7500% des de la primera 

onada”. 

Aquest és un titular que apareixia en un periòdic valencià el 17 de gener. Es-

tem cansats de vore en les notícies titulars com aquestos i d’altres que en 

relaten com els jóvens sense cap RESPONSABILITAT estan acudint a festes, 

on se supera l’aforament permés, on a vegades hi ha jóvens sense mascare-

ta. 

Pot ser, aquestos jóvens no hagen tingut la sort que sí tenim nosaltres de sa-

ber i viure la RESPONSABILITAT. 

Estimats alumnes sabeu que en les escoles vicencianes el nostre repte és formar-vos per a servir millor. 

Sabeu que cada curs tenim un valor que ens ajuda a millorar com a persones lliures, i enguany com si la 

providència ho haguera sabut, ens han regalat la RESPONSABILITAT. Durant aquest curs aprenem a ser 

responsables i d’una manera especial a ser responsables de cara a LA COVID 19. Perquè aquest valor ens 

ensenyarà, i ens està ensenyant, a ser responsable davant la nostra salut i l’aliena.  

Per a la comunitat educativa sou un orgull ja que sou models per als atres jóvens que no coneixen la RES-

PONSABILITAT i no es queden a casa o no respecten les mesures de distanciament social ni l’ús de la mas-

careta. 

Carta als professors 

PROFESSORS: persones que durant tot el confinament s’han preocupat per tots nosaltres, intentant que 

tots els continguts del curs siguen apresos d’una manera fàcil i adequada per a tots. 

Cada matí entrem al col·legi i ahí esteu esperant-nos termòmetre i el desinfectant de mans preparat. Re-

corde el primer dia de curs, pujant a l’aula, tots amb cara de desconcert, què passara?. Ells ens van expli-

car tot el protocol d’actuació i ens van ensenyar que amb cura ens cuidem a nosaltres i a la resta de com-

panys.  

PROFESSORS sou valents, saben que alguns de vosaltres sou població de risc, ahí esteu al peu del canó, 

no heu deixat la vostra vocació, heu demostrat que encara que les coses siguen complicades, no hem de 

rendir-nos i hem de posar més ganes que mai, malgrat les dificultats de la situació que estem vivint, la 

qual cosa ens ajuda molt. 

MOLTES GRÀCIES PER TOT, PROFESSORS                                                                        Carolina López Martín 

ASSUMEIX LA TEUA RESPONSABILITAT 

CUIDA’T, COL·LABORA AMB LA 

SOCIETAT I RESPECTA EL NOSTRE 

CONTINUE SENT MODELS 

PER ALS VOSTRES 

COL·LEGUES!!!!
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Pilar Noguera és la cap d’estudis d’educació secundària des de fa un parell d’anys, porta molts anys al 

centre i és coneixedora de la marxa escolar i del funcionament de la nostra escola. 

Pilar, vas notar un gran canvi de ser professora a ser, a més, cap d’estudi? 

La veritat que sí, és un gran canvi ja que ara tinc la responsabilitat del funcionament i coordinació de tota 

l’ESO i això suposa un gran esforç, a part d’impartir anglés en uns quants grups.  

Ha augmentat la càrrega de treball? 

Molt, tal és així que sempre, o quasi sempre, m’emporte treball a casa. En el centre em dedique al funcio-

nament de l’etapa, coordinar reunions, preparar la documentació necessària, establir les reunions, facili-

tar la faena als professors, un no parar, cosa que suposa que m’emporte el treball de la meua matèria a 

casa, correcció d’exàmens, búsqueda d’activitats diàries, etc. 

L’any està sent molt dur per la pandèmia; horaris, aules reduïdes d’alumnat, classes semipresencials, 

creus que la Conselleria d'Educació està cuidant els centres escolars durant la pandèmia? 

Els governants sempre fan el millor que creuen per a la societat, sempre intenten ajudar els ciutadans, 

ben és cert que podrien tindre un poquet més de mirament i conéixer la realitat concreta de cada barri, 

de cada centre, encara que és molt difícil i hem d’entendre eixa dificultat. 

Com ha canviat l'educació i els alumnes des que començares fins hui en dia?  

Els alumnes de hui en dia han canviat molt, en consonància amb la societat, la 

tecnologia ens ha marcat d’una forma impensable, si penses en fa uns anys, 

no te pots imaginar com ha evolucionat, cosa que ens ha fet més egoistes i 

individuals, abans les relacions entre les persones eren més properes, hi havia 

més convivència. 

Conta’ns algun aspecte personal. Què t’agrada de la nostra ciutat? Estic molt 

orgullosa de ser valenciana, vivim en una gran ciutat, plena de bellesa i color; 

amb una gran cultura i una enorme història. A València te pots moure d’un 

lloc a altre sense grans problemes, des del centre fins a la platja. M’encanta visitar el Mercat Central, pas-

sejar pel llit del Túria i perdre’m per la plaça de la Reina. 

Ha sigut un autèntic plaer que ens contes la marxa diària al col·legi i que sapiem alguna cosa més de tu. 

Moltíssimes gràcies. 

Camilo Marco Hernández 

L’ENTREVISTA 



3  

 

La televisió ha canviat molt en les últimes dècades, antigament en la televisió a pe-

nes hi havien uns pocs canals, els més majors recordaran que al principi sols es veia 

la primera i la segona cadena de televisió espanyola. A la dècada dels huitanta apa-

regueren  Telecinco, Antena 3, tots gratuïts, excepte un que era de pagament, 

com era el CANAL + que sols emetia pel·lícules i futbol. Després aparegueren les 

televisions autonòmiques com TV3, ETB, i CANAL 9, en l’actualitat A PUNT. 

Amb el pas del temps, els canals de televisió han anat augmentant, en el nostre 

televisor, que ara ja inclús els denominem intel·ligents, pots sintonitzar uns 50 ca-

nals, als quals has de sumar en l’actualitat els canals de pagament com NETFLIX, 

HBO, AMAZON PRIME, MOVISTAR, entre altres i açò suposa un esforç 

econòmic mensual o anual. Els preus oscil·len entre els 8 als 20 € mensuals. 

Aquestos canals programen sèries i pel·lícules i un dels atractius és que no 

emeten quasi publicitat, cosa que fa que la gent es decante per aquestos ca-

nals i no pels generalistes, ja que emeten publicitat contínuament. 

En conclusió la televisió ha canviat molt en les últimes dèca-

des. Ai si els vells alçaren el cap,  pagar per vore la televisió !!!        

 

Diego Jiménez Wieden 

LES CLASSES SEMIPRESENCIALS 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, al no haver suficients espais i professorat, tenen un ensenyament semipre-

sencial, és a dir, venen 2 o 3 dies segons setmanes.. Els hem preguntat sobre com ho valoren. 

Mentre els alumnes de 3r prefereixen les classes presencials, de 8 alumnes preguntats, 7 prefereixen les 

presencials i sols 1 alumne prefereix les semipresencials, els 7 alumnes preguntats de 4t d’ESO coincidei-

xen tots en què prefereixen les classes semipresencials. 

Respecte a la pregunta de si és bona opció les classes semipresencials per la pandèmia, tots per unanimi-

tat afirmen que és l’únic que es pot portar a terme en esta situació. 

A la pregunta de què és allò que menys els agrada de la semipresencialitat, molts coincideixen en la càrre-

ga de deures, i sobretot, que ja no veuen els companys dels altres grups que no acudeixen al centre en el 

dia que ho fan ells. També són conscients,algú d’ells, que no s’imparteixen tots els continguts. 

Pel que fa als aspectes positius de la semipresencialitat, destaquen el menor número d’alumnes a l’aula i, 

sobretot, que no matinegen quan no assisteixen al centre 

Com es pot comprovar, hi ha opinions per a tots els gustos. 

La tele de pagament 
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La Marina Baixa és una comarca costanera valencianoparlant del 

centre de la Comunitat Valenciana. Limita al nord amb el Comtat i 

la Marina Alta, a l'est i al sud amb la mar Mediterrània, al sud-oest 

amb l'Alacantí i a l'oest amb l'Alcoià. La seua capital tradicional és la 

Vila Joiosa però el major nucli urbà i centre econòmic és Benidorm. 

De tots els llocs bonics que es poden visitar en aquesta comarca, 

hem escollit Guadalest. 

És una población molt menuda, no obstant això conta 

amb monuments tan coneguts i plens d’història com el 

Castell de Sant Josep, conegut com el Castell de Guada-

lest. No se sap a ciència certa la data de la seua cons-

trucció, però sí que estava en peu a l’època musulmana. 

Després de la conquesta cristiana en el segle XIII i fins a 

l’any 1994, la fortificació ha passat per molts canvis; des 

de donacions, vendes i un devastador terratrémol en 

1644, el ben cert és que el Castell ha sigut testimoni del 

pas del temps.  

En el segle XX té lloc la construcció de l’embassament de 

Guadalest a les seues esquenes, un cridaner pantà de 

grans dimensions.  

Poc després, en 1974, Guadalest és de-

clarat Conjunt Històric Artístic. 

 

 

 

Arián Moreno Orden 

CONEIXEM LES NOSTRES COMARQUES.    LA MARINA BAIXA 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca_valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_Centrals_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Comtat
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Marina_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Marina_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/L'Alacant%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/L'Alcoi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vila_Joiosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vila_Joiosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benidorm
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NOTÍCIES DEL CARMEN 

Fa uns pocs mesos, Belén, la conserge de tots: d’alumnes,  profes-

sors, en fi, de tots, se’ns ha jubilat 

Qui no ha anat a ella quan es queia un bac, quan sagnava…, ella tan 

discreta com eficient. Va ajudar  este centre a ser un poc millor. 

Després de tants anys amb nosaltres, t’anem a trobar en falta. 

Esperem i desitgem que la teua jubilació, que te l’has guanyada dia 

rere dia, siga com l’has somiada. 

De part de la Comunitat Educativa del Carmen-Benicalap. Cuida’t i disfruta! 

Carolina López Martín 

EL 6 DE GENER, FALTÀ LA NOSTRA COMPANYA MARI CARMEN 

Fins sempre, Mari Carmen Torres 

La vida de Mari Carmen, des del principi va estar relacionada amb el nos-

tre col·le. Va ser alumna des de xicoteta, i fins i tot, va estudiar ací Magis-

teri. Va començar la seua carrera de profe molt jove i ací va continuar fins 

que es va jubilar, fa uns pocs anys. Per la seua especial manera de ser, ha 

sigut apreciada i volguda, tant per companys, com per famílies i alumnes. 

Continuava mantenint amistat amb bastants d'elles. 

Tots els que vam tindre la sort de conéixer-la i recórrer part del camí junts, 

li hem tingut una gran estima i afecte. Nomenar a Mari Carmen sempre 

genera un somriure i ens fa recordar peculiaritats seues que ens han fet la 

vida molt més agradable. 

Era molt espontània en els seus sentiments i la seua generositat a l'hora de repartir-los li va guanyar 

l'afecte i l'afecte de quants l'envoltaven. Era una persona especial, alegre, generosa, despresa, bona, úni-

ca, divertida, carismàtica, sempre disposada a ajudar i a contagiar-te les seues ganes de viure. 

Destacava en ella el seu bon humor, la seua alegria, que irradiava als altres; la seua valentia per a afrontar 

la vida, el seu compromís amb els més febles, amb la seua defensa dels drets socials, dels animals, de la 

seua molt benvolguda llengua valenciana. 

Era l'amiga amb la qual sempre paga la pena estar, fent-se unes rialles, riure's fins de la seua ombra o del  

seu monyo agraït... 

Se'ns ha anat molt prompte, i ens deixa amb la sensació que ens han quedat moltes coses que dir-li i que 

fer amb ella. La trobarem a faltar i seguirà en els pensaments i en els cors de quants vam tindre la sort de 

conéixer-la i voler-la. 

Com diu Amparo Lluch, “Ara tenim un àngel que ens cuida des d'allà on estiga”. 

Descansa en pau, benvolguda amiga.                         

MARTA GARCÍA FOLCH Professora del Carmen 
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JO RECICLE,  

SI TU RECICLES…,  

TOTS GUANYEM 

Malgrat la pandèmia, els grups de JMV continuen la seua activitat de formació 

en la fe, tant els grups de primària com els de batxiller. 

LA PANDÈMIA NO ELS DETINDRÀ 

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 

A la fi del curs passat no es pogueren entregar els premis del rendiment acadèmic i de l’esforç del Carmen. 

Volen reconéixer eixe treball i ací us deixem el llistat dels guardonats. 

Primer A        Primer B  

Esforç: PABLO OLIVEIRA CLIMENT    Esforç: CLAUDIA LÓPEZ ROJAS 

   Rendiment acadèmic primer: ALBA BENZAL PIÑERO     

Segon A        Segon B 

Esforç: PAULA RODRÍGUEZ CIFRE    Esforç: MARCOS GINER LLEONART 

   Rendiment acadèmic segon: LYDIA ASENSIO BARATO 

Tercer A        Tercer B 

Esforç: IRIA CASTRO JODAR     Esforç: VICENT MIRAVET BELLVER 

                                Rendiment acadèmic tercer CARLA CATALÁ BELLVER 

Quart A        Quart B 

Esforç: DAVID SIERRA TEN     Esforç: ERIKA VERDEJO MARTÍNEZ 

       Rendiment acadèmic quart RAÚL LARREA MARTÍNEZ 

PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DE L’ETAPA DE L’ESO A LES ALUMNES: 

AMPARO PASTOR VIVAS i MARÍA SALAVERT GADEA 

 

No llances els guants i les mascaretes a les papereres del carrer ni al terra. 

Deposita-les al contenidor 

Gràcies per la teua col·laboració. 
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Un home va a visitar a un endeví: 

*Pom, *pom. 

- Qui és? 

- Doncs vaja endeví… 

 

Jaimito, digues-me dos pronoms: 

- Qui? Jo? 

- Molt bé! 

 

L’estrany cas de la paraula francesa “FOIE”. 

S’escriu amb 3 de les 5 vocals i es pronuncia amb les 2 que falten. 

UN TOC D’HUMOR 

ENTRETENIMENT 

Després del confinament una de les coses que hem aprés 

és que no hi ha una cosa millor que reunir-se en família i 

jugar tots junts. 

Us presentem un joc de taula: LA FALLERA CALAVERA, ba-

sat en les peculiaritats de la nostra terra, com la paella. 

Com es juga. 

La fallera calavera és un senzill joc de cartes en valencià, 

creat per Enric Aguilar, en el qual poden participar de 2 a 5 jugadors i amb par-

tides de 20 a 40 minuts. 

A través de les 100 cartes del joc, carregades d’humor, fem un recorregut per 

les tradicions i els senyals d’identitat més populars de la Comunitat valenciana. 

L’objectiu del joc consisteix a ser el primer jugador a obtindre cinc cartes d’in-

gredients de la paella. Per desgràcia, una fallera ha mort en una mascletà i, ca-

sualitats de la vida, s’ha convertit en un zombi. I per a què necessitem cinc ingredients, perquè 

hem de fer la millor paella del món i així que la nostra fallera-zombi puga disfrutar-la i s’oblide de 

les seues apocalíptiques idees. 

No obstant això, no és senzill reunir estos cinc ingredients, ja que tots els jugadors tenen el ma-

teix objectiu i a més està permés furtar cartes als contrincants. La partida dona girs inesperats, 

sent complicat saber qui pot ser el guanyador. Si afegixes que hi ha cartes especials, com la Bata-

lla d’Almansa, l’espill lluent, la lluna de València o la muralla de Morella, ajudaran a sembrar en-

cara més el caos. 
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EL RACÓ DE LA LECTURA 

L’any 2020 va ser desastrós, per dir-ho d’alguna manera, a més ens va deixar Carlos 

Ruiz Zafón 

(Barcelona, 1964 - Los Angeles, els Estats Units, 2020) Escriptor espanyol, autor de l'om-

bra del vent, un dels best sellers més destacats de la literatura recent. Al juny de 2008 

s'havien venut d'aquesta novel·la més de deu milions d'exemplars a tot el món. 

La seua primera incursió en la narrativa de fantasia, terror i aventures, El príncep de la 

boira (1993), ambientada en un poble marítim del sud d'Anglaterra durant la Segona 

Guerra Mundial, va obtindre el premi Edebé de literatura juvenil.  

Al príncep de la boira li seguirien El palau de la mitjanit (1994), la trama de la qual es desenvolupa a la 

Calcuta dels anys trenta, i Les llums de setembre (1995), entorn d'un misteriós fabricador de joguets, 

sengles títols també dirigits al públic juvenil que, amb l'anterior, es reunirien posterior-

ment en el volum La trilogia de la boira (2007). En 1999 apareixeria Marina, ambientada 

en una Barcelona boirosa i estilitzada que preludiava la de l'ombra de vent. 

En 2001 Ruiz Zafón va publicar la seua primera novel·la per a adults, L'ombra del vent, 

una història ambientada a la Barcelona de la postguerra al més pur estil del fulletó 

huitcentista de Charles Dickens o Victor Hugo, amb una tràgica història d'amor com a 

rerefons, en la qual s'amalgamaven, amb gran força narrativa, els elements clàssics del 

gènere: novel·la històrica, costumisme, intriga i suspens. 

Si eres amant de la lectura haurà passat ja per les teues mans algun d’aquestos llibres, si no és així, ja 

saps el que toca... 

EQUIP DE REDACCIÓ:  NOEMÍ BENACLOCHA—ARIÁN MO-

RENO ORDEN—CAROLINA LÓPEZ MARTÍN—CAMILO MARCO 

HERNÁNDEZ—DIEGO JIMÉNEZ WIEDEN 

En EL CARMEN EN VALENCIÀ  volem que vosaltres, els lectors, participeu d’alguna manera  en la confec-

ció de la revisteta, així que teniu una finestra oberta per a plasmar els vostres suggeriments. 

Els que ens heu fet arribar han sigut els següents.  

Els alumnes de 1r AB reclamen un funcionament millor dels ordinadors, així com canviar les pissarres.  

Els alumnes de segon com Alba Benzal i Sandra Frutos assenyalen com ha canviat, a millor, l’ambient a les 

classes de segon.  

Raúl Cosías vol remarcar que la situació de Covid no es bona, però a classe hi ha un compliment de les 

mesures anticovid i es poden donar les matèries perfectament.  

Álex Quiñonero, malgrat la situació actual i complint les mesures de seguretat, es podrIa fer alguna eixida 

escolar.   

Els alumnes de segon B volen una flexibilització de l’horari escolar, que es repare el bany de les xiques 

que estan al costat de la sala de professors. Canviar els libres per tablets. Posar 

màquines expendedores, taquilles. I com no; suprimir l’uniforme. 

L’OPINIÓ DELS ALUMNES 


