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“Com un camp, encara que siga fèrtil, no pot donar fruits si no es cultiva, així 

li succeix al nostre esperit sense l’estudi” CICERÓN 

 “L’educació és l’arma més poderosa que pots usar per a canviar el món” 

NELSON MANDELA 

Amb aquestes dos cites d’estos dos grans homes vull començar este article, 

dedicat a tots aquells alumnes que saben quina és la seua obligació; l’estudi.  

Alumnes dignes d’admirar perquè van contracorrent en una societat on es 

premia la ignorància i el no-esforç. Són alumnes com qualsevol altres; amb ganes de passar-s’ho bé, de 

disfrutar de la vida, però amb una gran diferència: saben que les hores que se’ls demana d’estudi, d’es-

forç, de constància, són necessàries perquè el futur els siga més fàcil per a ells, i sobretot quan giren el 

cap puguen dir que ells feren el que havien de fer.  

Es tracta d’alumnes que tenen un sentiment de responsabilitat molt alt. Els necessitem si volem canviar el 

món per un, més solidari, més responsable amb els mateixos humans i amb la mateixa terra.  

Us necessitem estimats alumnes, que malgrat el cansament i les diferents distraccions que al vostre vol-

tant teniu, ho deixeu de banda per adquirir uns coneixements que potser ara no els trobeu massa decisius 

però que us prometem que sí ho seran, almenys us valdran perquè pugau convertir-se en persones com-

pletes. Com diu Ciceron, el gran orador romà, el vostre esperit serà capaç de tot si l’exerciteu en l’estudi. 

Enhorabona xics i xiques que sabeu el que s’ha de fer, i espere que els mestres sapigam transmetre-vos 

l’interés i la passió de tot allò que nosaltres us ensenyem. 

ÀNIM, CONTINUEU AIXÍ,  EL FUTUR ÉS VOSTRE 
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Alba Sotomayor Doménech és la professora més joveneta del Claustre de Se-

cundària, imparteix anglés i francés en el primer cicle de l’ESO. Porta uns dos anys 

al Centre i en EL CARMEN EN VALENCIÀ, ens agradaria conéixer-la un poc més. 

Què vas estudiar per arribar fins ací?  

Primer vaig estudiar primària, després l'ESO, batxillerat de lletres pures i vaig cur-

sar filologia anglesa, encara que aqueixa no era la meua primera opció, ja que volia 

matricular-me en  traducció i intrepretació.  

Què volies estudiar de xicoteta?   

Encara que semble estrany, volia ser patinadora del Carrefour i conforme anava fent-me major, anava tenint més 

clar que el que volia era estudiar. 

Com  t’acolliren  els teus companys de treball?  

Molt bé, em van acollir gratament i em van ajudar moltíssim, tenint en compte que tot per a mi era nou, no havia 

treballat abans. 

T’imaginaves el ser professora tal com ho estàs vivint. 

Mai t’ho imagines com és, tenia una idea de l’aula molt diferent a la realitat, quan m’estava formant en van ensen-

yar dinàmiques, pedagogia i moltes metodologies, però després el dia a dia fa que vages canviant dinàmiques, bé 

siga pels nombre d’alumnes, per falta de material, hi ha moltes circumstàncies. 

Corregir és tan dur com dieu els professors?  

Tots els professors corregim molt, ja que fem moltes proves per a què els alumnes tinguen prou oportunitats per a 

poder tindre una mitjana alta i així que els alumnes superen els objectius. 

Què opines de la joventut de hui en dia?  

M’agrada molt, considere que hi ha un canvi a millor en alguns valors i amb una actitud més oberta i més lliure, 

tenen més coneixements, igualtat de gènere i respecten la inclinació sexual de cadascun.  

Què és el que més t'agrada del teu treball?  

Mai t'avorreixes, ja que treballar amb adolescents és entre cansat i gratificant, a més crec que l’intercanvi de conei-

xements és recíproc perquè, a vegades,  vosaltres ens ensenyeu a veure les coses des d’un altre punt de vista.  

Quants idiomas parles? 

Parle anglés, francés, castellà i valencià. M’agradaria aprendre italià ja que quan anava a la facultat, els meus com-

panys de pis eren italians i em va cridar molt l’atenció. 

Què t’agrada fer en el teu temps lliure? 

M’agrada llegir, anar al cinema, al teatre, eixir amb els amics, anar de festa i assistir a festivals. El teatre em va co-

mençar a agradar des que estava al col·legi, ja que anava a l’assignatura de teatre i m’encantava. 

Amb esta entrevista ja et coneixem un poc més, les preocupacions pels alumnes, els teus somnis, el treball diari, les 

coses que més t’agraden,… et desitge que continues amb eixa vitalitat  i que gaudisques tant de la teua professió. 

 Moltes gràcies.                                                                                                                                CAROLINA LÓPEZ MARTÍN 

L’ENTREVISTA 
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Semblava despús-ahir, i ja han passat dotze anys des que va començar aquesta etapa, i tot 

en uns dies serà només un record.  
 

Els anys han passat volant. No puc imaginar-me com ha de ser la vida d’un professor, veient com 

persones, que han vist créixer igual que als seus fills, anys i anys, se’n van, deixant que alguns posen una 

empremta en el seu cor, que no podrien esborrar ni encara que volgueren. Tal volta no s’adonen, però, 

gran part de nostres personalitats, es basen en com ens han ensenyat, perquè persones així mai 

s’obliden.  
 

Ser professor també ha de ser divertit, més d’un no podria negar-ho; el veure eixes relacions que hi ha 

per les classes: amistats, rivalitats i romanços que probablement comenten entre ells a la sala de 

professors, i, inclòs, amb els alumnes més tafaners. A més, a pesar que el alumnes poden ser, de 

vegades, molt pesats, el fet d’arribar a l’aula després d’una mala nit i que el facen un comentari 

agradable, s’interessen per la teua assignatura, o que algun dels més xicotets et faça un dibuix, et fa 

adornar-te que realment val la pena. Les pitjors coses les deixaren per altre dia.  
 

La vida com alumne fins secundària realment és un luxe. S’ha pogut vore a la fi, que no anar a l’escola, 

tant que de vegades ho pintem com un infern, ens acaba fent falta i ja no sols els moments amb els 

companys, que també, però estar aïllat i no aprendre ens acaba afectant a tots.  
 

Mai diré que el meu transcurs pel Carmen no m’ha agradat; em portaré molts records inoblidables, 

amics que mai haguera pensat que estarien amb mi a la fi,  i més d’un que s’ha baixat a l’última parada, 

deixant tot amb més espai (i decepcions) per la resta que està per pujar. Ací, deixe aspectes de la meua 

vida, vivències dures i divertides que amb l’ajuda de persones inesperades han sigut més fàcils de 

passar.  
 

Encara que aquestos dotze anys m'encantaria repetir-los, no seria ara. Vull començar el batxillerat més 

que mai; conéixer noves persones, noves classes, professors i col·legi, però els nervis continuen fent 

presència. Al fons, sé que serà també una etapa irrepetible, com aquesta, al transcurs de la meua vida, i 

que després d’aquestos anys bojos, tot serà compensat.  
 

Els últims dies comencen ja, amb una anhelat comiat i moltes ganes d’un estiu memorable. De veres que 

desitge a tots el millor, i que sàpiguen, que sempre tindran un espai al meu cor.  
 

Us tiraré en falta.                                                                           MARÍA DEL MAR RUMI PARRILLA 

 

ELS ALUMNES DE QUART S’ACO-

MIADEN DEL CENTRE 
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LA VALL D’ALBAIDA 

És una comarca natural i històrica de la província de València, situada a la Comuni-

tat Valenciana. Es tracta d’una àmplia vall de quasi 15 Km que s’estreny cap a l’oest 

(5-6 Km). Presenta un paisatge ondulat que va dels 137 metres de Bellús fins als 

prop de 400 d’Agullent o Beniatjar, encara que Bocairent en el sud i Fontanars dels 

Alforins en l’oest superen els 600 metres. El clima de la vall és del tipus mediterraní-

llevantí. 34 són els municipis de la comarca, que té quasi 90.000 habitants, el més 

hábitats són 

 

 

 

 

 

 

Parlem d’una comarca totalment valencianoparlant.  

Entre els llocs més destacats turísticament destaquen 

El Pou Clar és el paratge fluvial més important del municipi 

i alberga importants valors naturals i paisatgístics. El riu Cla-

riano naix allí mateix i en els seus primers metres configura 

un seguit de pous excavats per l’aigua sobre roca calcària 

conformant un paisatge ben singular de formes arredoni-

des i de tranquil·les làmines d’aigua. La bona accessibilitat ens permet caminar per la seua ribera gaudint 

del contrast dels colors de la roca, l’aigua i els baladres, i també d’un bany revitalitzant-te a l’estiu en les 

aigües més fresques de la contornada. 

Les covetes del moro. Es tracta d’un grup de coves-

finestra, o coves artificials amb orificis en forma de fines-

tra, penjats a mitjan d’una cinglera rocosa. Situades en el 

Barranc de la Fos, en la vessant dreta, tan sols a uns 300 

m. al nord del nucli urbà medieval de Bocairent. És el 

grup més complex i nombrós, amb diferència, de tota la 

capçalera del riu Clariano, on hi ha altres grupets en els 

barrancs entre Bocairent, Ontinyent i Alfafara. És també el més famós i del que més s’ha escrit. 

                                                                                                                          NOEMÍ BENACLOCHA CAPUZ 

CONEIXEM LES NOSTRES COMARQUES.     

Municipis Població   Municipis Població 

Ontinyent 35.347   Bocairent 4.618 

Olleria 8.281   Pobla del duc 2.543 

Albaida 5.900   Agullent 2.410 

Benigànim 5.841   Llutxent 2.345 

Aielo de malferit 4.618   Castelló de Rugat 2.274 
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NOTÍCIES DEL CARMEN 

Què és Erasmus? És un projecte educatiu que permet l’intercanvi 

d’alumnes entre instituts de diferents països, amb la finalitat de 

conéixer tant aprenentatges significatius com el descobriment de 

nous països, altres cultures i altres llengües, sobretot l’anglés que 

serà la llengua de comunicació. 
 

L'intercanvi es realitza a llarg termini entre alumnes d’Erasmus que estan en disposició d’acollir alumnes 

d’altres països i posteriorment desplaçar-se als distins països dels alumnes que has acollit.  
 

 L’Erasmus dura 1 setmana, en aquest temps podran conéixer el centre educatiu, la família que els acull, 

un poc de l'idioma, a més de conéixer llocs i cultura del lloc al qual vagen.   
 

Enguany el Centre participa en tres projectes. Per la pandèmia no es poden traslladar als distints països, 

però els alumnes ja han establit comunicació entre ells,  es coneixen per videocridada.    
 

La setmana del viatge d'Erasmus els participants no fan classe normal, és a dir, fan una setmana dedicada 

als estudiants d'intercanvi, on es realitzen activitats relacionades en el projecte, a més de donar a conéi-

xer el nostre Centre, la nostra cultura i el nostre territori, sobretot la ciutat de València.  

ELS TRES PROJECTES SÓN 
“Heritage of our Lives in the Colors Of the Rainbow”, en el qual, com a socis, estan els països: Grècia, 

Hongria, Itàlia i Portugal. El projecte se sustenta en dos pilars: l'ús del patrimoni com  element vertebra-

dor i de cohesió dels països membres de la Unió Europea i l'ús de noves metodologies com a Aprenentat-

ge-Servei i Ludificació. 

“Students ENgaged in Sustainability Education (SEnSE)” en el qual al costat de centres de Croàcia, Itàlia, 

Lituània i Romania desenvoluparem l'aprenentatge basat en projectes, (Project Based Learning) i en el 

qual els nostres alumnes hauran de fer front al problema de la sostenibilitat del planeta i aportar solu-

cions als desastres ambientals que l'amenacen. 

“Schools for future – be part in creating an eco-friendly world” El tema principal d'aquest projecte és el 

medi ambient. L'essència principal és aprendre a través de l'aprenentatge col·laboratiu amb altres escoles 

a com protegir el medi ambient, per a això usarem els recursos ja existents en els diferents centres i 

transformarem les nostres escoles en espais ecològics. Els països que formaran part d'aquest projecte 

juntament amb Espanya són: Alemanya, Croàcia i Letònia.  

                                                                                                                                            DIEGO JIMÉNEZ WIEDEN 

Carmen Prieto, professora de Plàstica de l’ESO, inscrigué l’escola en projectes que realitza el museu El 

Centre del  Carmen de València. Vam ser escollits, els alumnes de 4t, a un dels sis projectes que s’han 

ofertat enguany, de seguida ens posàrem a treballar. 

El projecte es basa en l’art ecològic i el medi ambient enfocat en l’entorn del 

nostre col·legi, les matèries implicades han sigut Plàstica i  Cultura Científica   Els 

alumnes assessorats per l’artista Marco Ranieri (Diploma d’Especialització Uni-

versitària en Sostenibilitat, Ètica Ecològica i Educació Ambiental per la UPV), hem 

treballat la relació de l’art amb el medi natural. El projecte que s’ha materialitzat 

amb el jardí rodant, culmina amb 22 arbres gràfics, que són justos els que eme-

ten l’oxigen que necessita una persona en un dia per a respirar. 

                                                                              CAMILO MARCO HERNÁNDEZ  
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JO RECICLE,  

SI TU RECICLES…,  

TOTS GUANYEM 

El 26 de juny, a les huit de la vesprada, les nostres companyes ES CON-

FIRMEN en la Parròquia de Sant Roc. Estan molt il·lusionades per este 

pas que van a donar en el seu camí de Fe, un pas per al qual s’han es-

tat preparant durant dos anys dins de la seua trajectòria en JMV acom-

panyant-les la seua catequista Sor Amparo Ortiz.  Els desitgem que siga 

un dia molt especial i per descomptat que que les acompanyarem en 

eixa celebració tan important per a elles com per a aquells que formen 

part de la FAMÍLIA VICENCIANA.   

ENHORABONA XIQUES!!!!! 

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 

 

Com ja vam fer a l’anterior número de EL CARMEN EN VALENCIÀ, ens importa l’opinió dels alumnes, i al-

guns d’ells ens han fet arribar les seues propostes.  

Algunes són coincidents entre l’alumnat com : 

Arreglar les persianes de les aules. 

Portar el xandall en els dies d’educació física. 

Implantar la jornada contínua.  

Canviar les pissarres. 

Repartir millors els exàmens a final d’avaluació. 

Instal·lar taquilles.  

Màquines expenedores.  

Crear un grup escolar de manteniment de l’hort. 

                                                                                                                   NOEMÍ BENACLOCHA CAPUZ 

 

Propostes molt interessants però si no és amb la col·laboració de les famílies a través de l’aportació vo-

luntària, poc més es pot fer, que ja es fa prou el que es fa per part del Centre, ja coneixereu altres cen-

tres i us adonareu de l’esforç que es fa amb les intal·lacions. 

                                                                                                        EL CENTRE 

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. 

L’OPINIÓ DELS ALUMNES 
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Saps per què m’agradaria dir-te Google? 

Perquè ets tot el que busque.  

Quin tipus de criminal és més probable que aparega a Netflix?  

— Un assassí en SÈRIE 

Milions de joves volen netejar el planeta. 

Milions de pares volen que comencen pel seu dormitori. 

UN TOC D’HUMOR 

ENTRETENIMENT 

Música en valencià 

Hem de descendir fins al lloc 12é per veure el primer grup que empra el valencià, Zoo amb vora 150 mil 

oients mensuals. Per altra banda, el grup que composa i canta en valencià que més seguidors té a Spotify 

són els Obrint Pas amb 50 mil seguidors. Per finalitzar aquest anàlisi de dades, cal destacar tam-

bé Aspencat. “Quan caminàvem” és la cançó en valencià (obra d’un grup valencià) amb més reproduc-

cions a Spotify amb 3,1 milions. Ací vos deixem la resta d’artistes i grups recopilats fins el Top-30. 

12. Zoo | 149 mil | 38 mil | “Estiu” 2,5 milions. 

25. La Gossa Sorda | 77,5 mil | 42 mil | “Camals mullats” 2,8 milions. 

27. Obrint Pas | 74 mil | 50 mil | “La Flama” 2,6 milions. 

    29. Aspencat | 68 mil 37 mil | “Quan caminàvem” 3,1 milions  

 

 

 

 

 

Zoo és el grup que empra el valencià més escoltat a Spotify                              “Quan caminàvem” d’Aspencat 

El valencià és una llengua viva, molts parlants estan orgullosos d’utilitzar-la. Preguntant a 

la gents quina és la paraula o expressió que més els agrada ens han dit les següents: 

XE QUE BO. La utilitzem quan ens hem menjat una cosa molt bona. 

AU, CACAU. S’empra quan s’acomiaden les persones. 

LA MARE QUE VA. Es diu quan passa alguna cosa que no t’esperes, per sorpresa 

ENCETAR. Començar a usar o a consumir (alguna cosa)                                      ARIÁN MORENO ORDEN 

PARAULES EN VALENCIÀ QUE CRIDEN L’ATENCIÓ. 

Des de EL CARMEN EN VALENCIÀ volen felicitar els alumnes de 4t que es GRADUEN el 22 de juny. 

RECORDEU-VOS DEL CARMEN I MOLTS D’ÈXITS 
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EL RACÓ DE LA LECTURA 

Oliva (València), 1932 / Gandia (Valência), 2021 
El poeta Francisco Brines, llicenciat en Dret, Filosofia i Lletres i Història, va ser doctor honoris causa per 

la Universitat Politècnica de València. 
 

Pertanyia a l'anomenada generació del 50, de la qual van formar part, entre altres, Claudio Rodríguez, 

Ángel González, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma i José Ángel Valente. 
 

La seua obra poètica va ser reconeguda amb nombrosos guardons, entre ells el Premi Adonais per Les 

brases (1959), el Premi de les Lletres Valencianes (1967), el Premi Nacional de Poesia per La tardor de 

les roses (1987), el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles (1999), el Premi de Poesia Federico García 

Lorca (2007) i el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (2010). 
 

Francisco Brines va reunir la seua obra en Assaig d'un comiat. Poesia completa, 1960-1997 (2012).  

En 2016 va aparéixer Jardí ennuvolat, una selecció dels seus millors poemes al costat d'altres inèdits, i 

en 2017 Entre dos nades, que inclou deu poemes inèdits i més d'un centenar triats per diferents amics, 

lectors i estudiosos de la seua obra.  
 

En 2018 es va publicar Antologia poètica, que «cobreix la sencera trajectòria de l'autor, des del seu pri-

mer poemari —Les brases (1959)— fins al darrer —L'última costa (1995)—. 
 

El 9 d'octubre de 2019 li va ser concedida l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, que va rebre al 

desembre a la seua casa. 
 

Al novembre de 2020 va rebre el guardó més prestigiós de les lletres en espanyol, el Premi Miguel de 

Cervantes, El jurat va reconéixer «la seua obra poètica, que va del carnal i el purament humà al metafí-

sic, l'espiritual, cap a una aspiració de bellesa i immortalitat. És el poeta intimista de la generació del 

50 que més ha aprofundit en l'experiència de l'ésser humà individual enfront de la memòria, el pas del 

temps i l'exaltació vital. Francisco Brines és un dels mestres de la poesia espanyola actual i el seu magis-

teri és reconegut per totes les generacions que li succeeixen». 
 

L'escriptor valencià va morir a Gandia (València) el 20 de maig de 2021 als 89 anys, pocs dies després 

de recollir el Cervantes de mans dels reis. 

Homenatge a l’únic escriptor valencià en rebre   

EL PREMI CERVANTES DE LES LLETRES CASTELLANES 2020 

Las últimas preguntas de Francisco Brines 

En el acabamiento de la tarde,  
cuando hacía el camino,  
he llegado de pronto ¿a dónde? 
 

La noche que ha caído,  
tan repentina y negra, me impide ver, 
y sólo sé que nadie me acompaña.  
¿Qué ha sido este viaje? 
 

Muy largo debió ser, por la fatiga, 
o acaso fue muy breve, si existió:  
De entre mis posesiones  
sólo guardo un pañuelo que oscurece en mis manos:  
¿Para secar las lagrimas que no puedo verter?  
¿O para despedirme, desde la prescripción,  

Sin tiempo, me pregunto: ¿qué soy? ¿quién soy?  
¿Y para qué partí?  
¿Y qué sentido tiene haber llegado?  
Y qué poco me importa lo que,  
del lado del desuso, pueda pasar ahora,  
si nada entiendo.  
Dejo de ser mortal. Mas no soy inmortal.  
Como si nada hubiera sido. 
 


