
Laia ha desaparegut. Els seus amics em-
prenen  una recerca en la qual s’endisaran en
les xarxes socials. Prompte descobriran que
el donar-nos a conèixer a tot el món a través
de internet, exposant tota la nostra vida sen-
se saber a quí, pot acabar convertint-se en un
malson. Aquest és el fil argumental del curt-
metratge  «Desperta» que el curs passat ro-
daren els joves de tercer i quart d’ESO del
Col·legi Hernández de Villanueva de Caste-
llón per alertar  sobre els perills que compor-
ta navegar per internet sense cap precaució.
Una proposta en valencià, subtítolada en an-
glés i castella, que no para de guanyar premis.  

Si l’any passat el curtmetratge triomfava als
Baldiri Reixac, el guardó educatiu de més pres-
tigi que es concedeix en Catalunya, la Co-
munitat Valenciana i les Illes Balears, ara és la
seua guia didàctica la que ha merescut el re-
coneixement de la Generalitat Valenciana. La
Conselleria de Educació va fallar el passat 
de desembre els Premis  als Materials Di-
dàctics i Innovació Educativa, atorgant a
«Desperta: Guia Didàctica» el primer premi
en la modalitat F, la corresponent a treballs
d’investigació i innovació educativa. 

La guia didàctica d’aquest curtmetratge la
van realitzar l’any passat els dos professors del
Col·legi Hernández que dirigiren el projecte
audiovisual, Rafael Solves i Miriam Sebastián,
l’orientador  d’aquest centre privat concertat,
Rubén Estrada, amb la col·laboració de For-
tunato Tàpia, tècnic de  la  Unitat de Preven-

ció Comunitaria de Conductes Adictives
(Upcca) de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

Els autors de la guia asseguren que a més
d’ajudar als adolescents a conèixer els riscos
de la xarxa, també té com a objectiu fona-
mental facilitar als pares i mares una visió de
la realitat en la que es troben els seus fill al món
virtual, un fet desconegut en la majoria dels
casos per els propis pares. A més, aprofitant
l’expectació que es creava al treballar d’una
manera tan diferent, provocadora i innova-
dora, que aconseguia centrar l’atenció dels
alumnes, els docents decidiren afegir sessions
encaminades a la informació i sensibilització
sobre el consum d’alcohol en l’adolescència. 

Sessions pels joves d’ESO i els seus pares
La guia proposa  sessions per estudiants
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Vuit d’aquestes sessions són de tutories a
l’institut, on l’alumnat, després de visionar
una o varies escenes del curtmetrage, ha de
respondre i fer una sèrie d’activitats que con-
clouen amb un debat o una posada en comú
a l’aula. Amb aquest treball «es pretén fo-
mentar en els nostres menors més pensa-
ment crític, facilitar-los un punt d’encontre
on puguen debatre i discutir sobre els seus te-
mes, augmentar la seua capacitat de mesu-
rar i modificar les conductes inapropiades
per poder tindre present les seues conse-
qüències i actuar d’una manera més respon-
sable, sense assumir riscos innecessaris»,
destaquen els autors. A més, s’han dissenyat
dues xarrades per a pares on se’ls il·lustra so-
bre els riscos de l’ús i l’abús d’internet

El Col·legi Hernández, segons ha explicat
Estrada, té intenció de presentar la guia di-
dàctica de «Desperta» a tots els centres de Se-
cundària de la Ribera i el Centre de Formació,
Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de Xà-
tiva ja s’ha interessat per aquest treball per tal
de formar al professorat en els perills d’in-
ternet. Els IES interessats poden trobar més
informació a la web d’aquest centre educatiu.

Alumnes de tercer i quart curs d’ESO del Col·legi Hernández durant el rodatge de «Desperta». COL·LEGI HERNÁNDEZ

La Conselleria d’Educació ha guardonat amb el primer premi d’Innovació
Educativa la guia didàctica del curtmetratge «Desperta» en el què els joves d’ESO
del Col·legi Hernández de Villanueva de Castellón alerten dels perills d’internet

COL·LEGI HERNÁNDEZ

PREVENCIÓ
Combatre la baixa percepció del perill 
respecte a l’ús de les noves tecnologies

La guia didàctica del curt «Desperta», fet i in-
terpretat pels alumnes i professors del Col·legi
Hernández, pretén sensibilitzar i informar sobre
els possibles riscos, problemes i conflictes que
ens podem trobar si fem un mal ús de les xarxes
socials i de les noves tecnologies. Aquesta idea
bàsica es conjuga amb la baixa percepció de risc
que tenen els menors i els seus pares respecte a
l’ús de les noves tecnologies.

�

«Desperta» davant el
risc de les xarxes socials 

www.colegiohernandez.com

Director Ferran Belda Coordina Rafel Montaner levante.aula@epi.es �
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La tradició de rodar els fatxos de Nadal arrela al CEIP Sant Jaume d’Onil, on
el seu conserge, Antonio (foto de dalt), confecciona cada any aquestes torxes d’es-
part per a que els xiquets les roden en el pati sota la supervisió d’un adult. També

podeu gaudir de les nadales del CEIP Concepción Arenal de Vila-real, de les
propostes del CEIP Dr. Alemany de Cullera i del CEIP Pare Jofré del Puig.

�
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la participació �2aula
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Descubre cómo captar y retener alumnos utilizando las principales técnicas y 
metodologías de marketing aplicadas a los Centros Educativos
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EL PUIG BALLA A RITME MEDIEVAL

�Els centres educatius o institucions que vulguen mostrar les seues activitats en aquest espai poden enviar fotos i un text explicatiu a levante.aula@epi.es

En el Col·legi d’Educació Infantil i
Primària públic (CEIP) Pare Jofré del
Puig ens endinsem, ballant, en l’Edat
Mitjana. Així, han començat a aparèi-
xer per l’escola arcs de pedra, vitralls,
castells, trovadors i princeses... Tot açò
que podeu veure a les tres fotos de dalt
i a la dreta d’aquestes línies s’ha fet
dins del marc d’un projecte d’innova-
ció educativa al voltant del ball. 

Els diferents grups han treballat l’ori-
gen de les danses medievals, el seu
context històric, aspectes plàstics i, per
suposat, la pràctica del ball. 
Hem ballat a classe, als patis, al Mones-
tir del Puig... I el primer trimestre ha 
sigut ben profitós! També hem celebrat
el nostre Mercat Solidari amb més
balls de l’Edat Mitjana!
CEIP Pare Jofré  L’HORTA NORD

Les nadales de Vila-real 
El CEIP Concepción Arenal de Vila-real li

ha ficat música al Nadal. Primer, junt al cor
del CEIP Botànic Calduch d’aquest mateix
municipi, va oferir un concert als avis de
la residència de persones majors Verge de
Gràcia d’aquesta ciutat de la Plana Baixa
(esquerra). Després, les nadales sonaren al
festival de l’escola. Davall podeu veure l’ac-
tuació del cor d’Infantil i de Primària.
CEIP Concepción Arenal LA PLANA BAIXA

�
Les mares fan teatre 
de titelles a Cullera

Al CEIP Dr. Alemany de Cullera hem cele-
brat la tardor amb contes i castanyes (dues
fotos de dalt). El conte «La muntanya i l’es-
quirol» va estar ficat en escena per les ma-
res amb titelles i l’ajuda de Mica, una ami-
ga viatgera. Les castanyes, ben torrades,
les van repartir els castanyers als xiquets
d’Infantil. En acabar de berenar se’ls que-
dà a tots careta de castanya.
CEIP Dr. Alemany LA RIBERA BAIXA

�

La tradició dels fatxos roda a l’escola d’Onil
Tots els anys, abans de Nadal, al CEIP Sant Jaume d’Onil rodem els nostres

fatxos, elaborats de manera artesanal pel conserge Antonio (dalt). En Onil,
cada nit del 24 de desembre es celebra la nit dels fatxos. Aquests estan fets
amb espart verd i sec agafat dies abans a la serra d’Onil. Els colivencs, organit-
zats en colles d’amics o familiars, pugen a la muntanya a cercar l’espart amb el
qual elaboren a mà els fatxos. CEIP Sant Jaume L’ALCOIÀ
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Un grup d’alumnes de l’Institut d’Educa-
ció Secundària (IES) Molí del Sol de Mislata,
coincidint amb la jornada d’activitats de fi de
trimestre el passat  de desembre, va mun-
tar per segon any consecutiu una tómbola
solidària, la recaptació de la qual ha anat di-
rigida en aquesta ocasió a l’Associació de Pa-
res de Xiquets amb Càncer de la Comunitat
Valenciana (Aspanion). Aquest projecte ha
estat coordinat per Cruz García, Educadora
social i responsable del Programa Municipal

d’Integració Educativa (PMIE) i Sonia Riera,
professora de Biologia i Geologia de l’IES.

Una de les singularitats d’aquesta tómbo-
la és que tota la seua preparació prèvia —re-
collida i inventariat de regals, elaboració de
cartells i murals, realització i segellat de bit-
llets, passar la informació per les aules del cen-
tre, etc... — la porta a terme un nombrós grup
de  alumnes i alumnes d’entre  i  anys, ate-
sos en el PMIE i, per tant, amb dificultats d’in-
tegració social i/o escolar.

Són també ells qui s’encarreguen d’aten-
dre la tómbola i, altra de les singularitats, par-
ticipen activament a dur el recaptat després
a l’associació triada, col·laborant en alguna ac-
tivitat i coneixent directament i molt de prop
altres realitats socials. Així, el curs passat acon-
seguiren comprar  racions de menjar a l’as-
sociació benèfica valenciana Alimenta, i ells
mateixos les van repartir durant les vacances
de Nadal en diferents centres d’acollida.

Implicació, voluntat e il·lusió 
«La finalitat d’aquesta activitat per tant, no
només és la de recaptar fons (que ja és im-
portant), és també aconseguir fer visible,  en
l’IES i en la societat, la millor cara d’aquest
alumnat», destaquen les coordinadores del
projecte. «Pretenem a més que els joves s’a-
donen que es poden implicar i responsabi-
litzar com qui més en un projecte i traure’l
avant», apunten. «Durant aquestes dues edi-
cions  —continuen— nosaltres, com educa-
dores en àrees de treball complementàries
dins i fora de l’aula, ens hem encarregat de
coordinar l’activitat, en la qual hem aconse-
guit implicar, a més de l’alumnat del PMIE, a
pares, alumnes i professors, a la directiva i a
la resta de personal del centre. Sense les
seues aportacions (peluixos, llibres, material
escolar...), suport i paciència, ens seria im-
possible muntar la tómbola i molt menys re-
captar fons, ja que són també qui compren
els bitllets. Així que participem tots». 

Les educadores posen aquesta interessant
iniciativa com exemple «del molt que es pot
fer amb pocs mitjos i molta il·lusió i voluntat».
Pensen, a més, que per als alumnes partici-
pants, eixir en el diari «seria un reconeixement
al seu treball i els animaria a participar en una
tercera tómbola solidària» el curs pròxim.

Concluen que la tómbola va ser tot un èxit
de participació i que es va bolcar tota la co-
munitat educativa. «Aconseguirem recaptar
 euros, superant amb escreix la recapta-
ció de l’any passat que va ser de ». Ara,  a
la volta de vacances, els alumnes del PMIE
entegaran els diners a Aspanion i participa-
ran en una activitat organitzada per la mateixa
associació en la queconeixeran molt de prop
la realitat del càncer i tindran ocasió d’inter-
canviar impressions amb joves s i familiars
que per una o altra causa la coneixen bé. 

CONCURSO

El jurado del II Concurso de blogs «TIC-
nológicos» ha premiado a un cuaderno
de bitácora confeccionado por estudian-
tes del IES El Saler como el mejor blog es-
colar sobre Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC)  de la Comuni-
tat Valenciana. En este certamen se ins-
cribieron  equipos de estudiantes de º
y º de ESO. Los profesores de Informáti-
ca y Tecnología de estos centros han co-
ordinado una actividad  cuyo objetivo es
dar conocer las actividades y salidas pro-
fesionales de las TIC.

La iniciativa ha sido promovida por las
ocho escuelas universitarias valencianas
que imparten estudios de Telecomuni-
caciones e Informática, junto con los co-
legios profesionales, y en colaboración con
la Dirección General de Innovación Tec-
nológica de la Conselleria de Educación.
Estas entidades organizan también el II
Encuentro Inter-estudiantes «TICnolo-
gía» que se celebrará el  de enero en el
complejo La Petxina de Valencia, donde
se realizará la entrega de premios.

Alumnos del IES 
El Saler construyen el
mejor blog sobre TIC
de la C. Valenciana

CENTRO EDUCATIVO DE LA FUNDACIÓN SANTO DOMINGO EN SAGUNT. El Colegio San Vicente Ferrer que la Fundación Santo Domingo tiene en
Sagunt continúa con la línea pedagógica de incorporar la lengua inglesa en el diseño curricular de todas las etapas educativas. Así, el Departamento
de Inglés, con el fin de fomentar entre los alumnos el interés por este idioma, ha organizado la representación de tres obras de teatro para todo el co-
legio en esta lengua extranjera. Estas actuaciones han tenido un gran éxito entre los niños. Para educación infantil y primer ciclo de Primaria los dos
jóvenes actores han representado «Andersen, stories in the attic», «Robbin and Hood» para 2.º y 3.er ciclo de Primaria, mientras que los alumnos de
Secundaria han disfrutado con la interpretación, la música cinematográfica y la historia denominada «Clapperboard, slate one, take one ... action!».

�

El Colegio San Vicente Ferrer fomenta el inglés a golpe de teatro
COLEGIO SAN VICENTE FERRER

Un molí de solidaritat

Els organitzadors de 
la tómbola solidària el 

passat 22 de desembre.
IES MOLÍ DEL SOL

Joves de l’IES Molí del Sol de
Mislata munten una tómbola
solidària a benefici dels
xiquets malalts de càncer

EDUCACIÓ EN VALORS
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