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RÀDIO OIENTS DE SANTA ANNA RÀDIO
 Benvinguts i benvingudes a la VIIIa Edició de la nostra 
revista El castell.

En aquesta ocasió parlaré de la capacitat d’adaptació a les 
circumstàncies i, és aquesta, la que em permet organitzar 
un nou curs que, al meu pensament, encara resulta més 
difícil d’afrontar. L’activitat educativa s’ha de modificar i va 
evolucionant amb una pandèmia que ens ha arribat de manera 
molt sobtada a tota la comunitat educativa.

En aquestes primeres pàgines us vull enviar el meu agraïment a 
totes i tots, professorat, monitors/es, personal de neteja, alumnat, 
famílies... ja que sense la vostra col·laboració, confiança i 
recolzament aquest curs hauria pogut resultar més difícil.

Anem adaptant-nos a la realitat, però amb el gran desig de recuperar la nostra rutina escolar 
amb totes les activitats, celebracions, excursions, graduacions... i els patis coeducatius, que tant 
es troben a faltar. Ara sols ens queda continuar venint a l’escola i anar superant dia rere dia, 
veure’ns i compartir experiències.

Aquest curs radiem el futur, amb el projecte de Ràdio i Escacs, amb el qual des de les vostres 
cases tindreu l’opció de participar activament dels nostres podcasts. I amb açò volem donar-vos les 
gràcies per les participacions, dedicatòries, missatges de totes i tots vosaltres i seguim esperant les 
vostres aportacions al 46005909@gva.es.

No puc deixar de parlar-vos de la portada i contraportada d’aquest curs. Aquestes fotografies, 
eixen del 1r concurs de fotografia, que gira entorn els escacs i la ràdio. L’alumnat i les famílies 
han participat activament en aquest concurs i aquest ha sigut el resultat. Ens ha sigut impossible 
quedar-nos amb una d’elles i per tant, faré un nomenament especial a cadascuna de les famílies 
i al títol de la seua obra.

Ací us presente l’escaleta de SANTA ANNA RÀDIO.
No ho oblideu, tenim programes de cuina, de música, d’art; un concurs de Passa paraula; us 
contem la història d’Oliva; tenim podcast de tradicions, de celebracions falleres, de Setmana 
santa i molt més. No deixeu d’escoltar-nos en el portal ivoox.com



PUBLICACIÓ DE LA VIII REVISTA EL CASTELL
 L’escola Santa Anna publica la revista coincidint amb el dia del llibre, 23/04/2021, i amb 
l’entrevista d’una antiga alumna, Esther Climent Gosp guardonada amb el Premi Carmesina.

Esther Climent Gosp va nàixer a Oliva el 1995. Els seus estudis d’infantil i primària els va 
fer a la nostra escola, al CEIP SANTA ANNA. Graduada en Odontologia per la Universitat de 
València, compagina la seua professió amb la seua dedicació a l’escriptura. Ha participat com 
a col·laboradora habitual en Gargots Revista Literària i actualment forma part del seu consell 
editorial. Gargots és una revista literària que té com a objectius promocionar i fer visibles a nous 
joves escriptors de la Comunitat Valenciana. També forma part de Saforíssims, Societat Literària. 
Apareix com l’autora més jove recollida a Gandia, Capital Literària: Antologia de textos actuals de 
la Safor-Valldigna (Lletra Impresa Edicions, 2018).

Des del centre us animem a tots i totes a fer la seua lectura i li donem l’ENHORABONA!

Empar Sastre
Directora



BRINES
 En aquest apartat de la nostra revista, ens agradaria fer menció al Premi Cervantes 2020, 
En Francisco Brines. 
Degut a aquest fet i al reconeixement que ha rebut per tota una vida dedicada a la poesia, entre 
altres moltes virtuts, a l’alumnat de primer ens va brindar l’oportunitat meravellosa d’obrir-nos pas 
amb un projecte anomenat “Un mes, un autor” enriquint els nostres coneixements culturals sobre 
persones que han fet història i que d’una manera o altra, han confluït en les nostres xicotetes 
vides.
Per tot això i més, li donem les gràcies al Senyor Francisco Brines i li rendim homenatge des de 
la nostra humil escola.



ARTICLE METEOROLOGIA
 Olivera i Oliver, t’interessa la meteorologia?
A Santa Anna tenim una estació meteorològica que et permetrà saber la temperatura, la velocitat 
del vent, la pressió atmosfèrica, la sensació tèrmica i molt més.
Abans d’eixir de casa, entra  i visita https://santaanna.es/estacio-metereologica/  i sabràs quina 
roba cal lluir!



UN DIA AL MENJADOR
 Són les 13:40 de qualsevol dia de la setmana i les educadores i la cuinera ja han dinat al 
menjador amb les distàncies pertinents.
Són 5 educadores: Patri, Vero, M. Ángeles, Lorena i Cande; més Basi, la cuinera.

Entre totes preparen les safates per al primer torn (infantil i 2 
cursos de primària, primer i segon) amb els coberts, pa, amanida 
i fruita. A esta hora, Patri, Vero, M. Ángeles i Lorena, amb el 
seu uniforme i mascareta, van arreplegant als seus xiquets 
i xiquetes; cadascuna amb el curs o cursos que tinga. Patri 
és l’encarregada de primer i segon; Vero dinfantil de 3 anys; 
M. Ángeles, d’infantil de 4 anys; i Lorena, d’infantil de 5 anys. 
Mentre, al menjador, s’han quedat Basi i Cande que anirant 
escudellant i repartint respectivament a cada curs les safates amb el menjar calentet perquè 
gradualment els xiquets i xiquetes vagen asseient-se en els seus llocs. Prèviament s’hauran 
llavat les mans i hauran fet pipí amb l’educadora.

El menjador està separat per classes o cursos amb cortines de plàstic. Pareix un hospital, de net 
i asèptic que està, però la seguretat i higiene és el més important en aquests temps pandèmics.

Quan tots i totes ja estan asseguts en taula (sempre s’asseuen al mateix lloc), Cande se’n va fora 
al pati, doncs ella s’ocupa dels més majors que ixen a les 14 :00 hores. Fora, al pati estan tercer, 
quart, cinqué i sisé que estan jugant a corda, frontó, bàsquet o al “qui toca, para” o a xarrar, que 
també va molt bé. Per suposat, cada curs sols juga amb els seus companys i companyes, seguint 
el protocol.

El pati està dividit per cursos perquè no es mesclen. Al cap d’uns 45 minuts, més o menys, el 
primer torn va eixint gradualment del menjador amb cada educadora que els acompanyarà a 
llavar-se les mans i a  netejar-se les  dents. 
Hi ha una netejadora COVID que és fonamental per a la bona organització del menjador, Mikaela, 
que entra al menjador quan ja està buit i ho neteja tot perquè el segon torn puga entrar a menjar 
en òptimes condicions. Mentre, Basi acondiciona un altra vegada la cuina i canvia l’aigua dels 
poals que utilitzen per als coberts i neteja del menjador.

Cande pita 3 vegades al pati i les xiquetes i xiquets es col·loquen a les marques que hi ha al pati 
per a guardar la distància. Acudeixen per un corredor lateral del menjador. Al final d’eixe corredor 
està Patri amb les seues xiquetes i xiquets de primer i segon esperant la senyal de Cande (OK 
amb el dit) perquè ella puga eixir per un altra porta i no creuar-se entre ells.

Es llaven les mans i una vegada ha eixit Mikaela del menjador, Basi dona l’ordre d’entrar. Elles 
i ells van entrant poc a poc, agafen cadascú la seua safata  i van a la finestra on està Basi i 
carreguen de menjar. Mentre el segon torn menja, els del primer torn estan al seu pati.

A les 15:30, el segon torn ja ha acabat i alguns se’n van a les 
seues cases. La resta és queda a la biblioteca després de rentar-
se les mans un altra vegada. Allí faran deures o manualitats 
asseguts amb els seus companys i companyes.
Els del primer torn (els menuts) estan en les seues classes jugant 
i pintant.
A les 16:30 ve l’autobús que s’emporta a la majoria de l’alumnat 
prèviament desinfectades les mans i presa la temperatura. D’això 



s’encarreguen Patri i Lorena.
La resta que es queda al col·legi eixiran a les 16:45 esperant als pares i mares que venen a 
recollir-los.

I aquest és el nostre dia a dia, treballem poques hores però són molt intenses i amb molta activitat.
Som molt felices de treballar en este col·le, Santa Anna, ja que tenim molt bona comunicació i 
companyonia entre nosaltres i la direcció del centre .
Vore als nostres xiquets i xiquetes satisfets i contents és el que més ens agrada.

Gràcies per l’oportunitat de donar-nos veu, Empar!



DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

(25  DE NOVEMBRE)
 El dimecres 25 de novembre es va celebrar 
el Dia Internacional contra la violència de gènere i 
des del CEIP Santa Anna, un any més, volíem tindre 
l’oportunitat de fer visible el rebuig a la violència 
contra la dona. La violència de gènere és l’exemple 
més extrem de la desigualtat que encara persisteix en 
les nostres societats i que es manifesta de diverses 
maneres i en diferents espais. A més a més, és una 
persistent amenaça i obstacle al desenvolupament 
humà i els drets humans.

Enguany, a causa de la situació derivada del COVID, 
hem realitzat entre tots un mural  respectant la distància 
de seguretat. El mural estava en un aula i cada dia 
anava una classe a pintar o decorar una part del 
mural. En aquest mural podem observar a una dona 
que plora. En la seua samarreta es pot llegir “NO ET 
CALLES! Ni una llágrima més de sang” que és el lema 
d’ aquest any. Aquest lema té el seu origen en la cançó 
de Manuel Carrasco Que nadie, la lletra del qual és 
una proclamació contra la violència de gènere. 

El fons del mural està decorat amb notícies relacionades amb el 25 N que els alumnes en 
col·laboració amb les seues famílies i tutores van buscar per a poder pegar-les al mural. A més 
els alumnes d’infantil van estampar les seues mans amb pintura de color violeta en una cartolina, 
que més tard van retallar i van afegir al mural en forma de marc. Una vegada totes aquestes 
tasques es van acabar, havíem finalitzat el nostre mural del 25 N. 

A part del mural tan meravellós que van fer tot  l’alumnat del centre, relacionat amb la cançó de 
Manuel Carrasco, cada curs va decorar les lletres de la cançó (Que nadie calle tu verdad, que 
nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar hundiéndote en silencio, que nadie te 
obligue a morir cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir…) que més tard es van 
col·locar en les escales del centre. 



A NADAL UN PAS DE PARDAL
 Com no podia faltar al centre enguany ens ha visitat el REI GASPAR, que va baixar des 
del Castell per fer una visita al nostre alumnat.
El carter reial va donar pas a un REI que va vindre en primera persona a visitar-nos.



DIA DE LA PAU
 Commemorem el dia de la Pau amb la llegenda del conte dels colors.
L’Alumnat va  aportar missatges de pau, felicitat, ànim de forma diferent i escrivint ho dibuixant 
al pati paraules o missatges.
HI HAVIA UN SOMNI SANTANER… EN UN MÓN PLE DE PAU!



CARNESTOLTES

 Aquest curs el Rei Carnestoltes ens ha deixat unes consignes ben divertides, que formaran 
part de la nostra disfressa el divendres.
Els superherois i superheroïnes de Santa Anna han arribat a Oliva per fer-nos gaudir del 
Carnestoltes.
L’Ampa ens ha portat una màquina per a fer suc de taronja natural i unes coques. Quina alegria 
i quin esmorzar més bo i divertit.
La batucada escolar ha acompanyat la festa i l’alumnat s’ha convertit en:
Escac man, Wonder Queen, Raig de foc, Capità Peó, Raig de foc, Super…, entre molts i moltes 
més.





DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
(8 DE MARÇ)

 Des del centre reivindiquem el feminisme i conmemorem la lluita de les dones per formar 
part de l’àmbit laboral, incloent la independència econòmica i social. Alhora es denuncien les 
diverses formes de masclisme i micromasclismes que existeixen en l’actualitat.
Els alumnes van dur a terme una activitat a nivell de centre en la qual van participar tots i cadascun 
de ells.

Amb l’objectiu de mostrar la participació de la dona al llarg de la història i les seues increïbles 
aportacions per al benefici de la societat, es van repartir diferents àmbits a cada curs: Inventores, 
científiques, escriptores, pintores, esportistes, etc... en la qual els alumnes de manera individual, 
en col·laboració amb les famílies, havien de buscar informació de la dona que els haguera tocat. 
Després en una cartolina havien d’escriure el nom d’aquesta dona i fets biogràfics importants 
relacionats amb la seua àrea de treball.

L’alumnat d’infantil va decorar la samarreta que més tard portaria una alumna de sisé. Aquesta 
decoració la van fer amb la tècnica de l’estampació, amb la qual van marcar en la samarreta el 
8M en color violeta. A més van fer uns volants i un faixí en el qual es podia llegir 8 de Març, Dia 
Internacional de les dones.

Quan tots els alumnes havien portat la seua part de la investigació feta, el claustre de professors 
es va posar en marxa per a crear una falda feta amb totes les cartolines informatives de les 
dones importants en la història. Van començar formant un cancan amb cércols d’Educació física, 
després van unir aquests cércols amb tela i van anar afegint a poc a poc tots els treballs dels 
xiquets com si foren volants fins que finalment van acabar la falda.

Aqueix dia a les 12.00 vam dur a terme una xicoteta cerimònia (sempre guardant la deguda 
distància de seguretat). Va començar amb la presentació del outfit per part de l’alumna de 6é 
baixant al pati i saludant a tots els companys perquè tots pogueren veure que l’aportació de 
cadascun havia aconseguit un treball en comú meravellós. 
A continuació, la directora del centre Empar, va anar a poc a poc preguntant als xiquets i xiquetes 
quines dones els havia tocat i què havien aprés sobre elles. Va ser un treball en equip molt 
enriquidor.







MASCLETÀ ECOLÒGICA
 Unes falles escolars amb un podcast i una celebració amb mesures de seguretat.
Vam viure de la mà de tots els fallers i les falleres d’Oliva la celebració i els actes de les falles, 
acabant la setmana amb una mascletà ecològica des del centre escolar, que volia fer-se sentit 
per tota la ciutat.



RADIEM EL FUTUR:  XI SETMANA CULTURAL
 L’escola ha celebrat la XI SETMANA CULTURAL amb el títol Radiem el futur i, el dilluns dia 
29 de març de 2021 a les 13:15, hem soterrat la nostra càpsula del temps. L’alumnat ha depositat 
cartes, mascaretes, missatges d’ànim, fotos, USB, reculls de periòdics, reptes d’escacs... 
L’activitat ha resultat molt positiva i motivadora, tant per a xiquetes i xiquets com per al professorat, 
regidoria d’educació i personal treballador del centre.
La càpsula s’obrirà el 29 de març de 2071. Fins el moment, guardarem el secret!

El dimarts vam fer activitats a la muntanya.
Calia que l’alumnat, netejara la brutícia, per després ser conscients del que fem les persones i 
del poc civisme de la població, ja que estava molt bruta!
Vam reploblar l’accés per les escales a  la nostra escola, fent una ruta dels sentits, amb romers, 
espígol, acants, sàlvia, herba-sana… una ruta que convida a pujar a Santa Anna.
Vam aprofitar les tauletes  tàctils per a fer fotografies i fer un herbari.





Per finalitzar la setmana cultural del 2021 ho vam fer amb el DIA DE L’ESPORT.
Vam començar la jornada amb un podcast i una motivació, ja que l’extenista professional DAVID 
FERRER, va concedir una entrevista al nostre alumnat. Aquesta la podeu trobar en les pàgines 
d’aquesta revista i al nostre canal d’ivoox.com SANTA ANNA RÀDIO.
També vam fer reptes i sobretot esport, diversió i com no… ens vam menjar la mona que ens va 
portar l’AMPA.



ROMEU I JULIETA:
LA RÀDIONOVEL LA DEL SANTA ANNA

 La ràdio és la gran oblidada quan es parla de mitjans de comunicació i, malgrat tot, compta 
amb una minoritària però gran audiència. És cert que el cinema, la televisió i les grans plataformes 
han posat a la radionovel·la en una situació difícil. De totes maneres, Santa Anna Ràdio reivindica 
aquest espai amb una obra que mai perd la seua actualitat. La classe de tercer ha escollit Romeu 
i Julieta per dos motius: és una obra que cal conéixer, en tant que és un referent universal; en 
segon lloc, tracta temes com l’amor i els prejudicis entre iguals que encara estan molt presents a 
la nostra societat, on no s’accepten les diferències i d’elles se’n construeixen barreres difícils de 
sortejar.
Romeu i Julieta ha estat treballada a classe i ha gaudit del beneplàcit dels seus actors i actrius, 
que han entés millor l’obra que molts adults, atenent a les conclusions que han extret i compartit 
amb la resta dels que tenim la sort d’estar amb ells. La direcció ha estat molt gratificant per 
l’enorme interés que ha despertat i per la il·lusió que podreu sentir quan escolteu els diàlegs dels 
nostres actors i actrius.
Estem segurs que quan escolteu l’obra, tot i que ha estat adaptada per als més menuts, us 
farà sentir la màgia d’aquella ràdio a la vora de la qual es reunia tota la família per escoltar les 
radionovel·les anys abans que la televisió imposara la seua hegemonia.
Doneu-li una nova oportunitat a la ràdio, feu volar la vostra imaginació perquè Romeu i Julieta, 
interpretat pel nostre alumnat us parlaran de passions, sentiments i un amor que sobreviu al 
terrible final que espera als protagonistes.

.

Radionovel·la en quatre parts



LA CLASSE DELS POLLETS
 La classe de tres anys ha realitzat una votació per triar el nom de la classe.
Dins de les opcions que els xiquets i les xiquetes han triat, ha estat: el kiwi, el raïm, el pollet, 
l´eruga i el mosquit.
Ells i elles han fet la seua votació.

ALBERT  EL POLLET                      DARA EL RAÏM                         ALMA EL MOSQUIT                                                                                

 

NICOLE EL KIWI                      HÉCTOR EL POLLET                         LUIS EL POLLET
                                                                              

LAIA EL POLLET                       ESTEBAN L´ ERUGA                        JOEL EL RAÏM

GUANYADOR PER TANT ELS POLLETS



LA BANDA DELS POLLETS

 Som els músics de tres anys i anem a l´escola de santa anna som  el grup dels pollets i 
anem a presentar-nos:

HOLA, SOC EL CASCABELL                           HOLA, SOC LA CAIXA XINESA
                                 

                                   

HOLA, SOC EL XILÒFON                                  HOLA, SOC LA PANDERETA

HOLA, SOC ELS PLATETS                               HOLA, SOC  LES CLAUS
               



HOLA, SOC LA MARACA                                  HOLA, SOC EL TRIÀNGLE

     

HOLA, SOC LA FLAUTA                                 HOLA, SOC EL TABALET

I ANEM TOTS A TOCAR!           



ELS COCODRILS FAN GALETES?

RECEPTA  DE  CUINA

GALETES  AMB  XOCOLATE
INGREDIENTS:

-220gr  de FARINA
-1 OU

-100gr de  MANTEGA (desfeta)
-130gr de SUCRE  NEGRE

-110gr de  LLAVORETES  DE XOCOLATE
-1  culleradeta de  LLEVAT
-1/2 culleradeta  de  SAL

ELABORACIÓ
ABOQUEM TOTS ELS INGREDIENTS

REMENEM FINS QUE QUEDE UNA MASSA HOMOGÈNIA.



HO APLANEM I AMB LES FORMES ANEM TALLANT LES GALETES.

LES POSEM AL FORN DE 10 A 15  MINUTS, A UNA TEMPERATURA DE 160ºC

Amb la nostra recepta i el nostre podcast, ja podeu començar a fer les vostres pròpies galetes. 
Esperem que estiguen tan bones com les nostres.
Ànim, els cocodrils.



THIS IS ART
 Aquest projecte va nàixer amb la intenció d’introduir al nostre alumnat en el món de l’art 
i demostrar-los que podíem desenvolupar la creativitat i la imaginació de les nostres xiquetes 
i xiquets a partir d’una retroalimentació basada en l’increment del seu bagatge cultural i la 
flexibilització de les seues mirades, fet latent en les seues pròpies produccions. 
Si repassem quins són els continguts a treballar, fàcilment els trobarem experimentats en multitud 
d’obres d’artistes d’arreu del món. Els colors primaris, sempre presents en obres de Mondrian 
i Keith Haring; les formes geomètriques i línies en quadres de Vassarely, Pacita Abad, Yayoi 
Kusama, Okuda... A més d’ infinitats de tècniques artístiques emprades en les nostres creacions 
i composicions, com podreu comprovar a les fotografies que engalanen el nostre article.

L’art és, sense dubte, una font de coneixement imprescindible per seguir creant cultura i una 
potent eina de treball que ens ajuda a deixar de banda els llibres de text i centrar-nos en millorar 
els aprenentatges, augmentar la capacitat pròpia per extrapolar els coneixements adquirits en 
les diferents matèries, reforçar el pensament crític i solucionar els problemes que sorgeixen per 
si sols. 



NOSALTRES JA SOM IOGUIS, I TU?
 A la classe de segon sabem la importància que té estar bé, tant física com anímicament; 
és per això que a Educació Física hem decidit practicar ioga… a la muntanya!

Aprofitant l’entorn natural de la nostra escola, cada setmana eixim a la muntanya amb les nostres 
estoretes per a practicar ioga; un esport que ens ajuda a relaxar-nos, millorar la nostra respiració, 
desenvolupar els nostres músculs motors, augmentar la flexibilitat a les nostres articulacions i 
millorar els hàbits posturals de la columna vertebral, mentre gaudim de la natura.

Les xiquetes i els xiquets de segon estem molt contents d’haver descobert aquest esport! Ací us 
deixem unes fotos amb algunes de les postures que més ens agraden, com el cranc, el gos, el 
gat… i, per suposat, el guerrer!



LA NOSTRA HISTÒRIA
 En aquest últim any a infantil hem estudiat el nostre poble, les arrels i el pas cap a la 
prosperitat com la nostra promoció cap a primària. 

En les nostres rutinàries eixides per la població hem visitat els orígens d’Oliva, visitant el Raval 
i el barri de les Gerreries-Pinet. Després hem passat a la Vila, on hem descobert l’esplendor del 
Palau dels Centelles,  els cultius i la seua indústria de l’època, que amb el sucre ens portà a 
l’exel·lència a Europa. 

També hem tastat el sucre i receptes on s’utilitza. A més a més, hem plantat canya de sucre. I, 
com no podia ser d’altra manera, hem escoltat les Rondalles del Pinet, on la màgia dels nostres 
avantpassats ens han ensenyat rutines i curiositats de fa molts anys. 



 PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL I TEATRE DE LA 
CANYAMEL A OLIVA .

Estranger: Hola, bon dia!

Soldats: Pare, vosté a què ve ací Oliva al 
Palau dels Centelles?

Estranger: Vinc a comprar sucre, sucre del bo.

Soldats: Doncs passe, passe.

Comte: Què vol vosté?

Estranger: Volem comprar sucre d’Oliva.

Comtessa: Però quant de sucre?

Estranger: Dos vaixells plens fins a dalt.

Comtes: Molt bé, molt bé, tracte fet.

Estranger: Ens donem les mans i ja ens veiem 
les setmanes vinents.

Explicació Palau del Centelles.

Comtes: Anem a visitar les nostres propietats.

Soldats: D’acord, endavant!

Comtes: Bon dia, què feu hui ací al camp?

Camperols: - Estem collint la canyamel.

             - Per cert aquest any hi ha una bona 
collita.

Comtes: Molt bé, guanyarem molts diners.

Explicació de la producció de la Canyamel/
sucre.

Carreter: Bon dia companys, ajudeu-me a 
carregar la canyamel que al molí ja hi ha poca.

Camperols: Per suposat. Ràpid.

Carreter: Obriu les portes!!!

Moliners: Benvingut.

Carreter: Ací teniu les canyes.

Explicació de l’Envic

Comtes: Ací quina és la vostra feina?

Treballadors Envic 1: Jo estic posant les 
canyes a la premsa, uff i això cansa molt!!!

Comtes: Sí, això pareix, i tu què fas?

Treballadors Envic 2: Jo menege la premsa i 
vaig xacant les canyes per traure el suc.

Comtes: Pareix divertit, i allí què fan?

Treballadors Envic 3: Jo vaig posant el suc a 
les gerres.

Comte: Quin color més bonic, aquest sucre és 
de bona qualitat.

Comtessa: Sí, sí, guanyarem molts dinerets.

Explicació dels Viatges

Mercat del nord d’Europa.

Dona 1: Mira, mira! quin sucre més bo.

Dona 2: On, on?

Dona 1: En aquesta tendeta.

Venedora: Voleu alguna cosa, xiques?

Dona 1: Si voldríem sucre

Venedora: De quin?

Dona 2: D’eixe d’allí, el d’Oliva.

Venedora: Eixe és més car, és el millor que 
tinc.

Dona 1: Doncs d’eixe.

Dona 2: Cap problema, Posa-me’n dos quilos

Venedora: Teniu, seran dues monedes d’or.

Dones: Gràcies.

Acomiadament



CONSULTORI SETCIÈNCIES 4t DE PRIMÀRIA
 Aquest curs, la nostra escola desenvolupa un projecte sobre la ràdio. Per això, durant el 
curs hem investigat i estudiat part de la història de la ràdio, el seu funcionament, usos, qui treballa 
en ella, les notícies, la publicitat, etc. 
Mentre investigàvem sobre la importància de la ràdio i com era anys arrere, vàrem descobrir 
que els nostres iaios i iaies escoltaven molt la ràdio, perquè no tothom podia tindre una televisió 
a casa. Molts familiars ens varen parlar dels programes que escoltaven com per exemple: les 
radionovel·les, els programes informatius i de notícies, els de música i d’entreteniment... Però, 
varem quedar fascinats amb la fama i popularitat d’un consultori que li deien “El Consultori: Elena 
Francis”. Ací la gent enviava cartes on explicaven els seus dubtes, preocupacions o problemes 
quotidians de la seua vida. Posteriorment Elena Francis, l’encarregada del consultori, llegia i 
contestava per la ràdio totes les cartes resolent les seues preocupacions i donant consells sobre 
què fer o com actuar segons la situació. Ens va agradar tant que varem tindre la idea de crear el 
nostre propi consultori per a l’escola i li ficarem de nom: “El Consultori Sabelotodo”. 

En primer lloc dissenyàrem una bústia i la disposarem en un espai del centre on tots i totes 
pogueren accedir amb la finalitat que qualsevol persona de la comunitat educativa poguera fer 
arribar la seua carta al nostre consultori. 
Després, al cap d’algunes setmanes, obrírem la bústia i començarem a llegir les cartes anònimes 
on ens relataven certes preocupacions, dubtes, problemes... L’alumnat de 4t de primària són els 
encarregats (amb un poc d’ajuda de les seues mestres i la psicòloga del centre) de contestar i 
aconsellar a totes les persones que ens fan arribar les seues consultes. 
Actualment, com ja sabeu, un consultori de qualsevol tipus compta amb un equip de professionals 
com psicòlegs, metges, sociòlegs, economistes, polítics, etc. Però, com que la nostra idea era 
viatjar en el temps i rememorar aquell famosíssim consultori, el que hem fet es donar la nostra 
opinió partint d’allò que sabem i les nostres idees sempre guiats pel sentit comú i sense cap 
suport professional específic per a cada problema. 



A continuació, us mostrem algun exemple de les cartes rebudes i si us interessa la resposta 
haureu d’escoltar el nostre podcast a Santa Anna Radio en la plataforma Ivoox. Desitgem que us 
agrade molt.

CARTES



DAVID FERRER
 En la secció d’esports de la nostra Ràdio 
Santa Anna volem destacar l’entrevista que l’alumnat 
de cinqué de Primària ha realitzat a l’extennista 
professional David Ferrer.
David Ferrer i Ern és un tennista valencià, de Xàbia, 
que va desenvolupar la seua carrera professional 
entre els anys 2000 i 2019. Del seu palmarés cal 
destacar que va guanyar el Màsters de París en 
2012, i va ser subcampió en sis tornejos de Màsters, 
així com en la Copa de Masters de Tennis en 2007.
És considerat com un dels millors jugadors que no 
han guanyat un torneig de Gran Slam. També cal 
destacar que va disputar la final del Roland Garros 
2013, guanyar tres títols de Copa Davis amb l’equip espanyol, la quarta posició en els Jocs 
Olímpics de Londres 2012 en categoria de dobles masculins i nombrosos tornejos ATP. Pel que 
fa a la classificació cal dir que va arribar a un rànquing dels deu primers llocs en 2006, que va 
ocupar durant set temporades arribant l’any 2013 a ser número tres de l’ATP, és a dir, tercer del 
món.
David Ferrer és un exemple a seguir com a esportista i persona, gràcies als seus valors s’ha 
guanyat un espai al cor de tots els aficionats al tennis. Un home que no es rendeix, competidor 
nat i lleial als qui estan al seu costat. Així defineixen a David Ferrer, un dels millors tennistes del 
món, els qui bé el coneixen.
Sempre recordarem a aquest “guerrer” en la pista.
En la nostra entrevista respon a totes les preguntes que li fem; ens conta com naix la seua afició 
al tennis, quan va començar la seua carrera, els seus sentiments en guanyar competicions, quins 
tornejos s’ha quedat amb ganes de guanyar, avantatges i inconvenients de ser un esportista 
d’èlit, quines aficions té, per què es va retirar… i sabeu de què parlem també a l’entrevista? 
D’ESCACS.
Si voleu saber què ens respon a la pregunta de si sap jugar a escacs, si li agrada i juga habitualment, 
escolteu el nostre podcast amb l’entrevista a aquest geni del tennis. Sols heu d’escanejar el codi 
QR, que us portarà directe a IVOOX on podeu escoltar l’entrevista completa.



PARLEM DE NOSALTRES
El meu primer record que tinc del nostre col·legi és del dia que vaig anar 
per primera vegada al CEIP Santa Anna en cinqué de primària, doncs 
abans anava a un altre centre d’Oliva . En aquest centre Santaner 
sense cap dubte el que més m’agrada són el professorat. Guarde un 
bon record de tots ells i em sent afortunat d’haver-me format en aquesta 
escola, on fas amics de seguida.
Espere que les promocions venidores es senten tan orgulloses de 
formar part d’aquest centre com em sent jo.

Enol Pestaña Navarro          

Hola soc Antonio Marín Tuareg i vaig a 6é de primària, aquest és l’últim 
any que estaré al centre CEIP Santa Anna.
A mi em dona molta pena no tornar a Santa Anna com alumne donat 
que ha estat el període de temps més bonic i millor de la meua vida, 
he aprés molt i, el que és més important, m’he divertit moltíssim. És 
per aquest últim motiu que m’agradaria donar les Gràcies a totes les 
mestres i espere que l’esperit de Santa Anna continue per molts anys 
més.
Ànim Santa Anna!

Antonio Marín Tuareg

Jo, Lucas Molina Hernández, he acabat la primària en aquest centre 
del que forme part des que tenia 3 anys i abans de mi ho feu el meu 
germà Gabriel i la meua Germana Paula ho farà.
M’agrada molt Santa Anna, els mestres i  les educadores són molt 
bons/es i ens ajuden en tot el que necessitem.
Els tres anys d’infantil  els he passat amb Encarna Morera, els dos 
primers anys de primària en Pepa Nadal, una mestra que ens ajudava 
moltíssim, per a continuar 2 anys més amb Isabel Fuster, a la qui tots 
cridàvem Bella, era agradable i bona mestra. Els últims anys els he 
passat amb Águeda, ella és una mestra molt divertida, mai ens avorrim, 
fa que el temari siga més agradable i que l’entenguem millor.
Gràcies per tot Santa Anna!

Lucas Molina Hernández

Hola, soc Daniel Bertomeu Santamarta
Des de menut estem en l’escola, però jo em sent part d’ella inclús 
abans de començar, doncs els meus germans majors ja venien ací. 
Santa Anna, almenys per a mi, és diferent.
A mi m’ha portat  alegria, amistat, aprenentatges. Fa més de 9 anys 
que forma la meua família part de Santa Anna, donat que mon pare és 
mestre d’educació física i volia dir-vos que estiga on estiga Santa Anna 
és ma casa i la millor escola del món.
Gràcies Santa Anna.

Daniel Bertomeu Santamarta



Soc Miriam Barrull García
Sé que enguany és l’últim any que gaudiré de Santa Anna i a pesar 
que encara no me n’he anat, sé que el que més vaig a trobar a faltar 
és quan la meua mestra Águeda em crida l’atenció perquè escolte, 
treballe o participe de les activitats, d’igual manera trobaré a faltar les 
activitats del centre que celebrem al pati com la mascletà, el dia de 
la Pau, la no violència, el dia de la dona, etc. Trobaré a faltar la pilota 
valenciana, els dies de baixar al multisport o la quantitat d’anècdotes 
viscudes en aquestes quatre parets. Sobretot aquestos dos últims 
anys, com per exemple el dia que la mestra llançà la jaqueta d’una 
companya per la finestra per explicar que era ser lliures i tots ens 
quedarem bocabadats, té una forma d’explicar les coses molt rara, 
originals. No m’agradarà deixar Santa Anna!

Miriam Barrull García

Soc Suny Moreno i no puc creurem que en tan sols dos mesos deixaré 
Santa Anna per anar a l’Institut. Sé que trobaré a faltar a tots els 
mestres, no sols als que m’han donat classes sinó a tots els que han 
passat per aquest centre educatiu. Anècdotes hi ha moltes al llarg 
dels anys, però les que més recordaré són les aventures que ens 
contava Águeda i dels exemples que realitzava en classe de valors 
com per exemple el llançament de la jaqueta, va estar increïble! 
O quan explicava un tema agafant-nos com si forem personatges 
d’una pel·lícula. Ens riem un muntó! I és que és de les mestres 
més divertides que he conegut. D’igual manera que no oblidaré el 
fi de curs on ens portaren tobogans d’aigua al pati de la escola ens 
banyarem totes i tots.
Per Sort per a mi, Santa Anna no s’ha acabat  del tot, ja que tinc 
germans menuts que venen i de segur continuaré, de quan en quan, 
apropant-me per vore les festes i festivals que fan.

Suny González Moreno

Quan vaig començar a Santa Anna jo ja anava a primer de primària i 
em va agradar molt el col·le i els companys de classe, Pepa Nadal va 
ser la meua primera mestra. Ella em va donar els libres com a tots i em 
preguntava a classe com preguntava als altres. Bella va fer que tinguera 
ganes d’aprendre i que m’esforcara una mica més en socials i naturals 
que em costava molt, a ella li agradava molt la meua lletra. Marc i Empar 
sempre m’animen a continuar aprenent i esforçar-me encara que em 
costa, igual que fa Encarna Llopis que m’ha ensenyat molt i m’ajudà a 
entendre les coses amb molta paciència. Però la millor mestra, per a mi, 
ha estat Águeda i tot els seus alumnes ho sabem, d’ella no puc escriure 
res donat que no sé que escollir per a contar-vos.
Del temps que porte en aquest col·le i m’ha tocat viure, l’únic que no 
m’agrada ha estat la quarantena per la pandèmia de la Covid-19 i haver 
de  deixar el col·le tan prompte.

Miguel Lorente Jiménez



Santaners i Santaneres, ha arribat el dia d’acomiadar-se.
No puc dir que he passat molts anys a  aquest centre, ja que vaig 
vindre fa sols dos anys a Oliva. Però tinc que dir-vos que aquest 
últims anys, han sigut els més feliços de la meua vida. Sempre 
m’alegra pensar en el primer dia que vaig arribar a Santa Anna; 
estava molt nerviosa per si no encaixava o no feia amics, però 
gracies a alguns company i mestres em vaig acoplar de seguida.
Crec que parle per tots els meus companys i companyes, hui en 
dia, amics i amigues, dient que l’escola Santa Anna no s’acaba, 
perquè aquesta increïble experiència de vida no es pot oblidar 
mai.

Júlia Sanchis Bort

Hola, soc Goda i estic en Santa Anna des d’infantil.
Esta escola m’ha marcat molt, donat que jo i la meua família no 
som espanyols i hem estat cuidats i m’han fet  sentir molt segura 
en l’escola, ho he passat d’allò més bé al centre amb els meus 
companys/es i amb les mestres, però hi ha una mestra que a 
part de posar-nos molts deures, ens contava unes anècdotes 
que no podíem parar de riure’ns.
Gràcies Santa Anna !

Goda Varnaité

Aquest any estem a 6é, l’escola s’acaba i canviem d’etapa, de 
centre, de mestres... i també de companys.
En aquests 9 anys he conegut gent meravellosa, he fet molts 
amics i he gaudit molts moments al pati de l’escola, per això voldria 
recomanar-vos que no deveu perdre l’oportunitat de formar part 
d’aquesta gran família Santanera.
Gaudireu d’un pati on les vistes cap a la mar són increïbles, pots 
veure tot el poble i també Eivissa en els dies més clars i dels 
mestres no sé ni què dir-vos... Per exemple jo recorde en 5é de 
primària una de les moltes vegades que Águeda estava explicant 
un nou tema de matemàtiques i la majoria no enteníem res, ella 
de sobte relacionant amb un altre tema de naturals i socials ens 
va fer en mig de la classe “el pino” i a totes i tots ens va quedar 
molt clar el que el llibre ens volia explicar i no compreniem.

Claudia Herraiz Climent



Jo, des del primer dia que vaig anar a Santa Anna, em va agradar 
molt. Em sent afortunada de totes les mestres que han format part 
de la meua educació i de poder estar en aquest centre. Abans de 
Santa Anna jo anava a un altre centre i no és que fora dolent, però 
és Santa Anna el que més m’ha agradat. Crec que els meus pares 
van prendre una gran i important decisió i va valdre la pena canviar-
me. Ací fas amics de seguida i espere que els pròxims alumnes que 
formen part de Santa Anna els agrade tant com a mi, que disfruten i 
continuen transmeten l’esperit santaner com a mi me’l van fer sentir.

Miriam Romaguera Rodríguez 

Sempre m’ha costat escriure i parlar sobre mi i els meus sentiments, 
per aquest motiu no sé bé que contar-vos, però el que si que sé és que 
en Santa Anna he aprés moltes coses i totes no estaven als llibres, 
m’han ajudat moltíssim i han fet sentir estimat i valorat, he rebut 
molta estima. També m’han ensenyat el que és la responsabilitat, 
pel que fa als companys i companyes tincs molts i molt bons amics.
Santa Anna per a mi és, LA MILLOR ESCOLA!

Miguel Romaguera Rodríguez

Hola Santaners i Santaneres!
Encara que haja passat sols dos anys a aquesta escola, m’ho he 
passat super bé perquè he viscut experiències inoblidables. Des del 
viatge a Viérnoles a descobrir llocs, conéixer gent i fer amics fins a 
la nostra batucada de carnestoltes i molt més. Fins i tot, al llarg del 
confinament viscut l’any passat, encara que estàvem a casa, era com 
seguir a classe perquè vam estar molt units, sempre preparant algun 
vídeo o proposta per a compartir-la entre tots i totes.
Amb açò vull dir que formar part de la família santanera ha sigut un 
honor i que ho recordaré tota la vida. Gràcies per acollir-me, ensenyar-
me tant i fer-me tan feliç.
Gràcies per tot!

Ilaisa Gregori Llorca





INTELIGENCIA EMOCIONAL EN AJEDREZ
 En 2012, en el The Spanish Journal of 
Psychology, ve la luz el artículo de investigación 
“The benefits for the intellectual and social-
emotional enrichment in schoolchildren” (Los 
beneficios de la práctica del ajedrez en el 
enriquecimiento intelectual y sociafectivo en 
escolares). Los resultados son muy interesantes: 
por un lado, los “datos muestran una mejora en 
las competencias cognitivas en el grupo que 
practicaba ajedrez”. Por otro, “el análisis de los 
datos mostró como ciertas variables sociafectivas 
muestran una mejora significativa para el grupo 
de ajedrez”. Y, siguiendo con los datos mostrados 
en el artículo, dice “El profesorado percibe al 
alumno [de ajedrez] como más satisfecho con 
la escuela y el profesor, con un mayor grado de 
estudio, una mayor satisfacción consigo mismo, 
una mayor confianza y seguridad y, finalmente, 
con una mayor capacidad de afrontamiento y 
resolución de problemas.” No es el objetivo del 
presente artículo realizar un exhaustivo análisis 
sobre los datos arrojados en este artículo, aunque 
sí recomiendo encarecidamente la lectura del 
mismo, pues es el primero que de una manera 
clara relaciona la práctica del ajedrez con el 
campo de la inteligencia emocional. 

Hoy en día es muy común hablar sobre inteligencia emocional y este concepto está instalado en 
nuestro lenguaje cotidiano. Pero, ¿de donde procede este concepto? Los primeros investigadores 
que hacen referencia a él son Peter Salovey y Jhon Mayer, en su artículo “Emotional Intelligence. 
Imagination, Cognition and Personality”, en 1990. Posteriormente, en 1996, este concepto 
recibiría un auge exponencial tras la publicación del libro “Emotional Intelligence” (Inteligencia 
emocional), de Daniel Goleman. La inteligencia emocional pasaba a convertirse en un campo 
muy atractivo de investigación en el mundo de la psicología. Desde entonces, muchos han sido 
los estudios realizados y se han propuesto varios modelos teóricos que tratan de explicar las 
dimensiones y la importancia de este concepto. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Salovey 
y Mayer la definen como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 
la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1990). Aunque hay otras 
definiciones importantes (Daniel Goleman, 1996 o Bar-On, 1997), creo que esta es muy amplia 
y nos da una imagen general sobre el concepto. Entre las habilidades que los autores proponen, 
y que han ido perfeccionando a lo largo de los años, encontramos: 
1. Percepción emocional.
2. Facilitación emocional del pensamiento.
3. Comprensión emocional.
4. Dirección emocional.
5. Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional.

A modo de resumen, podríamos decir que en este modelo expone la inteligencia emocional como 



la habilidad para identificar las emociones propias y las de los demás, relacionar las emociones 
con las sensaciones para facilitar su expresión, comprender qué emociones se sienten y tomar 
conciencia y poder reflexionar sobre este proceso.

Pero, ¿se puede trabajar la inteligencia emocional desde el ajedrez? ¿Cómo?

El ajedrez ofrece un espacio amplio de 
posibilidades. Por su riqueza en ideas 
y estrecho paralelismo con la vida 
diaria, el ajedrez puede ser utilizado 
no solamente como una herramienta 
educativa que ayude y enseñe a 
pensar, si no también como un espacio 
para la vida, un lugar que invite al 
alumno a conocer y vivir sus propias 
emociones.

Me gustaría proponer aquí algunas 
sugerencias y/o actividades para el 
profesorado que pueden llevar a cabo 
durante sus clases de ajedrez para 
introducir, de una manera directa, la 
vida emocional de los alumnos. 

Una las situaciones más comunes que se dan en una clase de ajedrez es la aparición del enfado 
tras una derrota en alguna partida. Esta situación, que pudiera resultar un tanto incómoda en 
general para el profesorado, es una excelente oportunidad para trabajar este concepto del que 
venimos hablando. Más si cabe, si este enfado ha sido exteriorizado con muestras irrespetuosas 
hacia el alumno que ha ganado. Hablar directamente con el alumno proponiéndole que ponga 
palabras y sensaciones a esa emoción que siente, es una vía excelente para que tome conciencia 
sobre lo que le sucede. Es sumamente importante que no censuremos esa emoción, si no que 
le demos un espacio para que el alumno pueda darse cuenta de ella y le ponga las palabras 
adecuadas. Posteriormente, podemos dialogar con él sobre qué le genera esa emoción y qué 
quiere hacer con ella, cómo exteriorizarla de una manera adecuada. Aquí, el profesor es un 
apoyo fundamental que ayudará al alumno a generar alternativas sobre cómo vivir esa emoción 
y afrontarla de una manera óptima. Esta breve propuesta sirve para que una situación habitual 
que, en muchas ocasiones intentamos olvidar o que pase lo más pronto posible, sea el comienzo 
de un ejercicio donde el alumno pueda tomar conciencia, verbalizar y afontar aquello que le 
ocurre, de una manera más integral. 

Un ejercicio que utilizo en clase consiste en inventar pequeños monólogos o diálogos entre las 
piezas. En esta posición, ¿qué pensáis que diría el caballo si pudiera hablar? ¿Y el alfil? ¿Y el 
peón que está en h7? ¿Qué le diría el rey negro a la dama blanca si pudiera hablar? Es un ejercicio 
sencillo donde los alumnos, constantemente, viven un rol diferente y pueden trabajar aspectos 
como la empatía (“este rey está triste porque se ha quedado solo” o “este  alfil está contento 
porque se va a comer a la dama”) o la solidaridad y la cooperación (“a la torre lo que más le gusta 
es correr, pero ahora no puede porque está el caballo que no le deja salir. Así que la torre le diría 
al caballo: por favor, ¿podrías mover para que así pueda correr por el tablero?”). Dependiendo de 
qué conceptos queremos trabajar, podemos utilizar unas posiciones determinadas y preguntar 
sobre las piezas que pensemos que pueden “exteriorizar” mejor esos conceptos.

Por último, me gustaría proponer un ejercicio donde se relacionan el cuerpo y las emociones. 



Siguiendo los comentarios anteriores, podemos poner una posición y pedir a los alumnos que 
imaginen que posición corporal tendría el caballo o la torre en caso de que fueran personas: 
¿Están de pie o sentados? ¿Qué expresión facial tienen? ¿Cómo están sus brazos? Una vez 
que hagan la postura, les pediremos que señalen qué emoción piensan qué sentiría esa “pieza”. 

Esto son algunos ejemplos sobre las posibilidades que nos ofrece el ajedrez para trabajar 
aspectos de la inteligencia emocional. Por supuesto, analizar qué ha ocurrido en la partida junto 
con el rival o verbalizar qué he sentido durante la partida una vez finalizada, son otras tareas que 
ayudarán al alumno a tomar conciencia de sus propias emociones y gestionarlas. 

El ajedrez es un excelente campo donde darnos cuenta de nuestras propias emociones y las de 
los demás, así como un espacio “seguro y controlado” donde poder atender y ayudar al alumno 
para aprender a gestionar aquello que siente.     

Quería felicitar expresamente al colegio Santa Anna de Oliva por la gran labor que realizan con 
el ajedrez educativo. Son un ejemplo de cómo configurar un proyecto educativo donde el ajedrez 
ocupa un lugar central.

Carlos Martínez



 TORNEIG D'ESCACS
 El Ceip Santa Anna present al 
Mundial d’escacs en Dubài
Els alumnes del Ceip Santa Anna d’Oliva 
participen al Mundial de Dubài d’escacs 
i s’imposen sobre alguns jugadors de 
països amb gran tradició en el món dels 
escacs.
La satisfacció de l’alumnat del centre, 
iniciats des de l’etapa d’infantil  com 
Guillem Millet i Sergi Bañuls (3r 
Primària), Miguel Romaguera i Daniel 
Bertomeu (6é Primària) o exalumnes 
com ara Carles Gregori, Marc Gregori, 
Raúl Navas o Miguel Bertomeu d’altres 
etapes educatives, han fet una gran 
actuació derrotant a l’Índia i a altres 
jugadors del país amfitrió.  Així l’equip està format per nou jugadors dels quals  huit són del Santa 
Anna.
La setmana  que ve els toca jugar contra Singapur. L’espectacle i l’emoció estan garantides.
Les autoritats de la ciutat van reconéixer la trajectòria de l’alumnat del CEIP Santa Anna d’Oliva 
agraint la seua participació i esforç. Així, l’alcalde, David González i la regidora d’esports, Yolanda 
Navarro i la regidora d’educació, Maria Josep Llorens, els van enviar una carta personalitzada a 
cadascun de les xiquets i xiquets participants, agraint el compromís i els valors que han demostrat 
els alumnes del centre escolar.
La participació al mundial s’emmarca dins d’un projecte educatiu que va començar ara fa 7 anys. 
El centre participa en cursos, seminaris i congressos a nivell internacional, no sols en categoria 
d’assistents sinó també com a formadors especialitzats en el món dels escacs educatius.
Així, la directora, Empar Sastre Arbona va participar en una ponència del V Congrés virtual 
AJEDU celebrada en gener, organitzada per autoritats de la talla d’en Joanquín Fernández Amigo 
o na Míriam Monreal, pioners en escacs educatius.
El curs passat vam rebre la visita del Mestre Internacional Jaime Valmaña campió  absolut 
individual dels dos últims anys, 2019 i 2020, qui mostrava interés per conéixer el centre. En 
aquesta ocasió Manolo Fenollar, gran col·laborador d’activitats al centre i Mestre Internacional 
que pertany al Club d’escacs de la ciutat, el va acompanyar perquè coneguera in situ el nostre 
projecte. Ell va ser qui ens va animar a participar en el torneig mundial d’escacs escolar amb 
motiu de l’Expo de Dubái.
En Toni Bertomeu, coordinador del projecte d’ activitats físiques i salud (PEAFS)  i mestre d’escacs, 
va ser l’encarregat de portar endavant i encarregar-se de les inscripcions i quadres dels horaris 



de les partides.
Estan participant de forma online 
293 equips de 53 països. Els 12 
primers participaran en la final 
presencial que se celebrarà en 
desembre a Dubai.
Alumnat de l’escola Santa 
Anna, va més enllà dels escacs 
educatius i amb el club d’escacs 
d’Oliva i el Mestre Internacional 
Manolo Fenollar fan activitats 
d’escacs més competitiu.
El complement és perfecte i 
participen en molts tornejos i 
campionats, arribant en més 
de quatre ocasions entre els 
tres primers de la Comunitat 

Valenciana, així com també participaren a Madrid en diversos campionats d’Espanya.
Per al centre és un orgull haver despertat passió per aquesta disciplina que tants bons resultats 
ens dona.



 ELS ESCACS COM A METÀFORA DE LA VIDA
 Actualment al nostre centre estem portant en marxa un Projecte 
Pedagògic mitjançant la pràctica dels escacs com a metàfora de la 
vida. On l’objectiu principal és el desenvolupament de les habilitats 
socioemocionals en els nostres alumnes.
El present projecte naix per l’interés de fer front a la carència que 
es manifesta en aspectes sentimentals, a causa d’una falta de 
desconeixement de la interpretació de les emocions dins de la nostra 
societat i al mateix temps en l’àmbit educatiu.
La carència a què fem referència no és una mera suposició sinó que 
com a personal docent hem pogut observar que aquests aspectes es 
mantenen o inclús empitjoren amb el pas del temps. A més són molts 
els investigadors que han demostrat els beneficis dels programes 
d’aprenentge socioemocional que funcionen per a fomentar l’empatia, la 
regulació emocional, la resolució de problemes i les habilitats de control dels impulsos. (Gottma, 
Katz y Hooven, 1997).
La correcta formació de la intel·ligència emocional en l’aula és molt important, donat que la 
intel·ligència emocional es refereix als processos implicats en el reconeixement, ús, comprensió 
i control dels estats emocionals en un mateix i en els altres per a resoldre problemes i regular la 
conducta.

Per portar a terme aquest projecte primer hem realitzat 
un estudi i un anàlisi de les característiques del nostre 
alumnat, i ho hem fet mitjançant dues escales, la primera 
per a valorar el coneixement i expressió de les emocions 
i la segona per valorar la tolerància a la frustració i el 
control de l’estrés. Per això hem tingut la col·laboració 
del Departament d’Orientació del centre.
Com a resultat d’aquest anàlisi, destaquem l’alt 
percentatge d’alumnat que ha presentat una baixa 
tolerància a la frustració. I és que hui en dia els alumnes 
estan exposats a un feedback immediat continuo, on els 
jocs, l’internet, les xarxes socials, etc. els proporcionen 
respostes immediates. A més podem observar com els 

èxits se’ls atribueixen com a propis, però els fracassos els justifiquen per les respostes que els 
donen els altres (companys, pares, germans, mestres…).
Una vegada obtingut l’anàlisi del nostre alumnat, passem a la intervenció, en aquesta realitzem 
en els alumnes sessions on utilitzem els escacs com a metàfora de la vida.
El tauler i les peces es converteixen en metàfora de la nostra situació de vida. Les peces es 
converteixen en les nostres habilitats i recursos. La forma en què ens manegem ens portarà a l’èxit 
o al fracàs. L’altre jugador representa l’entorn en què vivim. Tenim el control de les nostres peces, 
però no tenim el control de com va a menejar-se l’altre jugador. Si no juguem amb precaució, 
correm el risc de perdre peces i el joc  (Moreno, 2002).
Amb aquesta intervenció i aquestes sessions el que volem aconseguir és ensenyar als alumnes 
a què puguen prendre el control del seu propi destí, realitzant moviments correctes. Més enllà 
d’ensenyar el joc dels escacs, és una ferramenta per ajudar als estudiants a explorar el procés de 
la presa de decisions, avaluar situacions i assumir la responsabilitat de les seues accions.
El projecte es centra en el desenvolupament i reforç de les habilitats socioemocionals, com 
lidiar amb els sentiments de frustració i ira, resolució de conflictes, autocontrol, autoconfiança, 
respecte propi, comprenssió del procés d’establiment de metes i èxit.
En correlacionar les habilitats necessàries per a jugar als escacs amb les habilitats necessàries 
en la vida, aconseguim el nostre objectiu, d’assolir les habilitats acadèmiques i socioemocionals.



Arribats aquest punt, anomenar a Fernando Moreno Izquierdo com a figura rellevant dins del 
nostre projecte. Agrair la seua col·laboració amb nosaltres per dur endavant aquest projecte. 
Moreno, és llicenciat en Psicologia en la Universitat Autonoma de Madrid, Espanya i Màster en 
Orientació Escolar en la Universitat Trinity de Washington, DC. Treballa actualment implementat 
el seu programa d’Escacs com a orientador en una escola pública en Meryland, EEUU. Ha 
publicat el seu llibre “Teaching Life Skills Through Chess”. És conferenciant internacional on 
presenta el seu programa d’orientació mitjançant els escacs.

“Creo firmemente que este enfoque tiene muchas posibilidades, y animo a las personas que 
trabajan en el campo a probarlo y desarrollarlo con creatividad propia para ayudar a los niños y 
adolescentes a encontrar el mejor camino en sus vidas.” (Moreno, 2002).

Prenem la paraula de Moreno i confiem en aquest projecte per proporcionar, si cap, una millor 
formació al nostre alumnat. 
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Aquell que antigament preparava medicaments.

Mamífer carnisser semblant a la pantera que
viu a l'Amèrica.

Zona tancada amb camins complicats, encreuats i
de difícil sortida.

Figura plana de quatre costats iguals que formen
quatre angles rectes.

Moviment d'aire motivat per causes naturals.

Part del cos que es troba al cap i és l'órgan del
sentit de l'oïda.

Animal aquàtic, amb el cap rodó, que té huit  tentacles.

Rèptil, de mar o de terra, que té el cos protegit per
una closca molt dura i camina  molt lentament.

A:
B:

C:
D:

J:

L:

M:

Objecte rodó, normalment de goma o pell, que
s'utilitza per a jugar. 
Vehicle de quatre rodes amb motor.

Peça menuda, generalment de metall, que es col·loca
a la punta d'un dit com a protecció per cosir.

E:

F:

Mamífer que viu a Àfrica o Àsia, que es
caracteritza per tenir trompa i unes orelles grans.

Instrument musical de vent amb forats que es
tapen amb els dits. 

I: Tros de terra rodejat d'aigua.

G:

H:

K:

Aigua reduïda a l'estat sòlid pel fred.

Mamífer carnisser, de pell aspra i gris, que
s'alimenta de carronyes.

Art marcial d'orige japonés.

Tercer mes de l'any.

O:

Q:

N:

P:

Cadascuna de les cartes de la baralla.

W:

R:

T:

S:
Terreny que forma una pujada o baixada.
Seient per a dos o més persones, amb respatller i
braços.

U:

V:

Animal imaginari, semblant a un cavall, de color blanc i
amb  una banya allargada i en espiral al cap.

Sistema de conexió sense fil, que permet l'intercanvi de
dades entre dispositius  electrònics o accedir a internet.

X: Calçat que s'utilitza per anar a la platja o la piscina. 

Z: Nombre, de forma redona, més menut que el número 1. 

Per a saber les
respostes d'aquest 
joc, haureu d'escoltar el
podcast de la classe de

segon de primària 
PASSA LA PARAULA!

Level 1: on the farmLevel 1: on the farmLevel 1: on the farm

Level 2: at homeLevel 2: at homeLevel 2: at home

Nivell 1Nivell 1Nivell 1

Nivell 2Nivell 2Nivell 2   
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https://santaanna.es/inici/






