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Els centres educatius e institucions
interessades en mostrar les seues
activitats i projectes educatius en
aquest suplement poden enviar fotos i
un text explicatiu a
levante.aula@epi.es

 EL COL·LEGI
SANTIAGO APÓSTOL
DEL CABANYAL, AMB
VORA EL 100 % DE
L’ALUMNAT D’ÈTNIA
GITANA, POSA
EN MARXA ESTE CURS UN
CICLE DE FP BÀSICA
D’ADMINISTRACIÓ PER TAL
DE REENGANXAR ALS
ESTUDIS A ALUMNES QUE
HAN ABANDONAT L’ESO.

Alguns dels estudiants
de l’FP posen en marxa
els seus ordinadors
en classe.
M. Á. MONTESINOS

Una Formació Professional Bàsica

inclusiva
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n diuen d’ells que no van a classe
ni tenen interés, però el col·legi
santiago apóstol de valència, a
poc a poc i amb molta dedicació,
aconseguix trencar barreres i estereotips. esta escola parroquial diocesana estrena este curs un cicle
concertat de Formació Professional bàsica (FPb) d’administració,
on la majoria dels seus alumnes
són d’ètnia gitana. i no només això,
sinó que han aconseguit omplir
totes les places. es tracta d’un nivell d’estudis postobligatori i, per
tant, voluntari que oferix la possibilitat d’obtindre un títol a alumnes que no van acabar l’educació
secundària obligatòria (eso).
el santiago apòstol del cabanyal és un caes (centre d’acció
educativa singular) i pràcticament el 100 % dels seus alumnes
provenen del poble gitano. l’objectiu d’esta nova oferta educativa
és «donar continuïtat» a l’aula de
secundària de la qual disposen i

L’escola ha optat per
donar les classes de
vesprada, el que permet
als alumnes treballar
amb els seus familiars
«Tenim dues guerres:
l’aprenentatge i la
convivència; és faena
de tots», assegura el
director, Jordi Bosch

«garantir també la possibilitat
d’accés als cicles de Grau mitjà de
FP, que hi ha molts a la zona però
són inaccessibles per als nostres
alumnes», explica Jordi bosch, el
director d’este centre concertat.
la majoria dels estudiants d’esta
nova FPb són antics alumnes de
l’escola que, després d’abandonar
els estudis al complir els 16 anys,
han decidit tornar. «s’han reenganxat després d’estar un any a casa,
quan han madurat, ja han tingut alguna experiència laboral difícil i han
vist que la vida és dura i que estudiar
és important», apunta el director. a
més, la crisi dels últims anys ha provocat que augmente l’interés pels
estudis i per graduar-se. «les famílies guanyen menys diners i molts
pares i mares volen que els seus ﬁlls
estudien, perquè tinguen més camins oberts i no una vida complicada com ells; s’han adonat de com
estan ara les coses...», apunta bosch.
Per això, des del centre aﬁrmen
que l’acollida d’esta oferta formativa fou «molt bona» i tots els interessats acudiren a la reunió informativa que es va convocar. a més,
també es matricularen alumnes
de fora del centre i que no són
d’ètnia gitana. «És bo per a tots,
perquè dota al centre d’una heterogeneïtat que no tenim», assevera bosch. en la mateixa línia es
pronuncia amparo cervera, la
cap d’estudis, que considera
«molt enriquidor tindre una inclusió real que siga com la societat
real, on estem tots barrejats».
Per a ella, l’FPb d’administració dona una opció «a aquelles
persones que no interessen a ningú», ja que estos joves «no ho tenen fàcil ni a casa ni fora», lamenta. a poc a poc, l’escola aconseguix
avanços, tant en la lluita contra l’absentisme com
en el ni-

L’FP BÀSICA QUE
APOSTA PER
LA INCLUSIÓ
 EL COL·LEGI SANTIAGO
APÓSTOL DE VALÈNCIA
OFERTA PER PRIMERA
VEGADA ESTE CURS UNA FP
BÀSICA D’ADMINISTRACIÓ. LA
MAJORIA DELS ESTUDIANTS,
QUE HAN OCUPAT TOTES LES
PLACES DEL GRUP, SÓN JOVES
DEL POBLE GITANO QUE HAN
DECIDIT REPRENDRE ELS SEUS
ESTUDIS. ES DECIDIREN PER
ESTA FORMACIÓ VOLUNTÀRIA
AMB L’ESPERANÇA DE TROBAR
UN TREBALL DIGNE.

vell dels alumnes, que ha augmentat en els últims cursos i en algunes
classes ja es treballa el què marca la
conselleria d’educació.
«el temps lectiu intentem aproﬁtar-lo al màxim amb el currículum que tenim marcat. creiem
que la transformació arriba amb
l’educació. si no equiparem el
nivell, estos alumnes no
podran aconseguir el títol d’eso», aﬁrma el
director.
cervera assegura
que els mestres han
de «lidiar molt a dreta
i esquerra» en una gran

tasca docent i també social, i amb
una dedicació que va més enllà de
la motivació econòmica. «si ho fas
per un salari i sense treball i esforç...
açò no ix», conclou la docent.
a l’hora de plantejar l’FPb, l’escola ha tingut en compte que
molts dels potencials alumnes als
matins ajuden a les seues famílies
en el treball i contribuïxen als
ingressos familiars, per això
es va decidir que l’horari seria de vesprades, de 15.00 a
20.30 hores.
a més, esta no és l’única
activitat que oferix l’escola a
les vesprades. de 16.30 a
18.00 hores té lloc el
Centro de tarde, en el
qual els estudiants
que ho desitgen poden quedar-se a repassar, fer deures o esPASSA A LA PLANA
SEGÜENT 
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Agenda de
l’educació

Jordi Bosch, el director del Col·legi Santiago Apóstol de València, entre Miguel y Ángel, dos dels seus alumnes d’FPB.

«Creiem que la
transformació arriba
amb l’educació»,
defenen des del centre,
obert de 7.30 a 20.30 h.

Una professora explica el
funcionament dels ordinadors
que els alumnes han
començat a emprar a classe.
MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

 VE DE LA PLANA ANTERIOR

tudiar en companyia. tanmateix,
l’escola obri a les 7.30 hores del
matí, una ajuda als pares que treballen i oferix desdejuni i dutxa als
xiquets en els casos que siga necessari. no obstant això, al centre
tenen molt clar que cal separar el
treball social de l’horari lectiu.

Accesibilitat
Adaptació de
l’escola
 El Col·legi Santiago
Apóstol de València ha hagut de fer obres de renovació al seu centre, ubicat al
número 329 del carrer Escalante, al Cabanyal. En
concret, per poder oferir
una Formació Professional
Bàsica era necessari que
l’edifici fora accesible i, entre altres coses, tinguera
ascensor o serveis adaptats. Els treballs, ja en la
seua fase final, s’han desenvolu-

El diàleg, la base
el vincle que es crea entre els centres
i les famílies és estret i, per això, per
als professors «el treball per la convivència és central». «tenim dues
guerres: la convivència i l’aprenentatge. Ho treballem de forma conjunta amb famílies i alumnat; és faena de tots», explica el director.
Per això, des del curs 2011-12 el
santiago apóstol es convertí en
comunitat d’aprenentatge, i aplica el model dialògic amb la
formació dels familiars i del
La deesa Atenea, a la
professorat, a més d’aplicar
façana de l’escola.
el diàleg per a la prevenció de
INOS
MIGUEL ÁNGEL MONTES
conﬂictes.
des del centre consideren
que la participació de tots els
agents de la comunitat és fonamental «perquè genera que el
projecte avance». a més, Jordi
bosch explica que per voluntat
de l’arquebisbat de valència que té la titularitat de l’escolael centre «s’ha obert al barri» en
els últims períodes de vacances,
el que també s’ha traduït en un
augment d’alumnat: dels 157 estudiants del curs passat als 190
de l’actual. tanmateix, alguns
pares i mares acudixen per a repat gràcies al finançament
bre classes d’alfabetització, el
de l’arquebisbat i d’empreque és un gran exemple per als més
ses com Stadler. Amb el
menuts i mostra que l’escola «és
centre també acostumen a
una comunitat». «Pretenem que la
col·laborar La Caixa, AXA,
transformació arribe de l’educació
Grupotec, Aportem, Celesi també acompanyem socialment a
tica o Tejas Borja, entre alles famílies», incidix bosch.
tres. M. BOUIALI VALÈNCIA
a l’escola també treballen amb joves referents en la comunitat, que ja
acabaren els seus estudis obligatoris

MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

i continuen formant-se. «són el motor, perquè són la cara visible de que
el canvi és possible», defensa bosch,
al temps que afegix: «es pot ser gitano o gitana, acabar l’eso, seguir estudiant, treballar, tindre ﬁlls... han
de saber que no hi ha problema».
l’equip docent afronta esta nova
etapa amb optimisme, igual que
miguel bermúdez i Ángel carrillo,
de 17 anys i ambdós alumnes
d’administració. miguel ha estat
un any «ajudant en casa en el que
feia falta», però se’n va penedir
d’haver abandonat els seus estudis
torna «amb ganes». «tinc molt
bona relació amb l’escola, són
amables i jo vull traure el meu futur
endavant», assegura el jove. el seu
company també somia amb «un
futur millor». «espere que l’FPb
m’ajude a trobar fei-

na. vaig estar treballant i no
es guanya res», confesa este jove
del barri.
encara que, com reconeixen els
professors, «no sempre tot són moments fàcils ni bonics», asseguren
que tots estan en «el mateix equip»
i tenen un objectiu comú: que mitjançant la qualiﬁcació, estos joves
aconseguisquen un treball digne,
com qualsevol altre estudiant.

SESSIÓ INFORMATIVA DEL
PROJECTE COLPBOL
Dimarts, 26 de setembre. 18 h.
Conselleria d’Educació
La sessió informativa del Projecte Colpbol tindrà lloc el pròxim dimarts 26 de setembre al Saló d’Actes de la Conselleria d’Educació
(Avinguda de Campanar, 34. València). S’informarà els docents interessats sobre la Lliga de Colpbol del
curs 2017-18, el seminari formatiu
per professors i els tallers didàctics
als centres escolars.
ESCOLA DE MARES I PARES
DE SAVE THE CHILDREN
Curs en línia.
Save the children oferix al seu
web www.escuela.savethechildren.es diversos cursos online dirigits a pares, mares i qualsevol professional que estiga en contacte
amb xiquets. Al web es poden trobar diversos materials i videoconferències de cinc minuts. Els temes
que ja estan disponibles són el bullying i ciberbullying i com parlar de
sexe amb els joves.
TROBADA «2MILIPICO»
DE MONITORS JUNIORS
11 i 12 de novembre
Montcada.
El moviment diocesà Juniors ha
obert el termini d’inscripció perquè
els monitors s’apunten a la «Trobada 2milipico», que es realitzara el
pròxim 11 i 12 de novembre al Seminari de Montcada. El lema triat per
a esta edició és «Pel camí que tu
em marques!».
JORNADA DE FAMPA SOBRE
ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Dissabte, 26 de setembre. 10h.
Assoc. veïns Castellar-l’Oliveral
Fampa València organitza una jornada familiar sobre alimentació sostenible i saludable. Les xarrades tindran lloc a València, a l’associació de
veïns Castellar-l’Oliveral (C/ Poetessa
Leonor Perales, s/n). Intervindran diversos membres de Justícia Alimentària del País Valencià, així com la Cooperativa Agroecològica La Crisopa i el
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, entre altres. És necessari inscriure’s via mail (gonzaloanaya@gonzaloanaya.com).

