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l divendres dia 7 d’octubre es 
va inaugurar  al hall de l’IES 
Historiador Chabàs de Dénia 
una exposició amb la qual es 

vol donar va conéixer a l’alumnat la figura 
i l’obra de Joan Fuster, un   dels escriptors 
més importants de la literatura contemporània va-
lenciana. L’exposició, que compta amb una important 
mostra d’obres escrites per l’autor, a més de diversos 
treballs realitzats per l’alumnat, és, sols, una de les 
moltes actuacions que ha dut a terme el centre per a 
commemorar, d’una banda el 9 d’octubre, diada dels 
valencians i, d’altra, l’any dedicat a l’escriptor que, tot 
i que finalitza en acabar el 2022, l’IES Chabàs el cele-
brarà al llarg de tot el curs 22-23.

A banda de l’exposició, són diverses les iniciatives or-
ganitzades pel departament de Valencià amb la col·la-
boració del departament de Dibuix i la vicedirecció 
del centre. Només arribar a l’institut es pot visualitzar, 
desplegat a les portes principals, la invitació a recor-
dar qui va ser Joan Fuster i tot el que ha aportat a la 
societat valenciana i continua aportant hui en dia: un 
gran llençol, elaborat per l’alumnat de 1r de Batxi-
llerat Artístic, amb la imatge de l’escriptor envoltada 

per alguns dels aforismes més significatius que va es-
criure l’autor per a fer reflexionar la societat. Els aforis-
mes (sentències breus utilitzades per a expressar pensa-
ments) han estat el fil conductor de totes les activitats 
dutes a terme, com ara els cartells visuals elaborats per 

l’alumnat de 4t d’ESO, o els punts de lec-
tura dissenyats per l’alumnat de 2n ESO el 
23 de setembre (Dia Europeu de les Llen-
gües), on destaca la traducció d’aquestes 
sentències breus a les diferents llengües 
europees,. A més, aprofitant la proximi-
tat de la diada dels valencians, del 3 al 14 
d’octubre l’alumnat de 3r, 4t ESO i 2n de 
Batxillerat ha fet lectura en veu alta, abans 
de les hores dels patis, d’alguns d’aquests 
aforismes. Finalment, com a mostra de 
com la figura fusteriana ha traspassat les 
fronteres literàries i ha servit d’inspiració 
a altres vessants de l’art i la cultura, per a 

marcar l’inici i l’acabament de les sessions al llarg de tota 
la jornada lectiva, han sonat  musicacions de Joan Fuster 
en les veus de Lluís Llach, Mireia Vives o Andreu Valor, 
per citar-ne alguns noms representatius.

CELEBRACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE 
A L’HISTORIADOR CHABÀS AMB 
FUSTER

El professorat dels departaments de 
Valencià i de Dibuix, juntament amb 
l’alumnat d’ESO i Batxillerat, preparen 
una exposició al hall de l’institut per 
a commemorar el 9 d’octubre i l’any  
Joan Fuster. 
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IES HISTORIADOR CHABÀS: SOM 
UN MAR DE LLENGÜES

om cada setembre, al nostre centre hem ini-
ciat el curs amb un ritme frenètic i ple de 
projectes i il·lusions noves. I també com ja 
va sent tradició, hem commemorat el 21è 

aniversari del Dia europeu de les Llengües (26 de se-
tembre), amb la ja tradicional Setmana de les Llengües 
que organitzen i treballen tots els Departaments lingüís-
tics. 

De dilluns a divendres, dintre de les classes, el nostre 
alumnat ha treballat diferents activitats encarades a 
conèixer, si més no, estimar i gaudir, de la diversitat 
lingüística i cultural que nodreix les nostres aules i el 
nostre dia a dia. 

La setmana ha culminat el divendres 30 de setembre 
amb la celebració del nostre tradicional Mercat de les 

Llengües en el qual l’alumnat de cursos superiors amb 
llengües maternes diferents al valencià i castellà es con-
verteixen en unes hores en ambaixadors lingüístics de 
l’IES Historiador Chabàs. L’alumnat de 1r d’ESO, pro-
vistos d’un passaport lingüístic,  ha de passar per les 
diferents ambaixades i aprendre una sèrie de frases en 
diferents idiomes. D’aquesta manera pràctica i lúdica se 
n’adonen de la realitat lingüística i cultural que els en-
volta al nostre centre i a la societat. 

No podem oblidar, ni devem, que cada dia omplen els 
corredors del Chabàs alumnat de 38 nacionalitats dife-
rents, conferint-nos a professorat i alumnat la possibi-
litat d’enriquir-nos personalment i aprendre del mar de 
llengües i cultures que som.

L’institut celebra l’aniversari del Dia Europeu de les 
Llengües el 26 de setembre

CADA DIA HI HA MÉS DONANTERS AL CHABÀS

n anys més, i ja en van quatre, des del nos-
tre IES organitzem una Jornada de donació 
de sang. Per als qui ho organitzem és fona-
mental posar en valor els beneficis d’ajudar 

a la resta de manera altruista i desinteressada; i una ex-
cel·lent manera de fer açò és donant alguna cosa que a 
nosaltres no ens suposa despesa econòmica i que, a més, 
podem recuperar de seguida: la nostra sang.

L’objectiu fonamental és donar visibilitat a la necessi-
tat de donar sang i omplir els bancs dels hospitals va-
lencians, però sobretot, donar l’opció al nostre alumnat 
major d’edat, de fer aquesta donació sense haver de tras-
lladar-se a cap centre de salut. Altre dels objectius fona-
mental i que, any rere anys ens recorden des del centre 
de transfusions, és posar en valor el fet d’aconseguir no-
ves donacions, ja que aquestes generalment provenen de 
gent jove que a partir d’ara pot, si així ho desitja, conti-
nuar donant durant la resta de la seua vida.

Els resultats de les anteriors donacions que hem fet al 
centre, han estat bons; però el passat 20 d’octubre, vam 

superar totes les nostres expectatives. De les 50 persones 
que es presentar per a donar, 40 van poder realitzar co-
rrectament la seua donació, i d’aquestes, 28 eren noves. 
Açò és un fet que ens ha de fer sentir-nos ben orgullo-
sos del nostre alumnat 
i també de la línia de 
treball que, en aquest 
sentit, tenim assolida al 
centre.
 
Des d’aquest article vo-
lem agrair públicament 
la col·laboració desinte-
ressada del professorat, 
de pares i mares, d’an-
tics professors, de fami-
liars... que van vindre a 
donar; però sobretot, volem felicitar a alumnat dels Ci-
cles Formatius que van omplir durant tota la vesprada 
la sala on es feien les donacions, i al seu professorat 
per embolicar-los, encoratjar-los i acompanyar-los en el 
procés.
 
I com diuen, no hi ha una sense dos!! El proper 9 de 
febrer ens tornarem a veure! Omplim el Chabàs de #do-
nanters!!

UUUU
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PRIMERA EDICIÓ DEL SPOOKY 
DOOR HALLOWEEN CONTEST

l passat 28 d’octubre va tindre lloc la pri-
mera edició del “Spooky Halloween Door 
Contest” a l’IES Historiador Chabàs. Des del 
departament d’anglés es va demanar a cada 
grup que dissenyara i decorara la porta de la 

seua aula amb una temàtica terrorífica.

La festivitat de 
Halloween és una 
de les celebracions 
de la cultura an-
glosaxona més es-
teses per tot arreu 
del món i al Cha-
bàs la participa-
ción va ser máxi-
ma, com no podia 
ser d’altra manera. L’alumnat de tots els nivells es va 
implicar moltíssim i, treballant en equip, aconseguiren 
fer portes dignes de qualsevol plató de rodatge cinama-
togràfic, especialment els grups de 1 ESO F, 3 ESO PDC 
i 2on de Batxillerat de la modalitat de batxillerat artístic.

S’establiren tres categories 
diferents atenent als distints 
nivells que s’imparteixen a 
l’IES: categoria 1-2 ESO, 3-4 
ESO i 1-2 Batxillerat. A dia 
de hui, les aules guanyado-
res ja llueixen la insígnia que 
acredita la seua porta com a 
“THE BEST DOOR”. Què vos 
pareixen?

TALLER IMPARTIT PEL CREAMA 
PER A SEGON DE BATXILLERAT

l 14 i 21 de novembre, l’alumnat de 2n de 
batxillerat diürn ha assistit al taller “Aprén 
a descarregar i realitzar tràmits a través 
del Certificat Digital”, dut a terme a l’aula 

INFO 5 del nostre centre educatiu pel CREAMA.

Al taller, que he tingut una durada d’hora i mitja per 
grup, l’alumnat ha pogut conèixer què és el certificat 
digital, com aconseguir-lo, instal·lar-lo i quins tràmits 
realitzar amb ell. El ponent, Alejandro Dalmau Guri-
llo, ha fet veure l’alumnat la 
importància d’obtenir el cer-
tificat per a coses tan senzilles 
com, per exemple, saber els 
punts que tenen al carnet de 
moto o cotxe, reclamar mitjançat instàncies telemàti-
ques, demanar la vida laboral, o tramitar el carnet jove 
i el bonus cultural per a joves.

El Consorci per a la Recuperació Econòmica de la 
Marina Alta ajuda a obtindre els certificats digitals als 
estudiants preuniversitaris

ls alumnes de 4t ESO van eixir al centre 
social de Dénia, el dia 8 de novembre, per 
veure l’obra de teatre “El palau de Parèmia” 
(Un món de dones). 

El musical consta de textos i 
cançons de la cultura tradicio-
nals que exposen situacions de 
violència masclista que necessi-
ten una reflexió, presa de cons-
ciencia, i en conseqüència, una 
actuació per part de l’alumnat 
formant part del No a la vio-
lencia, tant física com moral. 
Aquesta obra és de Lluís Fornés i està interpretada pel 
grup Tarannà teatre.

Els alumnes de 3r ESO A, C, PDC i 1r Fp bàsica van 
assistir a la SUM el dia 23 de novembre, al microtea-
tre titulat “CRASH PUM ZAS ÑAM GUAU” proposat 
per l’associació Matria. 

Aquesta obra 
convida a 
re f l ex ionar 
sobre la se-
xualitat en la 
juventud.

D’altra banda 
es va  realitzar 
el Concurs de 
Dibuix per a 
Marcapàgines 
del Dia Inter-
nacional de l’Eliminació de la Violència contra les Do-
nes de l’Ajuntament de Dénia, on han participat tots 
els grups de l’ESO, en un concurs individual on cada 
xiquet o xiqueta elaborat un marcapàgines en hora 
de tutoria relacionat amb le temàtica del 25 N. Una 
vegada reunit el jurat s’ha elegit com a marcapàgines 
guanyador el de Victor Augusto Mora de 2n ESO E. 
Després de digitalitzar-lo l’hem enviat a l’ajuntament 
per participar en el concurs municipal.

D’altra banda, es va fer fet el repartiment de polseres 
al professorat i l’alumnat del centre a primeres ho-
res del matí del 25 de novembre: polseres que l’ajun-
tament ens a enviar amb el lema “si eres home acaba 
amb la violència masclista” i polseres morades. Aquesta 
campanya amb motiu del Dia 25 de novembre “Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Violència con-
tra les Dones” del Departament d’Igualtat de l’Ajun-

ACTIVITATS REALITZADES AMB 
MOTIU DEL 25 NOVEMBRE
El professorat i l’alumnat s’implica en el Dia contra 
la Violència de Gènere per conscienciar sobre aquest 
problema social
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EXPOSICIÓ SOBRE EL 25N ORGANITZADA PEL DEPARTAMENT D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY.

n motiu de la reivindicació del 25N Dia 
Internacional per a l’eliminaicó de la 
violència contra les dones, l’alumnat del 
centre ha estat treballant durant tot el mes 

de novembre a través de les distintes assignatures del 
nostre departament i en distints nivells, tant ESO com 
Batxillerat aquest tema amb el lema “No és el que es 
veu des de fora, és el que es viu per dins”. 

Hem aprofundit en l’educació 
en valors i amb el respecte, 
hem desmitificat comporta-
ments vinculats al roman-
ticisme que, encara que són 
molt habituals, no són nor-
mals, hem compartit expe-
riències i hem reflexionat de valent per a donar-li la 
màxima visibilització a aquestes cirmcumstàncies. 

L’alumnat de 2n ESO  ha realitzat una bresca amb polí-
gons regulars dirigits per les professores Maite Sendra 

i Raquel Carbó i 
que està expo-
sat enfront del 
Depa r t amen t 
d ’Or ientac ió . 
D’altra banda, 
a l’assignatu-
ra de Projectes 
Artístics de 1r 

“No és el que es veu des de fora, és el que es viu per dins” és el lema de la mostra

de Batxillerat, que 
imparteixen Ma-
ria Faus i Ivana 
Benavent, han rea-
litzat obres de dis-
tintes disciplines: 
pintura, fotografia, 
escultura i xicote-
tes instal·lacions 
exposades al hall del centre. 

A més a més, l’alumnat de Disseny de 2n de Batxi-
llerat Artístic ha realtizat cartells amb Encarna Case-

lles exposats a 
les taquilles del 
corredor de la 
sala de profes-
sorat. 

I, finalment, les 
xapes que van 
dissenyar el 

curs passat l’alumant de Dibuix Artístic I amb Juana 
Segura i Pepe Carrascosa i que, el present curs estan 
a 2n de Batxillerat, s’han pogut dur a terme amb la 
col·laboració de tot l’alumnat del Artístic dirgit per 
Pepe Carrascosa i que han sigut repartides a l’hora de 
la lectura del manifest. 

Gràcies a tothom per la col·laboració!

tament de Dénia, que posa el focus dels seus missatges 
en els homes, interpel·lant directament als homes per-
què assumisquen la seua responsabilitat i compromís, 
buscant la seua implicació per a aconseguir la igualtat 
real i erradicar les violències contra les dones en qual-
sevol de les seues formes.

#HomesÉsCosaNostra

Més tard, a l’hora del pati de l’ESO i també al pati 
de Batxillerat del 25 de novembre es va fer la lectu-
ra del manifest contra la violència de gènere que va 
elaborar l’alumnat de batxillerat en les tutories. Es va 
fer a les pistes esportives junt amb l’actuació d’una 
performance, “micromachismos: el principio del fin”pre-
parada a càrrec de l’alumnat d’Arts Escèniques de 2n 
batxillerat.

Finalment tot l’alumnat de 2n bat va anar a l’Ajun-
tament a les 13 h, a la plaça de la Constitució per a 
participar a l’acte de lectura del manifest del 25N que 
es va dur a terme per l’alumnat dels centres educa-
tius i pel regidor d’Igualtat Javier Scotto. Les alumnes 
Novalee Fernàndez i Lucia Nogués de 2n bat E van 
representar a l’institu

Manifest per  lluitar contra la violència de gènere. 
IES HISTORIADOR CHABÀS 

   

Els motius pels quals es presenta aquest manifest són: DEIXAR D’IDEALITZAR 
RELACIONS I COMPORTAMENTS TÒXICS I APRENDRE A DIR NO, I NO RESTAR-LI 
IMPORTÀNCIA  A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PERQUÈ ÉS UN PROBLEMA REAL. 

El que volem aconseguir ÉS QUE NO ES NORMALITZEN LES CONDUCTES VIOLENTES 
I QUE DESAPAREGUEN LES AGRESSIONS SEXUALS. 

Davant aquesta situació, l’alumnat del Chabàs no podem restar impassibles i per tant:  
• ens comprometem a Defensar: 

LA LLUITA CONTRA EL MALTRACTAMENT SISTEMÀTIC CAP A LA DONA QUE 
APAREIX EN UN GRAN NOMBRE DE RELACIONS DE PARELLA. 

• ens comprometem a Denunciar:  

TOTS ELS CASOS DE VIOLÈNCIA I TAMBÉ LES CONDUCTES VIOLENTES  I 
DISCRIMINATÒRIES CAP A LA DONA. 

• ens comprometem a Seguir treballant : 

EN EL RESPECTE I LA IGUALTAT, PERQUÈ ES FRENE AQUESTA SITUACIÓ. 

• ens comprometem a Demanar : 

LA COL•LABORACIÓ I IMPLICACIÓ DE TOTES I TOTS  

• ens comprometem a  Seguir contribuint: 

A LA CONSCIENCIACIÓ I VISIBILITAT DE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE 

• ens comprometem a Seguir donant suport: 

A LES VÍCTIMES, ESTANT AMB ELLES, ESCOLTANT-LES I RECOLZANT-LES. 

I recordem que “Només sí és sí”
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Ací es poden veure el cartell i més imatges de l’esdeveniment i els 
treball que es van realitzar per a eixe dia.

III MERCAT SOLIDARI DE L’IES HISTORIADOR CHABÀS

nguany, el 15 de desembre, a l’IES Historia-
dor Chabàs va tindre lloc el tercer mercat 
solidari. Dins d’aquest, que es va realitzar al 
llarg de tota la jornada lectiva (matí i ves-

prada), professorat i alumnat van poder adquirir aperi-
tius i objectes de segona mà. 

Novament, els encarregats de dur a terme l’activitat han 
sigut l’alumnat de 1 BAT, 4t i 3r ESO de la matèria 
d’Economia, qui junt al seu professorat, van preparar vo-
luntàriament diferents menjars que es posaren a la ven-
da. Així mateix, es van reunir, mitjançant la participació 
i el suport de tota la comunitat educativa, articles per al 
mercat, com llibres, joguets, polseres, bosses, entre altres. 

A més, es va rifar una cistella solidària, que es va for-
mar amb l’ajuda de donacions de comerços de Dénia. 
Cal destacar la participació del grup de 2n TESEASE 
A, del cicle d’activitats físiques i esportives, ja que de la 
mà del professor Pere Morelló, van amenitzar la jornada 
amb paradetes de fira on l’alumnat va poder gaudir de 
diversos jocs. 

La Jornada és un èxit i es consolida l’activitat de conscienciació i col·laboració amb organitzacions de Dénia

Recaptació destinada a la Fundació Cerebrum

L’objectiu del mercat d’enguany era reunir diners per 
a la Fundació Cerebrum, una associació sense ànim de 
lucre de Dénia que ajuda a les persones afectades per 
dany cerebral adquirit i les seues famílies. En l’actualitat, 
aquest dany és un problema freqüent i es dóna quan 
les estructures cerebrals es veuen afectades després del 
naixement d’una persona o per alguna mena de lesió, 
com pot ser un ictus o un accident automobilístic. Això 
causa alteracions del funcionament cognitiu, emocional, 
conductual i/o físic d’aquesta persona. El pacient neces-
sita acudir al fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional o 
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fins i tot un logopeda o un neuropsicòleg, i no tothom 
pot pagar aquests serveis quan el sistema públic no pot 
assumir-ne les despeses. 

L’objectiu de l’associació Cerebrum és facilitar la vida 
dels pacients ja que ofereixen un servei de rehabilitació 
integral, programes d’ocupació o oci i realitzen xarrades, 
tallers i teràpies perquè hi haja millores i avanços diaris. 
Al mateix temps, brinden un servei d’informació, orien-
tació i suport, tant al pacient com a la seua família.
En aquesta ocasió l’institut va decidir que tots els di-
ners recaptats es destinarien per a l’associació Cere-
brum, perquè el treball que fan diàriament és admira-
ble i contribueix a la millora diària dels/les pacients i 
les seues famílies. 

Des d’ací agraïm cordialment a tota aquella persona 
que haja aportat el seu granet d’arena participant en 
el nostre mercat solidari, tant pel que fa a l’alumnat, 
al professorat com als membres de l’associació Cere-
brum que ens van visitar i ajudar eixe dia. 

Manuela Montoya
1 BAT C

Per cert, la persona guanyadora del sorteig de la ciste-
lla ha sigut la professora Celia Tormos, professora de 
Geografia i Història.

Enhorabona!

TALLERS DE NADAL
22 de desembre de 9:00-13:00

TAL
LER

 DE
 

MEM
S

TALLER DE MAQUETES 
RETALLABLES

TALLER DE 

MANICURA
 

NADALENCA

TALLER DE MARCAPÀGINES

TALLER 
D'ENDEVINALLES

TALLER D'ESCACS 
A L'AIRE LLIURE 

TALLER HIT 
DE TARGET 

TALLER DE GASTRONOMIA 

TALLER DE MACRAMÉ

TALLER DE 
SELFIES 
NADALENCS

TALLER DE POLSERES

PROJECCIÓ 

"DETECTIVE CONAN 

EN EL GRATACELS 

EN PERILL

JOCS I PROVES MATEMÀTIQUES

TENNIS TAULA

JOCS TRADICIONALS

TORNEIG FUTBOL SALA

BALL

VOLEI

BÀSQUET

9:00 XOCOLATADA A LA CANTINA
9:30 ACTUACIONS MUSICALS A LA SUM
I, EN ACABAR, TALLERS A LA PLANTA BAIXA 
 

APUNTA
'T!
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ActivitatsActivitats  

fora fora deldel  
centrecentre

ActivitatsActivitats  

fora fora deldel  
centrecentre

TARDE DE CINE EN INGLÉS

l pasado jueves 3 de noviembre el alum-
nado de 1º de Marketing y 1º de DAM 
realizaron una actividad extraesco-
lar con las profesoras de inglés Ana 

y Paula , que consistió en una tarde de cine en 
Versión Original (V.O) en el autocine de las Marinas. 
En esta ocasión proyectaron la pe-
lícula de ciencia ficción Black Adam. 
El alumnado disfrutó de la película acompaña-
da con un cartucho de palomitas y refrescos. 
A pesar del tiempo otoñal y de estar en el exterior fue 
una tarde agradable, provechosa, y motivadora.
 
¡¡Se quedaron con ganas de repetir!!
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l dia 27 d’octubre, l’alumnat de 1r ESO 
vam anar a visitar les ruïnes del Raval i el 
Fortí. Primer, abans d’eixir del centre, ens 
van fer una xicoteta xarrada per a infor-

mar-nos del que anàvem a veure. Després, a les 9:00 
en punt, vam eixir de l’institut.

Quan vam arribar al Raval, se’ns va explicar que el que 
véiem eren les antigues construccions de la part mu-
sulmana de Dénia (Daniya). També ens van explicar 
que les construccions eren quadrades amb un camí 
menut, dos o tres habitacions, un servei i, finalment, 
un xicotet jardí per a cultivar i un pou.

Després del Raval, vam anar al Fortí, que està just al 
costat. Allí ens van explicar que la muralla que hi ha 
servia per a defensar-se i vigilar en cas d’amenaces i 
invasions.

Finalment, vam anar a les pista d’Skate, on vam fer un 
fitxa d’activitats i vam acabar d’esmorzar. 

UNA EXCURSIÓ AL PASSAT EL XABÁS GUANYA DOS PRIMERS 
PREMIS AL CONCURS DE MICRO-
RELATS DEL 25N

Divendres passat 
dia 25 de novem-
bre les alumnes 
Lisa Belloni de 
2n de Batxillerat i 
Sebastián Garate 
de 1r  de Forma-
ció Profesional 
Bàsica arreple-
garen el primer 
premi, cadascun 
en la seua catego-
ria, de la XV edi-
ció del Concurs 
de Microrelats 
organitzat per 

l’IES Tirant lo Blanc de Gandia. L’alumnat que havia 
treballat els textos en la matèria de Valencià i Tutoria 
aconseguí copsar el sentit principal d’aquest concurs, 
visibilitzar el paper de la dona en la societat i la seua 
lluita.

A l’acte assistiren acompanyats per la professora de 
Valencià i Tutora, Marina Bordes i Sanxo, en repre-
sentació del Departament de Valencià i de l’Institut 
Historiador Chabàs.

En la propera pàgina presentem aquestos dos relats.

L’alumat arreplega els premis al centre organitzador, 
l’IES Tirant lo Blanc de Gandia

l passat dijous 20 d’octubre, els alumnes 
de 4t d’ESO i alguns professors vam po-
der disfrutar d’una meravellosa ruta pels 
paisatges de la Marina Alta. Vam iniciar 

el viatge en el nostre centre i ens vam dirigir fins a la 
Torre del Gerro. Les pujades ens van ficar les galtes 
roges a més d’un, però va pagar la pena per poder dis-
frutar de les impressionants vistes que ens ofereixen 
sempre les altures mentre esmorzàvem del més a gust. 
Després, vam continuar el camí pel Montgó, per un 
sender que estava en plena natura i, entre rialles i 
anècdotes, vam arribar a Xàbia. Des dels Molins es 
contemplava la ciutat des de dalt, el port i les extraor-
dinàries costes. Vam continuar el camí per un sen-
der més complex. Concentrats, amb els cinc sentits, 

ls dies 26, 27 i 28 de setembre l’alumnat de 
tercer de l’ESO va anar al Reial Club Nàu-
tic de Dénia a fer un bateig de rem, piragua 
i vela. El Nàutic vol promocionar aquestes 
tres modalitats nàutiques i mostrar-les per 

intentar aficionar a algun alumne en aquestes pràcti-
ques esportives marítimes. 

Els i les alumnes s’ho van passar molt bé i ens va fer 
un temps boníssim els tres dies. 

Segur que en repetirem més voltes!

RUTA SENDERISTA I PASSEIG EN 
CATAMARÀ

REM, PIRAGUA I VELA AL CLUB 
NÀUTIC DE DÉNIA

vam aconseguir allò tan complicat: ningú va caure! 
Una vegada vam arribar baix, vam córrer fins al cata-
marà perquè no podíem aguantar les ganes de pujar 
al “yate” com li deien molts. El viatge de tornada va 
durar uns 45 minuts, en els que vam poder gaudir de 
les precioses formacions de les costes, a més de classes 
de ball improvisades per part d’alguns alumnes. Va ser 
una excursió molt divertida, així se’ns veu a tots en 
les fotos.
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DIA DE LA BANDERETA DE LA 
CREU ROJA

ón moltes les activitats que des de l’IES 
Historiador Chabàs realitzem, dintre i 
fora del centre, amb la finalitat d’ajudar i 
donar suport a aquelles persones o col·lec-

tius que més ho necessiten, així com a associacions 
que treballen de manera desinteressada i altruista per 
ajudar als demés. 

En aquesta línia, el passat dissabte 3 de desembre, vam 
sortir pels carrers de Dénia per ajudar a la Creu Roja 
a recollir fons que precisen en totes les causes en que 
a nivell local, nacional i internacional, estan implicats. 
És el famós “Dia de la Bandereta”, quan surten als 
carrers a la recerca d’ajuda econòmica desinteressada 
per part de la població. Des de la nostra experiència, 
podem dir que les denieres i deniers són un poble 
molt generós i que no mira cap a un altre costat, quan 
d’ajudar als demés es tracte.

Aquesta línia de mostrar els beneficis que la genero-
sitat de manera desinteressada ens aporta, està en la 
base del nostre ideal com a centre i anem reforçant-la 
any rere any, amb actuacions que anualment fem. 
Cada curs intentem ensenyar al nostre alumnat aquest 
valor fonamental a través d’altres actuacions solidàries 
com El Mercat Solidari, les donacions de sang, la Cur-
sa o el Musica Solidari.

Al Chabàs, sempre ensenyant i sempre aprenent.

L’IES Xabàs col·labora amb les activitats organitzades 
per aquesta ONG pels carrers de Dénia

GUERRA
Necessite cinc dies de caminada per trobar la sortida de les 
catàstrofes. Estava semienterrada a la runa seca. Llàstima 
que les forces no em donessin per més, moriria en aquella 
guerra salvatge, devastada i els membres del seu clan mai 
no sabrien que la relíquia sagrada no era més que un estú-
pid enfrontament entre els líders. 1 any i 5 mesos després, 
l’últim home sobre la faç de la terra trobava un color fosc, 
la mirava fixament i reia del seu somni... De la realitat de 
la seva raça.
 
Sebastián Garate 1r FP Bàsica

LA PRIMERA VEGADA
El primer dia que va arribar dues hores tard no li vaig 

dir res, no volia

ser dramàtica.

El primer dia que em va deixar tirada no li vaig dir res, 
no li volia

atabalar.

El primer dia que em va mentir no li vaig dir res, no vo-
lia discutir.

El dia que em va donar el primer colp no li vaig dir res, 
un moment així

ho té qualsevol.

El dia que les meues amigues em van preguntar per els 
meus blaus no

vaig dir res, no m’entendrien.

La primera flor sobre la meua tomba va ser una rosa 
blanca i allí

tampoc vaig dir res, perquè ja no podia.

Lisa Belloni 2n Batxillerat B
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ERASMUSERASMUS
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PROFESORES FINLANDESES VISITAN EL CHABÀS
El Departamento de Educación Física acoge durante tres días una movilidad Erasmus de Jobshadowing

profundidad en la organización del centro, conociendo 
mejor el sistema educativo vigente y realizando activida-
des de su perfil profesional, acompañados en todo mo-
mento de profesores de educación física del Chabàs. 

Experiencia satisfactoria en todos los sentidos que abre 
las puertas a futuros proyectos con esta afamada escuela 
finlandesa. Agradecimiento a los profesores/as del de-
partamento de educación física que acompañaron du-
rante estos tres días a nuestros colegas finlandeses.

Juan Huerta

a semana del 5 al 7 de octubre dimos la 
bienvenida a 5 profesores finlandeses de 
educación física, procedentes del famoso 
centro educativo Keuda. Movilidad que se 

realizó bajo el paraguas del programa ERASMUS+, que 
favorece la movilidad del profesorado dentro del marco 
europeo. 

La visita ha estado coordinada por el profesor Juan 
Huerta, jefe de estudios y que, además, también imparte 
la especialidad de Educación Física. Durante estos días, 
los profesores finlandeses pudieron adentrarse con más 
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PROFESSORS DE LA REPÚBLICA 
TXECA VISITEN EL CHABÀS

l passat mes d’octubre, concretament la set-
mana entre els dies 17 i 21, vam rebre la 
visita de dos professores procedents d’un 
institut de la República Txeca. Aquesta visi-

ta s’emmarca dins d’una de les modalitat que ofereix el 
programa europeu Erasmus+, del que el nostre gaudeix 
d’acreditació.

Les professores Vanessa Martínez i Ilona Nemkova, que 
al seu país imparteixen Castellà, Francès i Història, van 
estar entre nosaltres mitjançant la mobilitat de Job sha-
dowing, que consisteix en un període d’observació que 
permet conèixer el funcionament a tots els nivells d’un 
centre educatiu d’altre país europeu.

Així, després d’haver-los confeccionat un horari, les 
dos professores van assistir a diferents classes d’His-

tòria, Castellà, Francès i Alemany entre d’altres; a més 
de conèixer com és el dia a dia del  nostre centre. Tam-
bé van poder gaudir d’una de les moltíssimes activitats 
complementàries de les que gaudeix el nostre alumnat 
i, coincidint amb la seua estada a Dénia, van poder par-
ticipar en una excursió per la muntanya i una eixida en 
catamarà.
 
Sempre és enriquidor acollir a professorat visitant, ja 
que ens aporta una visió diferent de la manera d’ensen-
yar i el funcionament d’altres centre i/o països europeus. 
I per a l’alumnat del Chabàs és valuosíssim tenir l’opor-
tunitat de compartir temps i espai amb el professorat 
que ens visita.

PROFESSORAT DE SUÈCIA AL 
CHABÀS

a setmana compresa entre els dies 14 i 18 
del passat mes de novembre, vam rebre la 
visita de professorat procedent de Suècia. 
En aquest cas, van acollir a una professora 

d’Anglès i Alemany, Kristina Axelson, a un professor de 
Física i Matemàtiques, Ahmend El Khatib.

Com en anteriors ocasions, aquestes visites s’emmar-
quen dins dels programes europeus Erasmus+, dintre 
dels quals el nostre centre gaudeix d’una acreditació, que 
ens permet rebre visita de professorat europeu d’altres 
centres que ens visita pel tal de conèixer el nostre sis-
tema educatiu i el nostre centre, així com visitar, de la 
mateixa manera, altres països d’Europa amb la mateixa 
finalitat.

Com en l’anterior visita rebuda, la connexió entre el 
professorat visitant i el nostre professorat acollidor va 
estar molt positiva i productiva, ja que encetem unes 

JORNADA ERASMUS + KA1

l passat 3 de novembre, la nostra Vicedi-
rectora Beatriu Calabuig, va assistir a una 
Jornada Erasmus+ celebrada a La Conselle-
ria d’Educació, Cultura i Esport de Valèn-

cia. En la mateixa estaven presents tots els centres de la 
nostra Comunitat que durant el passat curs 2021-2022 
van participar, gestionar i gaudir dels Programes ERAS-
MUS+. 

En la mateixa es va fer un reconeixement a tots i cadas-
cun dels centres que hi van participar i l’IES Historiador 
Chabàs, també estava allí per recollir el seu reconeixe-
ment demostrant ser un centre capdavanter en la realit-
zació i gestió d’aquestos projectes en la nostra comarca.

A més, la jornada també estava orientada a oferir totes 
les noves informacions al voltant d’estos programes eu-
ropeus; les xarrades van girar al voltant de la gestió dels 
projectes KA1 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, 
així com de les bones pràctiques en la gestió de qualse-
vol Projecte Erasmus+.

La Conselleria reconeix els projectes seleccionats al 
periode 21-22 El instituto reparte los currículums europeos los par-

ticipantes del proyecto YED

EL IES CHABÀS REPARTE AL  
ALUMNADO SUS EUROPASS

l viernes 11 de noviembre tuvo lugar en el 
IES Historiador Chabas, la entrega de los 
Europass (curriculum europeo) a los alum-
nos que participaron en el proyecto YED  

(Erasmus +) el curso pasado.

Este reconocimiento facilitará a los alumnos poder ha-
cer uso de su formación curricular dentro del marco 
europeo y con ello lograr tener un abanico más amplio 
de opciones laborales. Además, este Europas permite ser 
actualizado cada cierto tiempo para que, a medida que 
el alumno va aumentando sus conocimientos, estos se 
vayan plasmando en dicho curriculum vitae. P

ara la entrega de dichos Europass, contamos con la pre-
sencia de Melani Ivars (Concejala de educación) que 
junto con Julia Gozálvez repartieron uno por uno los 
Europass a cada alumno. 
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Continua pàgina anterior

amistats que ens permetran, en un futur, visitar als nos-
tres nous col·legues de Suècia i, el que encara és més 
important, poder anar amb el nostre alumnat i treballar 
de manera conjunta amb l’alumnat suec.

VISITA DE PROFESSORES PROVI-
NENTS DE VANTAA (FINLÀNDIA)

er concloure amb les visites de professo-
rat europeu al Chabàs, acabant el mes de 
novembre (entre el 21 i el 25) vam rebre 
la visita de dos professores que treballen al 
centre Sotungin Koulu, en la ciutat finesa de 

Vantaa. En aquest cas eren Jenni Mendez, professora de 
Castellà i Suec, i Kati Sinivuori, professora d’Arts.

Aquesta visita va ser una mica més especial, ja que va 
coincidir amb la setmana de les activitats que des del 
centre teníem programades per commemorar el 25 de 
novembre. Les nostres convidades van poder gaudir i 
participar de l’Exposició fet i muntada pel departament 
d’Arts Plàstiques, així com també de la Performance es-
cènica que van preparar l’alumnat d’Arts Escèniques de 
1r de Batxillerat. Per concloure la setmana, les nostres 
companyes fineses ens van acompanyar a la concentra-

ció a la que ens va convocar l’Ajuntament de Dénia el 
mateix dia 25. Jenni i Kati van poder conviure d’una 
manera molt activa amb el nostre alumnat i també van 
participar activament de les activitats creatives que fem 
al nostre centre. Una relació molt enriquidora per a 
ambdues parts.

A més, el proper mes de febrer el seu centre de Van-
taa serà el nostre amfitrió quan des del Chabàs anem 
d’Erasmus amb el nostre alumnat. És per això també que 
aquesta setmana vam poder preparar la nostra visita a 
terres fineses, treballant de manera conjunta en la pro-
posta d’activitats que farem quan siguem nosaltres els 
qui les visitem.

Així que... tindreu més noticies sobre Vantaa en la pro-
pera edició d’aquesta revista!!



CICLESCICLES  

FORMATIUSFORMATIUS
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VISITA A LA ESCUELA DE EMPRESARIOS DE VALENCIA

a clase salió del aula y se desplazó a la Es-
cuela de Empresarios de València EDEM 
con el objetivo de estimular a nuestro alum-
nado en la cultura emprendedora y así, fo-

mentar su talento, creatividad e innovación.

La LOMLOE señala que en esta etapa educativa se debe 
propiciar, en todas las materias, tanto la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, el fomento del es-
píritu crítico y científico, como la competencia digital 
o el emprendimiento y la creatividad, desarrollando un 
aprendizaje competencial, autónomo y significativo. Es-
pecialmente, señala que la Formación Profesional pro-
moverá competencias de innovación y emprendimiento 
que favorezcan la empleabilidad y el desarrollo profe-
sional.

La propia ley plantea la construcción de entornos de 
aprendizaje abiertos y alternativas metodológicas. Por 
ello, consideramos oportuno conectar a nuestro alum-
nado con emprendedores que están llevando a cabo 
sus proyectos para que compartieran sus experiencias. 
De igual modo, se llevaron a cabo talleres de empren-
dimiento utilizando la metodología LEGO SERIOUS 
PLAY, diseñada para desarrollar competencias que per-

miten innovar y mejorar el desempeño personal, llevan-
do a cabo una dinámica donde se planteó un problema 
concreto al que debían encontrar una solución mediante 
la construcción de un Lego, tal y como puede observarse 
en la imagen.

Con ello, se experimentaron las habilidades que com-
porta el desarrollo de la competencia emprendedora 
que, no solo nos acerca a la búsqueda de un modelo de 
negocio, sino al “sano ejercicio de experimentar, medir y 
aprender”, así como la transmisión de valores útiles para 
todas las facetas de la vida, se inicie o no, un negocio.

El hecho de haber realizado la clase en un entorno real, 
resultó motivador dado que el alumnado cuando está 
motivado se implica, si se implica aprende y, si apren-
de, se consiguen los objetivos educativos, ayudando a 
desarrollar las competencias de innovación y empren-
dimiento.

Porque convertir una idea brillante en una realidad útil 
es el primer paso para imaginar el futuro.



aula aula 
emprénemprén
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A L’IES HISTORIADOR CHABÀS ES  
DESENVOLUPA  L’AULA ‘EMPRÉN’

a preocupació constant del l’IES Historia-
dor Chabàs per ser un centre participa-
tiu i en constant actualització es demos-
tra aquest curs 2022-2023 amb 

l’Aula Emprén, dintre dels projectes d’inno-
vació i de millora dels Centres, tant a nivell 
Autonòmic, Nacional i Europeu. 

El Departament d’Economía del IES Histo-
riador Chabàs va adquirir el programa Em-
prén finançat per l’Unió Europea, mitjançant 
el fons Europeu Next Generation Eu y el 
Ministeri d’Educació i Formació Professio-
nal, gestionat per la Direcció de Formació 
Professional de la Generalitat Valenciana.
L’aula Emprén, arranca aquest curs amb la 
posada en marxa del 1r Concurs de Idees 
Emprenedores per tot l’alumnat del centre. 
L’objectiu fonamental és que l’alumnat siga 
capaç d’incorporar-se al món laboral amb 
l’informació necessària per a posar en marxa 
una empresa. 

El concurs arranca uns tallers formatius, 
per tal d’ajudar a l’alumnat a desenvolupar 
i prototipar les idees emprenedores. El pri-
mer Taller de la Sostenibilitat a l’Empresa 
es celebrarà al mes d’octubre, el segon, amb 
una visita a L’Escola d’Empresaris de Valèn-
cia (EDEM) al mes de novembre, el tercer 
serà un Taller sobre la Persona Emprenedora 
(CREAMA), al Desembre, amb la visita l’em-

presari En Antonio Cidoncha de l’empresa Cidoncha 
i al gener, es concluirà amb un Taller de Creativitat i 
Innovació a L’empresa (JOVEMPA).
 
El concurs comptarà amb tres premis: a l’idea d’em-
presa més sostenible, a l’idea més original i a l’idea 
més innovadora. Els premis es lliuraràn al mes d’abril. 



-32- -33-

revista cap i cua / desembre 2022

L’ALUMNAT DEL CICLE DE MÀRQUETING I PUBLICITAT VISITA L’ES-
COLA D’EMPRESARIS DE VALÈNCIA (EDEM) 

l 15 de Novembre, l’alumnat del Cicle For-
matiu de Màrqueting i Publicitat ha visitat 
les instal·lacions de l’Escola d’Empresaris 
(EDEM) a València. Aquesta visita for-

ma part de la formació del 1r Concurs 
d’Idees Emprenedores, del centre per 
al present curs 2022-2023.

La visita es va desenvolupar en dues parts.  
La primera va servir per a conèixer les 
dependències i la importància de desen-
volupar les idees emprenedores i resol-
dre els problemes a les empreses. 

La tècnica de resolució plantejada es va 
basar amb la metodologia de “Lego Se-
rious Play”,  os es va plantejar un proble-

ma i es soluciona mitjançant la seva representació amb 
legos. L’alumnat es va sorprendre per la seva creativi-
tat i capacitat de síntesi. 

A la segona part, visitarem a la 
Llançadora d’Empreses, on es va-
ren explicar les fases de participació, 
creativitat, finançament i desenvolu-
pament de les idees emprenedores 
que allí es presenten. Coneixeren de 
primera ma, a L’empresa wideum.
com, que desenvolupa un servici 
tècnic a les empreses industrials que 
fabriquen o mantenen maquinària, 
mitjançant unes ulleres intel·ligents 
de realitat augmentada i intel·ligèn-
cia artificial. 

L’ALUMNAT DEL CHABÀS PARTICIPA AL TALLER DE SOSTENIBILITAT 
A LA CAMBRA DE COMERÇ DE DÉNIA

l passat 25 d’Octubre, l’alumnat dels Ci-
cles Formatius ha participat al primer 
Taller de Sostenibilitat a L’empresa, a 
les instal·lacions de la Cambra de Comerç 

de Dènia, amb la recepció del seu Delegat En Benito 
Mestre Caudeli. 

El taller ha comptat amb la participació de En Luis 
Grimalt, responsable d’Ètica empresarial de l’empresa 
Baleària i Na Antonia Pizarro, Directora de Qualitat 
i responsable de sostenibilitat de l’empresa Rolser. 
Ambdós han explicat cóm desenvolupen els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible a les seves empreses i 
han resolt els dubtes de l’alumnat.

Aquest taller forma part del 1r Concurs de Idees 
Emprenedores, dintre de la Xarxa d’aules d’Empre-
niment de la Conselleria d’Educació per al curs 2022-
2023.

Aquest taller en forma part d’un cicle de 3 més, que es 
desenvoluparan al llarg dels pròxims mesos: amb una 
visita a L’Escola d’Empresaris de València (EDEM), 
un Taller sobre la Persona Emprenedora (CREAMA), 
un Taller de Creativitat a L’empresa (JOVEMPA) i 
que es culminarà amb el Concurs d’Idees i els premis 
per a cada categoria que es lliuraran al mes d’abril. 

http://wideum.com
http://wideum.com


editorialeditorial
El tiempo pasa demasiado deprisa. ¡¡Parece que ayer fuera 
septiembre y ahora ya es Navidad!! Hemos acabado la se-
mana con el ya tradicional mercadillo solidario. Hemos dis-
frutado de un día espectacular, muy animado y con mucha 
implicación por parte de toda la Comunidad Educativa. Me 
gustaría agradecer el trabajo e implicación especialmente al 
Departamento de Economía, profesorado en general y alum-
nado de Bachillerato. Mi agradecimiento también al Ciclo 
Formativo Superior de Educación Física que nos deleitaron 
y animaron con sus actividades de animación. Todo el di-
nero recaudado se donará a la Asociación de afectados por 
daño cerebral adquirido CEREBRUM de nuestra localidad. 
Durante este curso escolar nuestras actividades solidarias es-
tarán destinadas a esta asociación.

Nuestro curso escolar 2022-2023 se ha iniciado con toda 
normalidad en cuanto a la pandemia se refiere, sin distancia, 
sin mascarillas, etc. Nuestro alumnado ya puede hacer uso 
de las taquillas y del resto de instalaciones de nuestro centro 
como antes de la pandemia. El COVID-19 ha pasado a ser 
un virus más, que permanecerá en nuestra sociedad.

Las obras del Plan Edificant de nuestro centro van despacio, 
después de los problemas planteados por la empresa adjudi-
cataria al Ayuntamiento, parece que llegaron a un acuerdo 
y continuaran con las obras de restauración de la fachada, 
después de dejarla mucho peor de lo que estaba. Esperamos 
que no surjan más inconvenientes y se pongan manos a la 
obra, para poder concluir con los trabajos acordados en el 
menor tiempo posible.

Seguimos en la línea marcada por nuestro Proyecto Educati-
vo de Centro en la internacionalización de nuestro instituto 
y continuamos con los proyectos Erasmus +. Durante este 
curso escolar se van a llevar a cabo dos movilizaciones por 
parte de alumnado de 4º ESO y de 1º de Bachillerato a 

Turín (Italia) y a Vantaa (Finlandia). Alumnado de Ciclos 
formativos (tanto del medio como el superior) también rea-
lizaran las FCTs en países europeos como Irlanda, Portugal 
e Italia, con el Proyecto Europeo Consorcio EWE y con el 
Proyecto de Movilidad Europea de la FP en la Marina Alta 
del Creama.

El profesorado de ESO, Bachillerato y Ciclos realizará movili-
dades de formación de asistencia a cursos a: Atenas (Grecia), 
Ljubljiana (Eslovenia), Oslo (Noruega), Dublin (Irlanda), 
Reykjavik (Islandia), Budapest (Hungría), Florencia (Italia). 
Además de movilidades de formación (Job Shadowing) a 
Alemania, Italia, Suecia, Grecia, Irlanda, Polonia, Noruega 
y Dinamarca. A principios de curso también recibimos la 
visita (Job Shadowing) de profesorado de Finlandia, Suecia 
y República Checa.

Nuestro centro pertenece desde el curso pasado a la “Xarxa 
2030”. Como centro educativo comprometido con los obje-
tivos de desarrollo sostenible, intentamos que nuestras acti-
vidades y proyectos estén relacionadas con estos objetivos, 
para concienciar a nuestra comunidad educativa y conseguir 
una sociedad más igualitaria.

Me gustaría acabar este editorial con una frase de Margaret 
Mead que dice: “No dudes que un pequeño grupo de ciuda-
danos reflexivos, comprometidos, puede cambiar el mundo; 
de hecho, es la única cosa que siempre lo ha cambiado”.
Muchas gracias a tod@s por vuestro trabajo y buen hacer 
durante este primer trimestre. Junt@s podemos conseguir 
grandes cosas.

¡Feliz Navidad!  ¡Bon Nadal! Merry Christmas!!

Julia G. Gozálvez Pérez
Directora IES Historiador Chabàs
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