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Per tercera ocasió tenim
el premis 9 d’Octubre en el
nostre Col·legi. Esta volta en
mig
d’una
situació
excepcional determinada per
la pandèmia de Covid19 que
estem patint en tot el món.
És el que ens impedeix que
puguem reunir-nos tots junt
en l’església del Col·legi tal
com féiem en els anys
anteriors. I per això hem
hagut de lliurar els premis de
manera independent en cada
classe-bambolla, amb poca
gent, finestres obertes per a
ventilar, mascareta i res
d’estretar les mans i donar
palmadetes.
Aquesta manera de procedir fa més necessària encara una publicació
com aquesta on es puga arreplegar tot el que al llarg d’aquests dies hem estat
vivint. Es tractava, doncs, de reconéixer i agrair a institucions i persones
concretes que han estat en primera línia fent front a la crisi sanitària i social
que ha produït la Covid-19 i també a entitats que han contribuït al benestar
de les persones.
Han sigut un total de deu premis, un per cada classe-bambolla, dos per
cada un dels cinc cursos participants de sisé de Primària a quart d'ESO,
enguany ha tocat així. Cada curs ha descobert tot l’esforç que aquestes
persones i entitats han fet i ho han recollit en un relat de mèrits que detallen
els valors que portem els valencians i que configuren la nostra terra.
Des d’aquestes línies vull donar el meu agraïment a tots els
alumnes i mestres, així com als guardonats. A ells, a més,
els donem tots l’enhorabona i el testimoni de la nostra
admiració. Que en les vostres obres continueu donant
glòria a la nostra terra i a Déu, tal com deia Sant Vicent
Ferrer. Molt d’ànim i avant.
Moltes gràcies i enhorabona!
En José Ignacio Llópez Guasp
Clavari Director
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Els Premis 9 d’Octubre 2020 els
concedeixen els alumnes a aquelles persones o
entitats properes a nosaltres que, pels seus
valors i mèrits al llarg de la seua vida o existència,
mereixen el nostre reconeixement i consideració.
Són els propis alumnes els qui detecten i trien
aquells valors que han de rebre la nostra
consideració, representats en persones
entitats que mereixen la nostra estima.

o

En aquesta tercera edició ens és grat anunciar als premiats:

-

A la Guàrdia Civil per la seua 175 aniversari i pel seu servei en la crisi
sanitària i sempre, i a don Miguel Merino Fernández pare d'alumne
del Col·legi en representació dels guàrdies. Premi dels alumnes de 6é
A de Primària.

-

A la Policia Local de San Antonio de Benagéber pel seu lliurament al
Col·legi i pel seu servei en la crisi sanitària. Premi dels alumnes de Sisé
B de Primària.

-

Als tres Directors dels Col·legis de San Antonio de Benagéber i a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la seua labor durant el
confinament. Premi dels alumnes del curs 1r A d'ESO.

-

A la Delegació de Defensa de València i a donya Mónica Pérez Casas
mare d'una alumna del Col·legi en representació dels militars pel seu
servei a la societat i per la seua ajuda en la crisi sanitària. Premi del
curs 1r B d'ESO.

-

A l'Associació de Excolegiales del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes
de Sant Vicent Ferrer pel seu 100 aniversari i a don Eduardo Pinto
Vargas pare d'una alumna en representació dels excolegiales. Premi
dels alumnes de 2n A d'ESO.

-

A les Parròquies valencianes per la seua caritat en la crisi sanitària
concretada en la parròquia La nostra Senyora de la Pau de Benicalap
a València i a la seua Vicaria Episcopal en conjunt. Premi dels
alumnes de 2n B d'ESO.

-

A les caixeres i als supermercats pel seu servei en la crisi sanitària
concretats en CONSUM i en donya Cristina Mora Lleial mare
d'alumnes del Col·legi. Premi dels alumnes de 3r A d'ESO.

-

Als sanitaris per cuidar-nos i servir-nos en la crisi sanitària
concretats a l'Hospital Arnau de Vilanova i en la donya Josefa Serra
Cresp infermera i excolegial. Premi dels alumnes de 3r B d'ESO.
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-

A l'agència AEMET CV, Agència estatal de Meteorologia de la
Comunitat Valenciana pel seu servei a la societat en tot temps i
clima. Premi dels alumnes de 4t A d'ESO.

-

A la Fundació Quaderns Rubio per la seua dedicació a l'ensenyament
i aprenentatge de milers d'alumnes. Premi dels alumnes de 4t B
d'ESO.
Moltes felicitats als premiats i enhorabona!
En Vicent Revert Calabuig
Director Pedagògic
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Bon dia a tots:
Som la classe de 6é A i estem encantats d'entregar el nostre premi a la
Guàrdia Civil. Volíem donar-vos les gràcies per transmetre'ns seguretat en
aquests temps difícils.
Enguany hem decidit donar-vos el premi a vosaltres, per tot el vostre
encabotament i esforç, perquè sempre esteu ací quan us necessitem. Aquest
premi és la forma que tenim d'agrair-vos tot el que feu per nosaltres. Per
protegir-nos més que mai en aquests temps de pandèmia, arriscant la vostra
vida durant el confinament i posant orde en les nostres vides.
Heu animat a famílies i a xiquets i també heu salvat moltes vides, acostant
aliments als més vulnerables i omplint de somriures a molta gent en aquests
mesos tan difícils que hem passat. A més, heu ajudat a posar orde en aquest
gran desorde causat pel virus.
Sempre esteu quan us necessitem. No importa l'uniforme que porteu,
sinó
l'esforç
que
realitzeu
perquè
tots
estiguem
bé.
El vostre treball és especial i hem deprés de vosaltres que hem d'estar units per
a lluitar enfront de les adversitats.
Són 176 anys protegint als ciutadans, assegurant que es complisquen
les lleis i defenent els nostres drets i llibertats.
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Per la vostra important labor per i per a la societat, per la vostra
entrega, per tranquil·litzar-nos, per entendre'ns… per tot això, la classe de 6é
A ha decidit concedir-vos aquest premi, un premi sobradament merescut i que
esperem que servisca perquè tot el món sàpia valorar el gran treball que
realitzeu.
I com diu una frase que vam llegir i que ens va agradar: “Sou forts, valents i un
exemple a seguir per al món”.
“Us necessitem ara més que mai”.
Gràcies per tot.
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Estimada Policia:
Us hem triat per al Premi 9 d'octubre perquè creiem representeu el
servei, la protecció als altres, sou un gran exemple per a tots nosaltres i
nosaltres.
Reconeixem amb aquest xicotet gest tot el treball que heu fet durant
la pandèmia, perquè sabent del risc que hi havia mai us disteu per vençuts.
Gràcies al vostre lliurament hem mantingut el nostre ànim alt i hem
aprés la importància de preocupar-nos i ajudar als que més el necessiten.
Esperem que traslladeu aquests agraïments a la resta de companys,
especialment, als del nostre poble de Sant Antoni de Benaixeve.
És per tot això i molt més pel que la classe de sisé B del CFSVF premia
la vostra necessària labor, exemple de lliurament i ajuda diària als altres.
Gràcies de cor i enhorabona pel reconeixement.
La classe de 6é b
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Benvinguts i benvingudes al nostre centre.
Els alumnes de primer d’ESO A volem donar el premi 9 d’octubre de
2020 als Docents dels centres educatius del nostre poble de Sant Antoni de
Benaixeve. Però com no poden vindre tots a recollir-lo, li ho entreguem als
seus representants, els directors i directores dels centres, perquè el facen
extensiu als seus companys i companyes.
Hem escollit als docents perquè durant la quarantena i el confinament
han fet molt de treball per nosaltres. Perquè la nostra educació no s’aturara i
no pareguérem el curs. Es van esforçar molt perquè poguérem seguir aprenent
des de casa. Van estar disponibles quasi les 24 hores del dia. Atenent els pares,
mares i, sobretot, a nosaltres, resolent qualsevol dubte. Fins i tot, molts van
eixir de casa, quan estàvem tots tancats, per a portar feina a les cases dels
alumnes que tenien alguna dificultat amb la tecnologia i donaven els treballs
en mà.
Pel que fa a la Conselleria, volem agrair el seu treball durant tot este
temps. Hem de destacar el seu esforç perquè l'educació i la formació, així com
la tasca dels docents poguera continuar malgrat el confinament i la pandèmia.
Entre altres accions, lliurant dispositius electrònics als centres i buscant
estratègies per a disminuir la bretxa digital dels estudiants.
Per tot l'agraïment que els alumnes tenim, i per tot el sacrifici i esforç
que els docents i Conselleria d’Educació han fet per nosaltres, lliurem el premi
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9 d’Octubre 2020 de Primer A als directors dels centres de Sant Antoni de
Benaixeve:
Col·legi 8 d'Abril i la seua directora Yolanda Arenas Carretero.
IES Sant Antoni i la seua directora Silvia Bueno Olmos.
Col.legi Fundació Sant Vicent Ferrer i el seu director Vicent Revert Calabuig
Moltes Gràcies
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Benvinguts, Delegació de Defensa de València i a una mare d’una
alumna de 6é de professió militar en representació de tot l’organisme Na
Mónica Pérez Casas.
Gràcies per estar ací en representació dels militars.
La classe de 1r B d’ESO vol premiar-vos per la tasca i dedicació en
aquesta pandèmia.
Agraïm de tot cor la vostra ajuda, ja siga mantenint la calma, estant
24 hores disponibles, lluitant amb valentia contra la pandèmia, per rastrejar,
per ajudar els necessitats, desinfectant i netejant carrers, donar consells i
moltes coses més.
Sobretot, heu millorat el nostre país i sempre amb un somriure a la
cara. Tot això ho heu fet a la perfecció. Amb tots aquests exemples ens heu
dedicat molt del vostre temps, i no us ho podem agrair més.
Creiem que heu fet tantes coses que no es poden enumerar. No sabem
què hauríem fet sense vosaltres.
Sense cap dubte us mereixeu el premi, per treballar tots els dies durant
la pandèmia.

MOLTES GRÀCIES.
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Hola a tots, benvinguts als premis 9 d’octubre,
Nosaltres representem a la classe de 2 d'ESO A i hui volem donar el
premi a l'associació d’Excol·legials de Sant Vicent Ferrer, és a dir, es queda a
casa, perquè sou part d'aquesta gran Fundació i us sentim com a tal.
A causa de la pandèmia que estem vivint, ens ha tocat celebrar el
lliurament d'aquest premi en la privacitat de la nostra aula però no desmereix
per a res aquest guardó que creguem és un xicotet reconeixement a la vostra
tasca.
Enguany l’associació està d'enhorabona, compleix 100 anys, no totes
les associacions poden aconseguir aquest llarg aniversari, hem d’estar molt
agraïts d’açò i donar gràcies a Déu i al nostre patró Sant Vicent.
Aquesta associació està composta per excol·legials del Col·legi Imperial
i algun dia nosaltres serem part d'ella.
El vostre gran dia és la festa dels excol·legials, en les que podeu gaudir
amb excompanys com en els vells temps, aquest any per culpa de les
circumstàncies no s'ha celebrat, esperem que prompte tornem a fer-ho.
Els vostres propòsits són entre altres els de conservar i potenciar
l’amistat entre els antics alumnes, continuar amb l’esperit i la formació
religiosa que rebem en el col·legi i estar presents com un gran pilar en l'obra
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viva del pare Sant Vicent Ferrer que és el nostre benvolgut Col·legi, sempre
ajudant, sempre col·laborant, sempre aportant i recolzant…
Donem les gràcies a la presidenta Amparo Miralles i a Eduard Pinto,
pare d'una companya nostra, que esteu representant a l'associació hui ací.
Us mereixeu aquest premi!!!!! Esperem que el disfruteu i que siga part del
vostre centenari.
Us desitgem el millor i que la vostra Associació continue fent la seua
tasca, que és tan important pel futur del Col·legi i dels seus membres.
Moltes gràcies. Adeu.
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Huí estem ací per a donar un premi a La Parròquia La Nostra Senyora
de la Pau de Benicalap i a la seua Vicaria Episcopal.
Ens agrada premiar-les per tots els bons actes que han fet durant tota
la pandèmia i els que continuen fent.
A la Parròquia, des del principi han treballat diàriament per tal
d’ajudar a tots i a totes. I per tal que al confinament no n’hi haguera tantes
preocupacions per la falta de diners.
El que han fet és repartir
menjar a gent que ho necessitava,
gastant el seu temps en poder ajudar
als que mancaven els recursos bàsics,
és a dir, menjar, aigua, llum…
Inclús van fer una cuina a la
Parròquia en col·laboració del cuiner
José Andrés i com a auxiliars de cuina
el seu retor, D. José Vicente Martínez
Muedra, i Desi, donant menjar a més
de setanta famílies per dia.
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L’ESGLÉSIA HA ESTAT PRESENT com
sempre.
Per això creguem que mereixen aquest
premi.
En el nom de 2nB donem aquests
premis a La Parròquia de La Nostra Senyora De
La Pau i a la seua Vicaria Episcopal.
Moltes Gràcies.
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Bon dia a tots:
Aquest any els premis 9 d'octubre són un poc diferents, ja que estem
vivint una situació que mai haguérem imaginat. Aquest virus ha afectat molta
gent, des d'ací volem recordar a totes les víctimes, i manar força i ànims a tots
els seus familiars.
En aquesta Pandèmia hem descobert molts herois i heroïnes, motiu pel
qual nosaltres volem dirigir-nos a un gran col·lectiu que són els treballadors
de tots els supermercats en especial a la cooperativa Consum. Gràcies a ells
hem pogut comprar tots els aliments amb tota la tranquil·litat, de forma
física o en internet.
Totes les vegades que ens han recordat les mesures de seguretat ha
sigut per al nostre bé.
El seu treball no és tan fàcil com creiem, mentre nosaltres estàvem
protegits a casa ells estaven esposos al virus, toquen les monedes, els aliments
i mantenen relació amb tots els clients. Sempre amb molta paciència i un gran
somriure encara que tinguen un mal dia. No és podem oblidar de les vegades
que els menyspreem per qualsevol cosa. I per últim, però no menys important,
hem de recordar que darrere de cada treballador hi ha una família i en aquesta
família pot haver-hi gent de risc.
Per tot açò i per molts més motius la classe de 3r A vol reconéixer i
destacar el vostre treball i per això us volem donar aquest premi 9 d’Octubre
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també a Na Cristina Mora Leal, ella té una família, uns fills dels quals ha de
cuidar i, així i tot, anava amb un gran somriure tots els dies al seu lloc de
treball, arriscant la vida per tots nosaltres. Per això i moltes coses més aquest
premi és per tu.
Gràcies per tot el que feu.
LA CLASSE DE 3rA D’ESO.
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Benvinguda Na Josefa
Des de fa 3 anys al Col·legi Fundació Sant Vicent Ferrer, els alumnes de
cada classe treballem junts per buscar una persona a la qual premiar pel seu
paper a la nostra societat. Aquest any, els alumnes de 3r B ESO del Col·legi
Fundació Sant Vicent Ferrer hem decidit fer-te guanyadora del premi 9
d’octubre 2020. Aquest reconeixement volem atorgar-te’l per haver ajudat
tantes persones al nostre voltant des del treu treball a l’hospital Arnau de
Vilanova, sobretot durant aquest temps de pandèmia sanitària.
D’altra banda, també volem premiar a l’Hospital Arnau de Vilanova, el
centre de referència que ens rep i ofereix servici sempre que no necessitem.
Volem agrair tot el sobreesforç i treball que ha desenvolupat fent front a la
pandèmia.
Gràcies per tot el temps que heu estat treballant al servici de la resta,
per totes les nits passades a l’hospital ajudant tantes persones, donant la vida
per nosaltres.
Per tot això mereixeu aquest premi que us donem amb molta estima.
Moltes Gràcies.
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Bon dia.
Nosaltres, els alumnes de 4t A de la E.S.O., estem molt contents de
concedir-vos el premi 9 d'octubre del Col·legi Sant Vicent Ferrer a l'AEMET pel
vostre dur treball durant la pandèmia que va assolar tot el món. Gràcies a la
vostra ajuda a l'estudi de com el Covid-19 es debilitava amb l'arribada de
l’estiu; i de com l'efecte d'aquest virus variava dependent de la regió a la qual
es trobava, donàreu esperança a tot el país.
El que no tot el món s'adona és que les prediccions meteorològiques
no sols són per a saber quina roba em pose demà, sinó per a mantindre la
seguretat del ciutadà, dels seus vens materials, de si l'espai aeri i terrestre
podrà estar transitat i fins de si serà possible que les persones puguen acudir
al seu treball amb seguretat com els estudiants als col·legis.
Tot el món coneix la vostra llavor informant-nos del clima diàriament, però
no tots coneixen el vostre treball amb els xiquets i xiquetes. De com aneu a les
escoles a conscienciar els joves com nosaltres de la importància de la
meteorologia i de com és la nostra tasca ajudar al planeta i al medi ambient,
perquè nosaltres som el futur de la humanitat. També ens agrada molt el
vostre projecte Meteo-escola, en el que es col·labora des dels col·legis per a
informar els joves.
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Us donem les gràcies des d'aquest col·legi i esperem que el vostre
treball siga reconegut en tots els llocs, siga més valorat el vostre esforç, que la
vostra llavor puga millorar i arribe molt lluny.

Moltes gràcies.
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Els alumnes de 4t ESO B volem donar-vos les nostres felicitacions als
representants de la fundació Rubio per l’esforç dedicat a millorar l’educació,
pel treball que hi ha darrere i el fantàstic resultat que arriba a les nostres mans
i a les de molta més gent.
Ens agradaria donar gràcies a la família Rubio que fa 70 anys va decidir
crear el mètode Rubio, un mètode que va començar amb fitxes d'ajuda per a
millorar la cal·ligrafia i el càlcul i es va convertir en uns mítics quadernets que
ens van acompanyar al llarg de les nostres vides d’estudiants, també volem
agrair l'ajuda social de la fundació amb caràcter educatiu, solidari i cultural
promou activitats infantils que desenrotllen en els xiquets principis d’ètica i
solidaritat des d'edats primerenques, integra socialment als immigrants des
de l’espanyol en el món.
A més, compta amb programes individualitzats per a persones majors,
destacant la unitat de la seua interacció cognitiva, els objectius de la qual se
centren en el manteniment, la prevenció, la detenció de malalties.
En conclusió volem donar-vos les gràcies a la fundació Rubio per la gran labor
que realitza dins del món de l’educació i per la seua gran labor social.

Moltes gràcies.
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Camino Vereda s/n.
Teléfono 96 135 20 60
Teléfono de secretaría 674 164 057
46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)
E-mail: escuela@colegioimperialsanvicente.es

www.colegioimperialsanvicente.es
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