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ADRIÀ
- Adrià, un dels veteranos del 

col·le. Tutor de Tercer en Quart 
de les Valls. 

- Mestre a temps complet i 
cantant ocasional ;-)

TUTOR 3R
QUART DE LES VALLS

adria@sommesqueuncra.org



EMILIA
- Hola, sóc Emilia tutora de 2n 

en Benavites. És el meu primer 
any a l'escola. Poc a poc ens 
coneixerem.

TUTORA 2N
BENAVITES

emiliaguillem@sommesqueuncra.org



AGNÉS
- Mestra d'AiL de Benavites. Aquest és el 

meu tercer any al CRA :) 

- M'agrada riure, dir "animalaes", els 
esports de raqueta i el café. 

- Gaudisc molt amb els infants, pense que 
cada dia ens ofereixen oportunitats 
úniques per a continuar creixent com a 
persones.

MESTRA AUDICIÓ I LLENGUATGE
BENAVITES

agnesmargaix@sommesqueuncra.org



MARIA
- Hola, soc Maria mestra de 4rt 

d'Educació Primària a Benavites. 

- M'agrada molt passar temps a la platja i 
a la falla. 

- Espere que aquest curs estiga ple 
d'aprenentatges tant per als xiquets i 
xiquetes, com per a mi com a mestra !

TUTORA DE QUART
BENAVITES

mariagarcia@sommesqueuncra.org



XEMA
- No és fàcil etiquetar-se i per això afirmar que sóc mestre de 

Primària. 

- Després de molts anys acompanyant als infants d'Educació 
Infantil, continuar amb elles i ells més enllà dels sis anys és, 
més que una oportunitat, una aventura. 

- Continuar acompanyant, guiant, escoltant, descobrint, 
mostrant, a un grup que arriba a 6 anys és fantàstic. 

- Em resulta impossible poder atisbar tot allò que es podrà 
produir a l'aula enguany perquè la capacitat d'assombrar-se 
de la que parlava Malaguzzi no només ha de pertànyer als 
infants, sinó als que tenim la sort d'estar al seu costat.

TUTORA DE PRIMER
BENAVITES

xema@sommesqueuncra.org



VICENT P.
- Hola! Soc Vicent, mestre 

d’Audició i Llenguatge. Un 
plaer continuar amb tots i totes 
vosaltres al CRA. Intentant 
aprendre i ensenyar cada dia.

MESTRE D’AUDICIÓ I LLENGUATGE
QUART DE LES VALLS

vicentpe@sommesqueuncra.org



MATIES
- Sóc Maties, tutor de 1r de 

primària de Quart. Encete amb 
aquest el meu quart curs al CRA 
en primer cicle!!! 

- Encantat d'estar de nou a casa i 
amb moltes ganes de 
començar!!!

TUTOR DE PRIMER
QUART DE LES VALLS

matiasro@sommesqueuncra.org



EMPAR
- Hola, sóc Empar . Pt. Vinc de 

treballar a secundària molt de 
temps. Contenta d’estar per ací
"

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
QUART DE LES VALLS

emparrodriguez@sommesqueuncra.org



ANDREA
- M'encanten els esports i la 

muntanya i soc entrenadora de 
gimnàstica rítmica. 

- Encantada d'estar a l'escola amb 
tots i totes vosaltres. 

- Segur que! passarem un bon curs!!

TUTORA DE CINQUÉ
QUART DE LES VALLS

andreabueno@sommesqueuncra.org



PAU
- Bon dia! Soc Pau Poveda, 

mestre de música del CRA. 
Prepareu-se perquè m'oblide 
coses a les vostres classes 
(piano, ukeleles, jaquetes etc). 
A gaudir d'un bon inici de curs!

MESTRE DE MÚSICA
BENAVITES I QUART

paupo@sommesqueuncra.org



MARTA C.
- Hola, sóc Marta, orientadora 

educativa. Porte molt poquet de 
temps treballant com a orientadora. 
Segur que aprendré molt aquest curs. 

- M'agrada molt viatjar, i sobretot la 
música, toque la flauta travesera en 
una banda de València.

ORIENTADORA
BENAVITES I QUART

martacalleja@sommesqueuncra.org



JÈSSICA
- Nouvinguda al centre :) PT en 

Benavites. 

- M'agrada anar de concert, ballar, 
viatjar, en fi... divertir-me! 

- Sóc tranquil·la i introvertida al principi, 
però quan agafe confinaça...ja em 
coneixereu...jejjej

MESTRA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
BENAVITES

jessicablasco@sommesqueuncra.org



ANNA
- Hola! Soc Anna, mestra-cotutora 

del grup d’infantil de Benavites. 

- El curs passat vaig estar de 
permís perquè va nàixer la meua 
segona filla. 

- Torne amb moltes ganes#

COTUTORA INFANTIL
BENAVITES

annaforner@sommesqueuncra.org



CARLA
- Hola!!! Soc Carla i seré mestra de 

3r a Benavites. 

- M'agrada molt viatjar i anar a 
concerts! 

- De segur que aquest any estarà 
ple de vivències i aprenentatges!

TUTORA TERCER
QUART DE LES VALLS

carlasancho@sommesqueuncra.org



EULÀLIA
- Sóc Eulàlia i aquest és el meu 

segon curs. Seré tutora de 
segon de primària. 

- Preparada per continuar 
aprenent.

TUTORA 2N
QUART DE LES VALLS

eulalia@sommesqueuncra.org



TERE
- Hola soc Tere, mestra de suport d’infantil. 

Des d’aquest curs passe a ser 
l’encarregada de menjador. Qualsevol 
cosa relacionada amb el menjador, ja 
sabeu on estic. Duc en aquesta escola des 
de 2014 i el que al principi anaven a ser 2 
cursos fins que puguera concursar, s’han 
convertit en 8 i els que em queden. La 
culpa la té aquest meravellós claustre i el 
tipus d’escola que som. Per molts anys!!!!!

MESTRA RECOLZAMENT INFANTIL
BENAVITES I QUART

teresapacheco@sommesqueuncra.org



MARTA CLARAMUNT
- Hola, soc Marta, nova 

incorporació a l’escola. 
Enguany estic a càrrec de l’aula 
de 4 i 5 anys. Espere que siga 
un curs ple d’aprenentatges. 
De segur que tots i totes s’ho 
passarem súper bé.

MESTRA INFANTIL 4 I 5 ANYS
QUART DE LES VALLS

martaclaramunt@sommesqueuncra.org



DAVID
- M’encanta viatjar, còrrer, eixir 

per la muntanya i eixir amb els 
amics.  

- Enguany comence una nova 
aventura en l’aulari de 
Benavites.

MESTRE EF
BENAVITES

davidu@sommesqueuncra.org



RAQUEL
- Hi! Sóc Raquel i aquest és el meu 

primer any en el CRA. Seré la 
mestra d'anglés de Quart. 

- M'encanten els animals i tot el 
que té a veure amb la naturalesa. 

- !I a més, gaudisc molt viatjant.

MESTRA D’ANGLÉS
QUART DE LES VALLS

raquelrubio@sommesqueuncra.org



VICENT F.
- Educador en aquesta escola 

des del curs passat. Amb 
moltíssimes ganes de poder 
continuar ajudant i aportant al 
centre. Tots i totes som i fem 
EQUIP.

EDUCADOR
BENAVITES I QUART

vicentferrer@sommesqueuncra.org



TERESA
- Educadora a la classe de 2 anyets. El 

millor d’aquesta professió és tindre 
l’oportunitat de veure’ls créixer a una 
velocitat increïble. Són espectaculars. 

- Aquest és el meu segon any al centre 
i comence amb la mateixa il·lusió que 
el curs passat.

EDUCADORA INFANTIL 2 ANYS
QUART DE LES VALLS

teresafaus@sommesqueuncra.org



MARTA PÉREZ
- Jo sóc Marta Pérez, mestra de l'aula de 

2 anys d'Infantil. 

- Sóc de Burjassot, i m'agrada viatjar, 
llegir, ballar i escoltar música. M'encanta 
passar temps amb amics i família, 
sobretot al voltant d'una taula, així com 
passar els dies a l'escola, gaudint i 
jugant amb els xiquets i xiquetes.

TUTORA INFANTIL 2 ANYS
QUART DE LES VALLS

martaperez@sommesqueuncra.org



ROSALINA
- Mestra d’infantil enamorada del 

meu treball intentant cada dia 
continuar millorant aconseguint 
el millor de cada infant. 

- Comence un nou curs a 3 anys 
amb la mateixa il·lusió que fa 
molts anys.

TUTORA INFANTIL 3 ANYS
QUART DE LES VALLS

rosalinabelloso@sommesqueuncra.org



IMMA
- Hola! Sóc Imma, cotutora de l’aula d’infantil de Benavites. Este serà el 

meu cinquè curs al CRA. 

- M’agrada viatjar, dibuixar, pintar, investigar i escriure. 

- Sóc mare d’una gateta anomenada Ombra.$  

- La vida m’ha ensenyat que l’humor, és un gran canal de comunicació. 

- Soc mestra perquè crec que l’Educació és l’eina que pot canviar el 
món. El primer lloc de socialització de les criatures és l’escola, tenim 
una gran responsabilitat i un lloc privilegiat per a acompanyar. 

- Quan un infant comença l’escola, com diria Miquel Martí i Pol : tot està 
per fer, i tot és possible%

COTUTORA INFANTIL
BENAVITES

immamo@sommesqueuncra.org



SARA
- Heeelloo!!! Sóc Sara, sóc de València. 

És el meu primer any en este cole. Sóc 
la nova teacher d'anglés a Benavites.! 

- M'agrada viatjar, he estat vivint fora 
molt de temps i tinc moltes ganes de 
conéixer-vos i que disfruteu de 
l'anglés tant com jo.!

MESTRA ANGLÉS
BENAVITES

sarasaiz@sommesqueuncra.org



CRIS
- Sòc Cris, tutora de sisé de primària a 

Quart. 

- M'agrada dibuixar, passejar per la 
riba de la mar i treballar amb il·lusió. 

- Visc a Gilet amb els meus 3 tresors. 
&

TUTORA SISÉ I SECRETÀRIA
QUART DE LES VALLS

cristinagordillo@sommesqueuncra.org



EDU
- Mestre especialista d'Educació Física. 

- Cap d'estudis del Cra Benavites-
Quart de les Valls. 

- Apasionat del món subaquàtic, i 
disposat a ficar el cap dins de l'aigua 
a tota hora.

MESTRE EF I CAP D’ESTUDIS
BENAVITES

educayuela@sommesqueuncra.org



JAUME
- Pare, mestre i director d’una gran escola. 

Orgullós de poder formar part del gran equip 
humà que hi ha darrere. 

- Enamorat de les meues filles. 

- Mestre segur de que les coses poden canviar 
i que l’única forma d’aconseguir-ho és no 
deixar mai de lluitar pel somni que ens uneix 
a tots i totes. Una altra escola SI ÉS 
POSSIBLE.

TUTOR CINQUÉ I SISÉ I DIRECTOR
BENAVITES

jaume@sommesqueuncra.org


