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Pablo Corbellas Aparicio (l’Olleria 1977-2004) fou professor d’Educació 

Física del nostre Centre durant cinc anys. Professor vital, encoratjador, 

profundament amistós i admirable, Pablo transmetia en el quefer quotidià I’estima 

per una professió vocacional. L’interés perquè l’alumnat aprenguera anava més 

enllà de la faceta educativa i junt a les seues ensenyances en l’àrea d'educació física, 

Pablo irradiava estima per les coses més senzilles que ens ofereix la vida. Amant de 

la bella literatura, descobridor dels detalls amagats de la natura, coneixedor dels 

encants de la vida i caminant insaciable del món, Pablo era molt més que un mestre, 

era un exemple a seguir en si mateix. 

Amb la seua actitud transmetia a I’alumnat valors indispensables per a 

créixer com a persones, on la voluntat i I’esforç permetien superar qualsevol 

obstacle, on I'amistat era símbol d'ajut, on el sentiment i l’estima aconseguien 

trencar barreres i on la imaginació i el coneixement aconseguien que allò 

impossible, fora un somni que permetera viure, encara que fos per un moment, una 

realitat. 

Col·laborador i cooperatiu, ensenyava els seus alumnes, que treballant en 

equip i enllaçant forces, s'aconseguien les metes. Animava amb la seua curiositat a 

interessar-se per aprendre i aconseguia amb el seu exemple, que l’alumnat volguera 

aprendre per millorar com a persona i acadèmicament. 

Un professor i una persona úniques, que amb les seues qualitats 

personals i professionals, viu a les nostres vides, i es present al nostre Centre. 

En 2014, la família de Pablo, coneixedora de l’estima que té el CC La 

Milagrosa per la seua persona, va oferir de forma altruista dos Reconeixements 

anuals per a l'alumnat del nostre Centre. 

 

1.- Finalitat de la convocatòria 

Reconéixer la persona de Pablo Corbellas. Oferir dos Reconeixements 

que permeten a dos alumnes sufragar les despeses anuals en material educatiu i 

esportiu. 

 

2.- Condicions per obtenir el Reconeixement 

Cal assenyalar que el Reconeixement té una finalitat integradora i que 

intenta reconèixer un conjunt de valors esportius, culturals, personals i acadèmics de 

l'alumnat. 

a) L'esport i la cultura han sigut considerats tradicionalment uns mitjans 

apropiats per aconseguir valors de desenvolupament físic, mental, emocional 

i social. L’esport, amb ajuda de l'esforç, permet aconseguir hàbits saludables, 

voluntat de superació i aportar valors inclusius. Les activitats culturals, 

enforteixen el coneixement, incentiven la creativitat, promouen la comunitat i 

generen benestar físic i mental. 

b) Els valors personals són fonamentals per poder créixer com a persones, 

valorar I’entorn i la societat en la que vivim. Qualitats com I’amistat, la 

voluntat, la fortalesa, la cooperació, la solidaritat, I'estima, la curiositat, el 

respecte, reconèixer la diversitat, la senzillesa, I’autoestima, la sensibilitat i 

I’esforç, fan que les persones siguem empàtiques amb el nostre entorn i ens 

preocupem per millorar-lo, aportant així part de la nostra vida a enriquir la 

vida dels altres. 

 

 

 

 

 

c) Finalment, I’obtenció de bons resultats acadèmics, ha d’estar combinada amb 

els valors esportius, culturals i personals, ja que una bona formació acadèmica 

permet entendre millor el nostre entorn i la societat en què vivim. 

 

3.- Reconeixements 

Els Reconeixements seran concedits a I'alumnat del CC La Milagrosa i 

seran adjudicades en dos modalitats: 

● Un Reconeixement per a un/a alumne/a de l’últim curs de I'etapa de primària. 

● Un Reconeixement per a un/a alumne/a de l’últim curs de I'etapa de secundària. 

 

4.- Selecció dels aspirants 

Una comissió formada per un representant de l’Equip Directiu, el/la 

professor/a de l’àrea d’Educació Física de 6é de primària i de 4t de secundària, el/la 

professor/a de l’àrea de Música de 6é de primària i de 4t de secundària, el/la tutor/a 

de 6é de primària i el/la tutor/a de 4t de secundària, proposaran a un màxim de 4 

candidats per cada etapa que acomplisquen les condicions indicades en el punt 2. 

- L’alumnat de tercer cicle de primària i el professorat de les etapes d’infantil i 

primària, votaran a un/a alumne/a de l’alumnat proposat per la comissió per a 

l’etapa de primària. 

- L’alumnat de secundària i el professorat de l’etapa de secundària, votaran a 

un/a alumne/a de l’alumnat proposat per la comissió per a l’etapa de 

secundària. 

 

5.- Resultats 

L’alumne/a que obtinga major número de vots en cada etapa serà el/la 

guanyador/a del Reconeixement. 

 

6.- Quantitat econòmica i guardó del Reconeixement 

L'alumnat que obtinga el Reconeixement, rebrà com a gratificació el 

següent: 

a) Alumnat de primària: 300 euros que podrà gastar en material escolar i 

esportiu. Tanmateix obtindrà un guardó escultòric que representa els valors, 

personalitat i professionalitat de Pablo Corbellas Aparicio. 

b) Alumnat de secundària: 400 euros que podrà gastar en material escolar i 

esportiu. Tanmateix obtindrà un guardó escultòric que representa els valors, 

personalitat i professionalitat de Pablo Corbellas Aparicio. 

 

7.- Disposicions finals 

La família de Pablo Corbellas Aparicio, a l’igual que els responsables del 

Centre que vetllaran pel bon funcionament del procés, es reserven la possibilitat de 

deixar desert l’atorgament del Reconeixement en cas que es considere d'acord amb 

les bases, les quals estan dipositades a la Direcció del Centre. 

 

Reconeixement Pablo Corbellas 


