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Per un món sense fronteres



    CLASSE  DELS
A la classe dels tabalets, 

ens agrada molt el 

moviment: ballem, 

cantem, correm, botem...

i ens fa sentir molt 

contents!
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Com tanta energia hem de canalitzar,

quina millor opció que la psicomotricitat vivencial?

A un espai càlid i segur anirem,

i moltes sensacions experimentarem!
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classe de 2 anys Educació Infantil



   TABALETS
Crear noves formes, sentir, imaginar....

Podem expressar-nos en total llibertat, 

si respectem als amics, a un mateix 

i al material!
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La psicomotricitat vivenciada o rela-

cional promou l’autonomia i la crea-

tivitat afavorint el desenvolupament 

sensorial, motor, simbòlic, afectiu, 

intelectual i cognitiu de xiquets i xi-

quetes, que amb l’exploració de l’es-

pai, poden conèixer els seus límits 

personals, materials i relacionals. 
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ENS AGRADA MOLT MOURE NS, 
PERQUE APRENEM EN MOVIMENT!

Explorem els nostres límits, 

ens relacionem, 

expressem els desitjos, 

fem i després....desfem! 

Aprenem a conviure, compartim 

i també creem!
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MIREU COM GAUDIM ... 

JUGUEM 

COMPARTIM 

MIREM CONTES 

CREEM  
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ELS MICOS I... 

ELS MICOS I... 
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ELS ELEFANTS!! 

OBSERVEM 

CUIDEM DE LES 
GALLINES... 

PREPAREM EL 
SEU MENJAR 

ELS ELEFANTS!! 

OBSERVEM 

CUIDEM DE LES 
GALLINES... 

PREPAREM EL 
SEU MENJAR 
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MOTIVACIÓ 

 

CLASSE 
DELS  

MOSTRA DE PART DE 
PROFESSIONALS 

Els xiquets i les xiquetes de 4 anys us volem mostrar 
com hem gaudit amb el procés del projecte del circ!!!  

Mireu amb atenció!! 

Un munt de pistes vàrem 
haver de seguir  

pels complements de Nas 
de Raso aconseguir! 
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EXPERIMENTACIÓ I 
MANIPULACIÓ 
LLIURE DE TOT 

TIPUS DE MATERIAL 

ELE
CCI

Ó  

MONSTRES 
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VISITA: CASA MUSEU DE 
LA MÀGIA 

I DELS 

INVITACIONS 
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Per fi el gran dia va arribar 
I amb molta emoció la mostra,  

vàrem representar! 
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A LES CLASSES DELS DRACS I DONYETS HEM  

TINGUT UNA VISITA MOLT MOLT ESPECIAL!! 

VISITA DEL  

EL RATOLÍ PÉREZ HA VINGUT PER A 

QUEDAR-SE! 

Li HEM DEIXAT FORMATGE 

I HEM FET UN CAMÍ PER VEURE LES 
SEUES PETJADES! 
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RATOLI PEREZ 

Li HEM ENVIAT CARTES 
I ENS HA CONTESTAT! 
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PÉREZ ENS REGALÀ TELA DE SAC, AGULLES I FIL,    I SABEU QUÈ 
HEM FET? 

DRACS  I  

HEM GAUDIT MOLT FENT-LES! 

I ENS HAN QUEDAT MOLT BÉ! 

ENS HEM FET UNES BOSSETES PER A LES DENTS CAIGU-
DES! 

classe de 5 anys Educació Infantil
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DONYETS 

EL QUE NO HEM  
POGUT      ACONSE-

GUIR ÉS VEURE’L 

PERÒ   CONTINUA-REm   INTENTANT-
HO! 

Educació Infantil  classe de 5 anys
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Anglés 4 i 5 anys Educació Infantil	

	

	

	

	 	

Everyday I learn by doing different 
activities! Learning vocabulary and expressions 

Playing games 

Dinosaurs     MONSTERS 

ELVES      DRAGONS ENGLISH 
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and so much more.... 
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CURS NOU….. 

SOM CUINERS I CUINERES 

VISITEM LA     
CAFETERIA-

PARC INFANTIL           
“TOTEJACA”. 

classe de 2n A-B Educació Primària

[28] · el full 877



EL PRIMER DIA 
COM ACTORS I 

ACTRIUS 

NOU CURS, AMB 
ALGUNES MES-
TRES NOVES! 

DECORANT 
LA CLASSE! 

VISITEM LA  
CASA DE LA 
CULTURA. 

ClASSES NOVES! 
Educació Primària  classe de 2n A-B
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El nostre projecte  
VISITEM EL CAMPET. 

 
SABEU QUÈ ÉS UN DODO? 

TREBALLEM PER GRUPS 
D’EXPERTS 

El nostre projecte  
VISITEM EL CAMPET. 

 
SABEU QUÈ ÉS UN DODO? 

TREBALLEM PER GRUPS 
D’EXPERTS 
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COM ÉS LA NOSTRA CLASSE? 

La classe dels i les astronautes de 3r A us volem contar una mica 
les coses que fem i com de bé ens ho passem! 

 

 

 

 

classe de 3r A Educació Primària

[32] · el full 877



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixida a Picassent: Els drets dels infants. 
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El dimecres 23 de novembre les classes de les ballarines i 
ballarins vam anar al teatre Micalet, on gaudirem de música de 
percussió en directe realitzada amb materials reciclats i 
elements quotidians. 
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AMIGUES I AMICS DE SíRIA.

La classe dels músics hem participat amb l’ONG de la tia del nostre company 
Mauro. Ella va a dur ajuda a Síria i ens ha proposat  col·laborar enviant cartes 
per als xiquets i xiquetes refugiats, i així dur-los un poc d’alegria.  Les cartes les 
havíem d’escriure en castellà o en anglès. 

Ara us anem a dir perquè ho hem fet: en  primer lloc, perquè som solidaris , 
també perquè som amables, i sobretot perquè ens agradaria ser amics i 
amigues dels xiquets i xiquetes de Síria. Ací teniu unes frases que hem 
redactat pensant en ells i elles.  
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Educació Primària classe de 6é A

Presidenta i  
Vicepresidenta:  
Pau M i Eva O 

Àrea de Publicitat: Leo, 
Joan O i Andreu  

Àrea d'Innovació 
d'Idees:  Sergio, Joan R, 

Maria, Lucia i Marc D 

Àrea de Material: 
Violeta, Adrià, Marc C, 

Bea, Daniela i Carol 

Àrea de Taller de 
reparació: Clara, Glòria, 
Màxim, Celia, Pau i Joe 

Àrea de Qualitat: Isi, Eva 
O, Eva V, Júlia, Meritxell i 

Naiara 

Administradors:         
Bea i Marc D 

Vocals: 
Marc C i Glòria 

Secretària:  
Carol 
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Per començar a treballar, ens hem dividit en àrees. Aquestes són: 
Publicitat i Marketing, Staff, Imatge, Qualitat i Producció.  

I aquests són els nostres objectius:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosaltres som els alumnes de 5é i 6é de primària i aquest any hem fet una 
cooperativa de segon grau. Està composada per quatre cooperatives: 

- CUCS DE TERRA. Cooperativa agrària.  

- MANS CREATIVES. Cooperativa amb material reutilitzat. 

- TEXTILMANIA. Cooperativa tèxtil.  

- SABONARA. Cooperativa sabons naturals.  

QUALITAT 

- Definir les característiques bàsiques de 
tots aquells productes o materials que 
s’exposen al públic. Cartells, productes, 
embolcalls.. 

- Revisar tots els productes i verificar que 
aproven els mínims de qualitat. 

- Reunir-se amb les àrees per explicar-los 
les característiques mínimes que han 
de complir els seus productes.  

PRODUCCIÓ 

- Elaboració dels productes. 

 

IMATGE 

- Decidir l’embolcall dels diferents tipus de 
sabó. 

- Elaboració dels embolcalls.  

PUBLICITAT I MARKETING 

- Elaboració dels cartells publicitaris. 
- Proposar tipus d’eslògans i imatge 

corporativa.  
- Proposar preus per a cada tipus de 

producte. 
- Fer estudis de mercat. 

 STAFF 

- Ajuda  totes les àrees quan ho necessiten. 
- Controlen tot el material i l’endreça de la 

cooperativa.  

MEMBRES 
Presidenta, vicepresident i vocal: Andrea, Javier i Miquel. 

Administrador i Secretària: Àlex i Andrea.  
• Àrea de Producció: Pau P, Mariola, Ana, Pau, Joan i Laura 
• Àrea de Publicitat i Marketing: Minerva, Héctor, Andrea, Arantxa, Laia 

i Alejandro.  
• Àrea de Qualitat: Carlos, Pau S, Miquel, Ivan i Pau A 
• Àrea d’Imatge: Jessi, Aitana, Marta, Andrea i Adriana 
• Àrea de Staff:  Oriol, Júlia, Joan, Àlex i Javier 

 

SABONARA 
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Aquests són els nostres objectius:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITAT 

 S´encarrega de que tot allò 
que fa producció estiga ven 
fet per  poder vendre-ho. 

 

PRODUCCIÓ 

S´encarrega de fer tots 
aquells productes que 
hem pensat  elaborar 

IMATGE 

S´encarrega de decidir l’embolcall dels 
diferents tipus de productes de tela i la 

elaboració dels embolcalls. 

PUBLICITAT I MARKETING 

S´encarrega de elaborar els 
cartells de la publicitat de la 

cooperativa. 

STAFF 

S´encarrega de controlar que tot vaja bé i també 
ajuda a les altres cooperatives. 

TEXTILMANIA 

 
Aquests són els nostres objectius: 

 

 Collars i polseres 

 Turbants  

 Bandoleres 

 Fundes per a flautes 

 Figures farcides de cotó  

 Diademes, coleters... 

 Pins  

 Peluixos amb calcetins (tipus 

neu) 

 

Què anem a produir? 
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CUCS DE TERRa 

 

PRESENTACIÓ DEL CONSELL RECTOR 

Hola a tots i totes! Som el consell 
rector i em estat escollit pels socis de 
la nostra Cooperativa Agrària 
mitjançant una votació i despreés 
d’haver presentat les nostres 
candidatures. Estem molt il·lusionats 
i amb ganes de començar a treballar.  

 

 

ORGANIGRAMA DE LA 
COOPERATIVA 
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QUE FEM A LES ÀREES DE TREBALL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUE ESTEM FENT AL CAMPET? 

Al campet  estem  reconstruint els cavallons que 
per la pluja s’han desfet. També estem plantant 
creïlles  i encisams i moltes plantes més. Hem 
estat repartint-se els càrrecs i compartint 
material de treball perquè no hi ha material 
suficient.  

 

 

VENDA 
Ens encarreguem de 
vendre les nostres 

hortalisses al preu que 
l’àrea de Marketing 

estableixca. A la Festa de 
la Primavera estarem 

darrere de la tenda atenent 
a les persones que ens 

visiten. 

 

PUBLICITAT 
Fem els recursos 

publicitaris necessaris 
per donar a conèixer la 

nostra cooperativa: 
tríptics, cartells, 

notícies... 
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Educació Primària  anglés 1r i 2n clicle
	

	

	 	

Children are very engaged doing the  

Family project 

1st
 PRYMARY ENGLISH 

We 
played 

games 
to lear

n 

vocabu
lary. 

We 
talked 

about 
our 

photos and we did many 

activities 
to 

learn 

expressions. 

We learned how 
to write about 
our family.  
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We decorated our 
oral presentation 
cardboards. 
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Arts and crafts : Students use all kind of materials so as to make 

different projects and activities , using the english language at the 

same time. 

 

 

                                                   Interactive whiteboard: We play  

      Games with our partners when  

      We want to review any content. 

      We have lots of fun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another term has just finished. At Primary we worked very 

hard so as to learn English . Let’s have a look at our corners. 

I wish the best for all of you. Merry Christmas and hope 

your dreams come true. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Educació Primària  anglés 2n-3r-4t
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Another term has just finished. At Primary we worked very 

hard so as to learn English . Let’s have a look at our corners. 

I wish the best for all of you. Merry Christmas and hope 
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Three weeks ago 5th 
and 6th Primary 
students went to 
the “Auditori de 
Paiporta” for seeing 
a musical-theatre 
about Dracula. 

At class we did many 
activities to learn 
vocabulary and to know 
more about the story. 

5thand 6th PRYMARY 

ENGLISH 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonathan Harker is a Young state agent, he travels to Transylvania to talk with a new costumer 

called Dracula because he wants to buy a house in London. Jonathan doesn’t find the Castle of 

Count Dracula, so he ask the local peasants who warn him that Dracula is a monster with strange 

powers and recommend him to wear a garlic necklace. 

	

After a long journey Jonathan finally arrives at Dracula's castle. They 

spend time speaking about the house in London that Jonathan wants 

to sell to Dracula. 

Jonathan shows Dracula photos of the house but accidently takes 

out a photograph of his wife, Mina. Dracula seems very interested in 

Mina and wants to hear more about she. 

Dracula hypnotises Jonathan into a deep sleep. While Jonathan is sleeping, two vamps enter the room 

and try to drink his blood. Dracula stops them and insists that they will have him the following day 

when his plan is complete. Dracula looks at a painting of his dead wife who was identical to Mina 

Harker, Jonathan's wife. 

 
When Jonathan wakes up he feels scared and wants to leave the castle. Dracula convinces him to 

stay and asks Jonathan to write a letter to invite his wife Mina to the castle. 

 
That evening Dracula visits the town and attacks a young violet seller. He drinks her blood which 

instantly makes Dracula look younger. A vampire hunter called Syfy Van Helsing discovers the body of 

the dead girl and follows Dracula. 

Sometime later, Mina and her best friend arrive at the castle looking for Jonathan.  

Dracula tricks Mina into thinking that Jonathan is spending the night in town. She decides to wait for 

her husband in the castle and goes to her room. 

 
Later that night Mina hears her husband Jonathan shouting for help. She realises that Dracula is a 

liar. She tries to find Jonathan but she is stopped by Dracula who bites her and drinks her blood 

turning her into a vampire. 

Meanwhile, Jonathan persuades Renfield, Dracula’s servant to free him. He runs to the town to find 

help and mets Syfy who agrees to return to the castle and help him rescue Mina.  

 
Jonathan and Syfy fight Dracula but he is too fast and too strong for them. They are trapped and 

have no weapons. Dracula is about to kill them when Mina stabs Dracula in the heart with a 

wooden stake. He dies leaving Mina and Jonathan alone. 
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After the show we could meet the 
actors and actresses and speak 
with them.  

It was a lovely experience, 
we had fun listening to the 
songs, dancing and 
participating during the play.  
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Des de lʼàrea de Cultura Científica de 4tESO, hem realitzat un treball dʼinvestigació 
partint de les inquietuds al voltant de lʼAstronomia. Així, i a partir dʼun conjunt de temes i 
qüestions clau hem preparat uns breus abstracts dels nostres treballs. 

GRUP 1:TEMA DʼINVESTIGACIÓ: Galàxies
Alumne/a: Sergi Arribas i José V. Ferrer Corella
Abstract : Les galàxies són conjunts de planetes, estreles i nebuloses que s'agrupen 
en funció de la força gravitacional, girant al voltant d'un centre de massa comuna. 
Els astrònoms, mitjançant nombroses observacions i investigacions, afirmen que hi 
ha aproximadament, prop de 100 mil milions galàxies a l'Univers. Cadascuna d'estes 
galàxies pot donar cabuda a milers de milions d'estreles. Els astrònoms afirmen que 
les galàxies es van formar des del Big Bang, la gran explosió que va donar origen a 
tot. Aquesta explosió es produïx fa al voltant de 13,7 mil milions d'anys. Després 
d'aquesta gran explosió, les masses s'agrupen d'acord a la força gravitacional.  El 
planeta Terra i el Sistema Solar es troben en la galàxia anomenada Via Làctia. La 
nostra galàxia té forma d'espiral aplanada amb més de 200 mil milions d'estreles. La 
Via Làctia té un diàmetre aproximat de 100.000 anys llum (Un any llum suposa 
viatjar durant un any a la velocitat de la llum - 300000 km/s-).
Només tres galàxies poden veure's a simple vista des del nostre planeta. Elles són: 
Andròmeda, Xicotet Núvol de Magallanes i Gran Núvol de Magallanes. Moltes 
galàxies no poden ser vistes pels telescopis. Açò ocorre perquè estan formades per 
matèria fosca (sense llum).

OPINIÓ PERSONAL: Nosaltres havíem de triar un tema relacionat amb 
l’astronomia, i les galàxies ens cridaven molt l’atenció. Pensem que és un tema que 
s´extèn a molts punts interessants, com per 
exemple que hi ha moltes galàxies i de molts 
tipus, com espirals, irregulars…
Ens ha semblat un treball interessant. Hem 
utilitzat els ordinadors per a buscar 
informació  per al treball i ens hem repartit la 
feina a mitges disposant de 4 sessions. 
L’exposició la veritat és que no l’hem 
preparada molt però llevat d’això el treball en 
equip ha sigut bo. Hem aprés a que hem de 
gestionar millor el temps tant a l’aula com a 
casa per tal de fer en un futur un millor 
treball.

GRUP 2:TEMA DʼINVESTIGACIÓ: El temps
Alumne/a: Daniel Cortés Sempere
Abstract: El temps segons Stephen Hawkings 
està dividit en tres parts: la fletxa Termodinàmica, 
la fletxa Psicològica, i la fletxa Cosmològica. Per a 
saber com comença el nostre Univers seria 
important saber la relació que hi ha entre els 
forats negres i els universos. I també, saber com 
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passa el temps quan estem en lʼesfera dʼun forat negre. 

OPINIÓ PERSONAL: Nosaltres, el grup de cultura científica, estiguérem donant el tema 
dʼastronomia i ens donaren per a triar diferents tipus dʼexposicions, com per exemple, 
galàxies, forats negres, forats de cuc, etc. Jo vaig triar el tema del “temps”, ja que és una 
cosa molt complexa que molt poca gent pot arribar a entendre.  A mi personalment mʼha 
agradat molt aquest treball ja que ha sigut com un repte, per la complexitat que suposa, 
gràcies a aquest treball he aprés molt sobre cóm mirar el món tant universal com subatòmic. 

GRUP 3:TEMA DʼINVESTIGACIÓ: Els forats 
de Cuc
Alumne/a: Andriy-Pau Navarro Fort

Abstract: 
 En Física,forat de cuc, també conegut com un 
pont Einstein-Rosen, és una hipotètica 
característica topològica d'un espaitemps, 
descrita per les equacions de la relativitat 
general. El primer científic a advertir de 
l'existència de forats de cucs va ser Albert 
Wesker el 1916. Fins i tot, es desconeix si la 
teoria de la gravetat quàntica que s'obté en 
condensar la relativitat general amb la 
mecànica quàntica, permetria l'existència 

d'aquests fenòmens. La majoria de les solucions conegudes de la relativitat general que 
permeten l'existència de forats de cuc travessats requereixen l'existència de matèria 
estranya, una substància teòrica que té densitat negativa d'energia. Això vol dir que 
qualsevol cosa que entre per la boca accelerada del forat de cuc podria sortir per la boca 
estacionària en un punt temporal anterior al de la seva entrada si la dilatació de temps ha 
estat suficient. Robert W. Fuller publicà un article demostrant que aquest tipus de forat de 
cuc és inestable, i es desintegraria instantàniament tan prompte com es formara. Se sap 
que els forats de cuc de Lorentz són possibles dins de la relativitat general, però la 
possibilitat física d'aquestes solucions és incerta.  

OPINIÓ PERSONAL: Ens donaren unes opcions per poder fer el treball i la que més em va 
interessar va ser la dels forats de cuc. Pense que aquest treball ha sigut molt complicat 
dʼentendre. He pensat que podria dominar aquest tema perquè mon pare sap molta 
dʼastronomia. Com a ell li agrada lʼespai, a mi també m'ha atret molt.  



Física i Química. SEGON ESO. 
Departament de Ciències. 

Els alumnes i les alumnes de segon ESO estem treballant la pel·lícula CONTACT, dirigida 
per Robert Zemeckis (1997). Aquest film presenta un gran interès tant des del punt de vista 
matemàtic com de les qüestions de la Física que planteja. És una adaptació cinematogràfica de 
la novel·la del mateix nom escrita per Carl Sagan en 1985. 

 

Carl Sagan (1934 - 1996) va ser un astrònom molt popular gràcies a la seua sèrie 
documental per a la televisió de 13 capítols que es va anomenar COSMOS 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_un_viaje_personal. Va encetar un camp nou en 
Biologia conegut com Exobiologia i també va promoure el programa SETI. La possible trobada 
de senyals intel·ligents des de l’univers és un programa internacional que aborda el problema 
des d’un punt científic. Aquest programa s’anomena SETI (Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence, o Cerca dʼIntel·ligència Extraterrestre) http://www.seti.org/.  

Les possibles senyals es podrien detectar mitjançant xarxes de radiotelescopis que 
permeten “escoltar” tots el tipus d'ones electromagnètiques que emeten les estrelles. 

classe de 2 anys Educació Infantil
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Al llarg de la pel·lícula es plantegen tota una sèrie de qüestions que afecten al 
coneixement científic. Nosaltres hem detectat i comentat a classe els següents: 

Un dels aspectes més interesants és el fet d’entendre el llenguatge matemàtic com el 
llenguatge més universal. Com podrien comunicar-se amb possibles éssers intel·ligents? 
Utilitzant la matemàtica. I això és el que ocorre: El primer senyal consisteix en la seqüencia 
dels nombres primers: 2, 3, 5, 7 11, 13, .....https://ca.wikipedia.org/wiki/Nombre_primer 

Quina problemàtica hi ha quan es confronten Ciència i Religió? 

Es possible fer viatges a altres estrelles? La Teoria de la relativitat ho permet? 

Es pot fer ciència de manera completament independent?, o pel contrari, el coneixement 
científic també es troba sotmès a tot tipus de pressions: socials, militars , polítiques, ... 

 Pensem que es tracta d'un film interessant, ja que ens permet reflexionar sobre 
qüestions que tots ens em plantejat alguna vegada, com seria el fet de la possibilitat real de 
contactar amb éssers d'altre món. Una reflexió sobre el paper de la humanitat en l'espai que 
ens envolta. Al mateix temps es manté la tensió i l'interés durant tota la pel·lícula.  

 

Departament de Ciències - Física i Química ESO
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PROJECTE 3r ESO: INICIATIVA A LʼACTIVITAT EMPRENEDORA I 
EMPRESARIAL 

A lʼassignatura Iniciativa a lʼActivitat Emprenedora i Empresarial hem fet 
un projecte amb la col·laboració dels nostres companys i companyes dʼinfantil 
per conèixer els prejudicis de gènere que encara imperen en la societat.  

Aquest projecte consta de dues fases. La primera és un estudi sociològic 
amb lʼobjectiu dʼesbrinar els estereotips de gènere que hi ha sobre aquest tema 
ja des de ben menuts, i la segona fase consisteix en la realització dʼun conte 
infantil per part dels alumnes de 3r dʼ ESO destinat als més menuts promovent 
la igualtat entre tots els xiquets i xiquetes.  

En quant a la primera fase, una vegada ens vam organitzar i establírem 
el treball que volíem fer, anàrem a Infantil per que ens orientaren a lʼhora de 
realitzar les activitats i els jocs de lʼestudi sociològic.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

La segona part de la nostra feina va consistir a preparar lʼestudi 
sociològic. Ens vam dividir en grups, ja que un grup anava a treballar amb els 
més menuts (de 2 a 3 anys) i lʼaltre grup amb els xiquets i xiquetes de 3 a 5 
anys.  

Departament de Socials - Emprendedurisme ESO
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En el primer cas lʼestudi va consistir a oferir-los diverses joguines (nines, 
utensilis de cuina, cotxes, camions, eines de mecànica...) i amb una fitxa 
prèviament realitzada, els alumnes dʼ  ESO van observar i anotar a què jugava 
cada xiquet i xiqueta.  

 

  

En el segon cas, es van preparar diverses preguntes amb material visual 
per a que els alumnes pogueren anar responent. Per exemple, seʼls preguntava 
què volien que els regalaren els reis, quin era el seu color preferit, qui cuinava a 
casa, qui els dutxava i vestia...  

Una vegada realitzada aquesta part de lʼestudi, es va analitzar la 
informació estreta i es van fer les conclusions i les valoracions.  

Ara al segon trimestre farem la segona part del projecte, és a dir, el 
conte infantil, amb la col·laboració dels nostres companys de la assignatura 
dʼInformàtica.   
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DESENTERREM EL MASCLISME MÉS OCULT ...

Ètica 4t ESO

Us presentem alguns exemples dels guions radiofònics que hem realitzat els alumnes de 4t 
dʼESO amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere (25 de 
novembre). Tots ells tenen en comú la voluntat de desenterrar el masclisme més ocult, el que 
no es veu però fereix, el que més desconcert ens provoca perquè hem naturalitzat.  

Miquel: Alguna vegada heu vist pel·lícules o sèries com Star Wars, Els barrufets, Doraemon, Shin-
chan, Los Vengadores o Transformers? No heu notat res estrany en aquestes?
Cosme: Clar, és que totes aquestes són divertides i molt entretingudes, no?
Pau: Si, tens raó, però el que tenen en comú aquestes sèries i pel·licules és que en cada una dʼelles 
es dona el cas de lʼanomenada “síndrome de la barrufeta”.
Cosme: La síndrome de la barru… què???
Miquel: La síndrome de la barrufeta. Aquesta síndrome consisteix a que en alguns casos com els 
que he dit abans, la majoria de personatges són de gènere masculí, els quals destaquen per alguna 
característica concreta, mentre que només hi ha un personatge femení, que només destaca pel fet de 
ser dona.
Pau: Ahhh… Per això es diu així, ja que la barrufeta era lʼúnica dona de lʼaldea dels barrufets, un clar 
exemple dʼaquesta situació.
Cosme: Sí, i això es molt injust! Com és possible que la gent no se nʼadone? Només es fixen en si la 
xica és guapa.
Miquel: Jo pense igual, hi hauria dʼhaver més igualtat, que el fet de ser home o dona no determine la 
importància del seu paper.
Pau: Bé, espere que a partir dʼara ens adonem dʼaquest “detall” en les pel·lícules, perquè amb 
aquesta informació ens pot ser més fàcil identificar aquestes situacions.
Cosme: Dʼacord, canviant de tema, que us abellix fer aquesta vesprada?
Miquel: A mi mʼagradaria anar al cinema, la pel·lícula dEls Guardians de la Galàxia sembla molt 
interessant.
Pau: Eixa no, és un cas del síndrome de la barrufeta! Recorda el que acabem de dir!
Cosme: I que us pareix Fast and Furious?
Miquel: Eixa tampoc!
Pau: Aleshores la dels “telenyecos”.
Cosme: També té mes personatges masculins que femenins!
Miquel: I què us pareix si anem a ma casa a jugar a les cartes?
Cosme i Pau: Bona idea!

JAVIER: Maria, alguna vegada has escoltat parlar sobre el micromasclismes?
MARIA:  És clar, ara molts anuncis “micromasclistes” han sigut censurats.
JAVIER: Sí. Ja que aquest tema em resulta molt interesant, parlaʼm sobre els masclismes 
silenciosos.
MARIA: Cap problema. Els micromasclismes són els masclismes normalitzats socialment.
JAVIER: I ens podries ficar alguns exemples?
MARIA: Com no. Es consideren micromasclismes tots els comportaments interpersonals, els 
comentaris verbals i les actituds exercides per homes o dones que contribueixen a la dominació i 
violència contra les dones.
JAVIER: Sí, i aquestes actituds a diferència dʼaltres formes masclistes, resulten més difícils de ser 
socialment condemnades i denunciades.
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MARIA: Bé Javi, pareix que estàs informat sobre el tema. Ara em toca preguntar-te a tu, saps lʼorigen 
dʼaquest concepte?
JAVIER: La paraula micromasclisme és una paraula composta, està formada pel prefixe “micro”, que 
significa que alguna cosa és xicoteta o està oculta  i la paraula “masclisme”, que tots ja sabem el que 
significa.
MARIA: Últimament la partícula “micro” sʼestà utilitzant molt, com per exemple en paraules com: 
“microassetjament” o “micromanipuladors”.
JAVIER: I..., ens sabries dir alguns examples de micromasclismes?
MARIA: Sí, hem de saber que la majoria de micromasclismes es troben en els anuncis publicitaris, 
com per exemple el cas de les baietes Vileda, on es pot vore com una dona es lʼencarregada de 
netejar, dʼestendre i de cuinar.
JAVIER: Una actitud molt masclista per part dels directors de marketing de lʼempresa Vileda.
MARIA: És clar que sí. Ràpidament lʼanunci i el producte varen ser eliminats, però no solament 
trobem aquest cas, també trobem el recent cas de la revista “Pronto” on per a un catàleg de nadals, 
en el apartat de la mare, únicament apareixien electrodomèstics destinats a la neteja i a la cuina.
JAVIER: Jo no estic dʼacord amb la revista, en ma casa, les tasques de la llar estan completament 
repartides.
MARIA: Com ha de ser! Després dʼhaver llegit la novel·la de Pasqual Alapont, “Lʼinfern de Marta” i 
haver vist lʼobra de teatre” Nora” pense que, cada dia més, hem de conscienciar-nos sobre el que 
està passant.
JAVIER: Tens tota la raó. Ha sigut un plaer parlar amb tu.
MARIA: Igualment, Javi!

Pablo: Marc que fas hui per la nit?
Marc: Doncs res, estar en casa avorrit al sofà. Voré alguna pel·lícula de les que fan per la televisió.
Pablo: Ah.. Si vols podem anar al cinema i veiem alguna dʼaqueixes noves que trauen ara amb tants 
efectes especials.
Marc: Perfecte! Em canvie i ens veiem a les 10 en la font de la plaça.
Pablo: Genial. Ens veiem!
(música)
Marc: Que tʼha paregut la pel·lícula?
Pablo: Bé, però tʼhas fixat que en les escenes dʼacció són sols homes els que participen?
Marc: Si, tens tota la raó, a més en cap moment de la pel·lícula trobem la llibertat de les dones per 
fer els mateixos actes que un home.
Pablo:Tu també tʼhas fixat?
Marc: Es clar, com no assabentar-se. Açò hem recorda un test que treballarem en les classes dʼètica.
Pablo: Quin? No me'n recorde.
Marc: Si, fes memòria. El Test de Bechdel.
Pablo: Ah, tens raó, és aquell que va ser creat al 1985, amb el còmic dʼAllison Bechdel.
Marc: Sí, aquest mateix. Segons deia la mestra, era un test que passaven a les pel·lícules per 
comprovar si aquestes eren masclistes, mitjançant la formulació de tres preguntes.
Pablo: Sí. La primera és si surten dos o més dones en la pel·lícula. La segona és si les dones parlen 
entre elles en algun moment. I, per últim, si entre elles parlen sobre temes que no siguen “els 
homes”. 
Marc: Estic dʼacord amb tu. Aleshores, penses que la pel·lícula dʼahir compleix aquestos requisits?
Pablo: Per suposat que no. Aquesta pel·lícula no respon positivament a cap de les tres preguntes 
plantejades per Bechdel. Una més per a la llarga llista de pel·lícules que tampoc ho fan.
Marc: Com per exemple, el Senyor dels Anells, Transformers, Shrek. Aquestes són només algunes 
de les pel·lícules dʼactualitat que no compleixen els requeriments.
Pablo: Bé, doncs ja parlarem altre dia. I ja saps que la propera vegada que anem a vore una 
pel·lícula podrem triar amb més criteri.
Marc: Adéu, ens veiem 



LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES     2n ESO 

Julio Verne va nàixer el 8 de Febrer a França a 
lʼany 1928,fou un escriptor francès conegut 
especialment per novel·les en què apareixen 
molts temes de ciència-ficció i un nombre 
considerable d'invents tècnics. Una de les seves 
idees era la «novel·la de la ciència»: escriure 
aventures basades en els invents i avenços 
científics i tècnics.

Va acabar els estudis de dret però el jove Verne 
només volia ser literat Les seues obres més 
importants són:
-Cinco semanas en globo
-Veinte mil leguas de viaje submarino
-Los hijos del capitán Grant
-Viaje al centro de la Tierra
-La isla misteriosa 
-La vuelta al mundo en 80 días… entre moltes 
altres més.
Aquestes traduïdes a molts idiomes.

Lʼobra va aparèixer per primera vegada el 1873.Es tractava dʼuna obra publicada per 
capítols en un periòdic. És una novel·la dʼaventures  amb molta acció ja que es trobaran 
amb  moltes dificultats i obstacles a superar. A partir dʼuna aposta del cavaller anglés 
Phileas Fogg el llibre ens presenta un recorregut per molt països arreu del món i tan 
sols en 80 dies. Aquesta és lʼaposta del protagonista: Fer la volta al món en 80 dies. És 
molt interessant  entre altres coses per la quantitat de llocs que recorre , els mitjans de 
transport que utilitza (vaixells, trens, diligències, globus,elefant) . Ha estat traduïda a 
moltes llengües i versionada i adaptada a edats,  a gèneres (teatre) i també hi ha 
versions cinematogràfiques (pel·lícules, dibuixos animats…), jocs.Lʼobra és una 
oportunitat per conèixer lʼamistat, lʼamor i el món. Nosaltres hem llegit lʼadaptació teatral 
de lʼactor i escriptor Juli Disla  

En lʼ adaptació que ens hem llegit (en teatre) canvien algun lloc del recorregut respecte 
a la novel·la original i també alguns els mitjans de transport. Clarament per simplificar la 
lectura i la representació posterior.  

Departament de Llengües ESO
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LA NOSTRA RÀDIO 

La ràdio és un dels projectes encetats lʼany passat 
i que li tenim ,tant professors com alumnes, molta 
estima per com de lúdica i atractiva és. 

Aquest any continuem amb la realització de 
programes magazine i activitats programades des 
de cada área . 

La programació de magazine és la següent: 
Programa especial 25 de noviembre, especial 
Nadal, Dia de lʼarbre, 8 de març, setmana cultural.

VISITA A LA NOSTRA RÀDIO 

Fa unes setmanes ens van visitar uns companys del col·legi Carmelitas de 
Gandia per a que els explicàrem el funcionament de la ràdio, la programació 
què en fem i les intal·lacions . Van quedar molt satisfets i ens ha agradat molt 
poder ajudar que la xarxa de ràdio escolar cresca .
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ALEMANY 1R ESO COMENCEM UNA 
NOVA AVENTURA 
Hallo! Wie geht’s es dir? 

Enguany és el primer curs en el  que es dona Alemany com 
a segona llengua estrangera a La Comarcal. Desprès d’anys 
d’intercanvi amb Alemanya s’ha pogut oferir per primera 
vegada la possibilitat d’estudiar alemany. En aquest primer 
trimestre hem après les primeres paraules pràctiques en 
alemany, els números, les expressions bàsiques.... Hem 
treballat amb programes audiovisuals i aplicacions com 
el Duolinguo, hem practicat converses, gravat vídeos de 
presentacions personals en els mòbils, hem preparat murals 
sobre la cultura alemanya i hem escrit i enviat postals 
nadalenques a alumnes alemanys de la nostra edat de la 
KGS Kirchweyhe, Bremen. També hem rebut postals dels 
mateixos companys i esperem intercanviar més informació 
i experiències amb ells. Bis später!!

FRANCÈS 1R: 
Bonjour tout le monde!

Aquest curs els alumnes de 1r ESO han decidit investigar l’hexàgon. Entre les descobertes destaquem la música de Zaz i la calidesa dels 
acordions, la petanca com a esport popular i assabentar-se que, malauradament, no tots els francesos porten beret. Ja son capaços 
de presentar-se i assenyalar els trets que millor els defineixen, així que estaven llestos per un primer contacte amb els nostres veïns. 
Gràcies a les noves tecnologies, aterrar virtualment al lycée Alphonse Allais ha estat molt fàcil. À bientôt les copains!

CURSOS AKOE INTERNACIONAL 2017: ANGLATERRA I IRLANDA 
Aquest curs hi ha diversos alumnes de La Comarcal que participaran en els cursos d’anglès a l’estranger AKOE Internacional 2017. En 
concret, alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO viatjaran i practicaran anglès a York (UK) i Kilkenny (Irlanda). 

Departament de Llengües Estrangeres i Internacional ESO

SEGONES LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS I ALEMANY
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LLENGÜES ESTRANGES, 
INTERCANVIS I CURSOS A 
L’ESTRANGER
11é VIATGE A BREMEN: 
INTERCANVI ALEMANYA 3r i 4t ESO 
2016-17
Aquest any l’intercanvi amb Alemanya ha sigut 
novament especial. Si l’any passat celebràrem 
el 10é any d’intercanvi amb el KGS Kirchweyhe 
de Bremen, i viatjarem a Berlin i Madrid, 
enguany ha sigut el primer any que anem 
dos grups de Secundària, 3r i 4t junts. Un 
total de 30 alumnes i 3 professors estigueren 
del 25 de novembre al 2 de desembre a 
Bremen, Alemanya. Ha sigut, com sempre, una 
experiència molt intensa i enriquidora en la 
qual hem gaudit d’activitats, excursions i visites 
al mercat nadalenc de Bremen, Hamburg, 
Universum i moltes altres. Han sigut 8 dies 
de convivència on hem tingut de tot. Que us 
conten els companys. Ara ens queda esperar 
la visita dels alemanys (a març) i desitjar-los 
un bon nada i un bon any. Frohe Weihnachten 
und Happy New Year!!
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PROJECTE SECUNDÀRIA
 

 

 

SENT-15 ESPAIS 
 
Sent-15 espais és un projecte de secundària en el qual participa           
tota la comunitat educativa de l’escola: alumnes, famílies,        
mestres, equip directiu, personal de neteja i manteniment,        
zeladores i exalumnes. El projecte té com a objectiu millorar de           
forma creativa i col·lectiva el pati de secundària.   
 
És important recalcar que amb aquest projecte no només aspirem a           
idear, planificar i executar junts millores al pati de l’etapa          
secundària, sinó també assolir quatre dels nostres grans propòsits         
educatius: 

- Millorar l’aprenentatge de tothom.  
- Enfortir la cohesió social de la nostra comunitat educativa.  
- Millorar la convivència al centre.  
- Aprendre i implementar noves metodologies que ens situen a l’          

avantguarda de la qualitat educativa.   
 

 
 
 
La manera en la qual estem duent a la pràctica tot aquest procés             
és a través de la cocreació, una metodologia creativa per a trobar            
solucions innovadores als nostres reptes, basada en la        
col·laboració entre diferents actors socials. La força de la         
cocreació està en el fet d’integrar tots els agents involucrats en           
un repte, no només aquells amb més capacitat d’actuació o decisió,           
sinó a tot el món que tinga relació d’alguna manera en el            
projecte. Així, el resultat és realment de tots i per a  tots.  
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sinó a tot el món que tinga relació d’alguna manera en el            
projecte. Així, el resultat és realment de tots i per a  tots.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
El projecte es divideix en quatre fases: conèixer, cocrear,         
construir i celebrar. La primera fase del projecte, que estem a           
punt de tancar, vol generar informació per activar el procés de           
creació col·lectiva. Per a conèixer hem fet servir quatre eines:          
preguntar, observar, inspirar-nos i experimentar. D’ací en sortirà        
una informació bàsica i uns conceptes clau que en serviran per a            
crear col·lectivament el pati a partir de gener, en la fase           
cocrear. 
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PROJECTE SECUNDÀRIA
 

 
 
En aquesta primera fase hem realitzat diverses activitats amb els          
alumnes: presentació del projecte, disseny del nom i logotip,         
safari fotogràfic, creació de bústies de patis inspiradors,        
redaccions sobre el pati somniat, job shadowing amb el personal de           
manteniment, etc. També hem demanat la col·laboració de les         
famílies de secundària i de 6é de primària, a través d’una           
xicoteta enquesta oberta, que també vam llançar a tots els mestres           
de l’escola i al personal d’administració.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Per altra banda, els nostres exalumnes ens han enviat vídeos          
recordant com era el pati de l’escola i com seria el seu pati             
somniat. També han participat les zeladores, a través d’anotacions         
fetes a partir de l’observació dels usos dels espais fets pels           
alumnes. Per últim, l’alumnat de 6é de primària ha visitat el pati            
de secundària per conèixer-lo millor i pensar com es podria          
millorar.  
 

 
 
 
Com ja hem dit abans, de tot aquest treball en sortirà una            
informació bàsica i uns conceptes clau que ens serviran per a           
crear col·lectivament el pati a partir de gener, en la fase           
cocrear. 
 
Us esperem! 
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PROJECTE SECUNDÀRIA
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Extraescolars

INFORMÀTICA 
 

En l’activitat d’informàtica 
extraescolar l’objectiu que 
perseguim és que els 
nostres alumnes 
desenvolupen les seues 
habilitats digitals gaudint 
d’unes pràctiques divertides 
i instructives. Aquestes 
pràctiques fomenten l’ús de 

l’entorn Windows a través 
d’activitats basades en Microsoft Office i en aplicacions online per a 
promoure la seua creativitat. 
Així, els alumnes aprendran 
a fer presentacions 
originals, infografies plenes 
de color, gravacions d’àudio 
en grup i a utilitzar el teclat 
de forma adequada a través 
del treball cooperatiu en 
grup. 
 
 

 
Amb tot açò, sabem que la 
seguretat a Internet, 
actualment és un aspecte 
fonamental, per això volem 
que els nostres alumnes 
facen un ús segur dels 
recursos online plantejats 
perquè el treball segur 
mitjançant Internet sempre 
estiga present a classe i en el 
seu futur. 
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Extraescolars

ROCK A LES AULES 
eclats, guitarres, pedals 
de bombo, micros, 

tambors, xiquets i xiquetes 
somrient perquè quan 
donem l'entrada i comptem 
un compàs, tots tocarem 
junts i sonarà el nou grup 
que estem muntant per a la 
festa de la primavera. 
 

Tots participem en la creació de la 
cançó, de la música, del moment de 
l'explosió del rock: és quan 
persones diferents amb distintes 
circumstàncies coincideixen en un 
segon de les seues vides, en un 
moment especial, en l'acord de 
principi o de final, tan és. El més 
important és trobar-se en algun 

moment del procés creatiu col·lectiu i interpretatiu de la nova banda. 
 
I tot això estarà present per sempre en les nostres vides, perquè una 
actuació en directe és un gran salt, però amb una banda d'amics i 
amigues agafats de la mà, és un salt molt especial que ens farà sentir: 
nervis, rialles, pors… i al final… l’ explosió d'energia, que compartirem 
amb el públic. 
 
Igual només aquest any, potser més, 
però el més important és que quan 
comptem el compàs i entrem tots a una, 
estarem tots junts, i només podrem 
avançar, i arribar a un lloc millor. 
 
Com els dic sempre a les sessions de 
rock: 

Somrieu i gaudiu, que el públic avui és nostre!!! 
Rock and roll!!!  

T
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PINTAR COM UN XIQUETPINTAR COM UN XIQUETPINTAR COM UN XIQUETPINTAR COM UN XIQUET    
Deia Pablo Picasso que aprendre a pintar com un xiquet li havia costat tota la 
vida.  

Tenim la gran sort de veure cada dia com pinten els xiquets. Així que, 
afortunadament, podem aprendre molt dʼells. Observar quines són les seues 
preferències i accions ens permet aprendre dʼelles i passar a lʼacció.  

Lʼart és un mitjà, no un fi. Els xiquets i xiquetes són grans mestres, tenen molta 
intuïció, i és això el que els inspira per a crear amb llibertat.  

Pintant amb ells aprens a improvisar i 
inventar sense parar!  

Pintant amb ells redescobreixes 
lʼessència de lʼart: no és la figuració, ni 
lʼemoció, ni tan sols la delicadesa o la 
nitidesa en el traç… lʼessència de lʼart 
és el color i lʼacció. La resta, és un 
afegitó, un regal.  

Amb la pintura, lʼús del color que fan els 
xiquets i xiquetes és intuïtiu però cuidat, i reposa 

bàsicament sobre dos grans pilars: les barreges i les combinacions.  

Una de les coses que més agrada als xiquets a lʼhora dʼexplorar el color és fer 
barreges. Normalment, parteixen dʼun color i van afegint-ne dʼaltres, però 
observen amb deteniment els estadis intermedis. Si els deixem temps, poden 
estar llarga estona preparant un color abans dʼutilitzar-lo. És important entendre 
que per a preparar un color concret primer cal preparar-ne molts inconcrets, i 
per això els xiquets i xiquetes primer han de tindre accés a la pintura i han de 
poder barrejar-la a plaer.  

Durant les classes ocorre que després de fer un color marró que ells li 
anomenen “color caca”, apareix un ventall increïblement ric de colors. Pel que 
fa a les combinacions o la puresa dʼun color, la capacitat dels xiquets i xiquetes 
per a captar el matís és enorme. Això fa que, quan trien una gamma de colors, 
si ho fan de manera deliberada, la combinació siga sorprenent i harmoniosa.  

L’art és, sobretot, un estat de l’ànima. (Marc Chagall) 
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TOT TOT TOT TOT ÉSÉSÉSÉS    UN JOCUN JOCUN JOCUN JOC! VOLEU JUGAR? ! VOLEU JUGAR? ! VOLEU JUGAR? ! VOLEU JUGAR?     
Escampem i estenem la pintura (podem utilitzar 
les mans, pinzells, brotxes, rodets, espàtules, 
pals o qualsevol objecte que tinguem a mà…), 
fem traços amplis i generosos, pintem a raig 
(escampant-ho posteriorment o no).  

Piquem, suquem un objecte i lʼestampem, gratant 
amb les ungles, amb tocs amb el pinzell, tirem el 
pinzell contra el suport, esquitxem utilitzant els 
dits, deixem lʼempremta, creem gotes i regalims, 
traç dirigit (formes, imitació de lʼescriptura…).  

Verbalitzem el que estem creant, parlem, cantem, 
el que expliquem de vegades està relacionat amb el 

que estem fent o de vegades no ho està.  

Olorem i tastem la pintura (a partir dels cinc anys la majoria dels xiquets deixen 
de tastar-la, però no dʼolorar-la).  

Ens pintem les mans, la cara. El 
plaer de sentir el tacte del pinzell 
sobre la pell, la sensació de la 
pintura lliscant i deixant rastre 
sobre els braços, les mans, la 
cara…  

Dansem durant i al voltant de la 
peça, de lʼobra. Com si celebrarem 
el seu naixement.  

Escoltem la veu del company, de lʼamic. La música. El so del suport vibrant 
sota lʼacció, el so del pinzell desplaçant-se.  

Si teniu lʼoportunitat, pinteu amb ells. Treballeu en equip. Observeu les seues 
accions, reproduïu-les.  

La creativitat sʼentrena.  

I recordeu que, lʼobjectiu no és fer art, és 
estar en aquell meravellós estat que fa lʼart 
inevitable. (Robert Henri).  

Els/ Les Artistes de Comarcal-Art. 
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QUÈQUÈQUÈQUÈ        REGALEM?REGALEM?REGALEM?REGALEM?????????????????????????????????????????    
Arriben èpoques on solen haver-hi molts regals, i 
especialment per als nostres xiquets i xiquetes. La 
gran varietat de joguets que hi ha al mercat fa que, 
de vegades, siga complicat saber què regalar als 
nostres fills/es, familiars o amics/es. Sempre hi ha el 
dubte de si estem encertant al triar o demanar un 
determinat tipus de joc, dubtem si el contingut és el 
més adient, si s’ajusta a l’edat, etc.. Des de l’Escola 
volem donar-vos unes suggerències que, esperem, 
vos siguen útils. 

En primer lloc volem plantejar un element que, sent 
molt obvi, de vegades se’ns oblida: Els joguets no 
tenen gènere. 

La televisió, la xarxa i la publicitat en general ens 
mostren una imatge de la realitat que no és certa: 
tot el que es considera de xiquets és blau, i el que es 
considera de xiquetes és rosa. Darrere d'aquests 
colors s'amaga, a més, una realitat més dura, rols 
destinats a xiquetes (generalment relacionats amb 

la cura dels altres com cuines, planxes, jocs de perruqueria, infermeria, etc.) i altres 
destinats a ells, els xiquets, relacionats més amb jocs de lluita, força, recerca, etc. 

Oferir sols joguets a un xiquet o a una xiqueta reconeguts “clàssicament” com a joguets 
concordes al seu gènere limita el propi desenvolupament d'eixos xiquets i les seues 
capacitats, perquè els encasellen en determinats papers. I és que el joc en els xiquets/es 
no és simple diversió, amb ell aprenen sobre el món, les relacions, l'entorn… influeix en la 
formació de la personalitat, de vincles… Així que a través dels joguets que oferim també 
estem transmetent valors. 

Aquestes divisions tant de colors com de joguets responen a estereotips de gènere. Tant a 
l’Escola com a casa hem d’intentar oferir materials, jocs i roba de tots els colors, oferir 
models igualitaris als nostres fills i filles... D’aquesta manera aconseguirem una generació 
més empàtica, tolerant i justa en aquest tema. 

 

 

 

 

Departament d’Orientació 
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                        TIPUS DE REGAL TIPUS DE REGAL TIPUS DE REGAL TIPUS DE REGAL SEGONS L’SEGONS L’SEGONS L’SEGONS L’EDATEDATEDATEDAT    

A banda de l’aspecte dels elements sexistes d’alguns jocs i/o regals, hem de ser conscient 
d’un altre fet: Un joguet  no pot ser igual per a tots els xiquets/es. És important adaptar els 
jocs a l’edat de cada xiquet/a. Us proposem regals per a xiquets/es de 3 anys a 12 anys. 

Regals originals d’1 a 3 anys 

A partir del seu primer any de vida, els xiquets/es 
comencen a repetir sons senzills, articulen paraules 
com “papa”, “mama” o “ohhh”. Entenen el que se’ls 
diu i exploren els objectes de diverses maneres (els 
tiren, els colpegen, els sacsegen…). 
 
Per això, quan pensem en regals per a xiquets/es a partir d’1 any suggerim jocs d’apilar 
peces, d’aprendre’n els colors… i, a mesura que van creixent podran utilitzar aquestes 
peces per a fer jocs simbòlics, tanques per a guardar animals, ponts per a vehicles, casetes 
per a nines… 
 
Si pensem en regals per a xiquets/es de 3 anys, cal tenir en compte que, a aquesta edat, 
comencen a desenvolupar les seues habilitats físiques i imaginatives. Els encanta córrer, 
botar, pujar i baixar escales… Podem regalar-los una joguina que els ajude a desenvolupar 
la seva coordinació i motricitat, com correcamins infantils, “carros” de nines, etc.. 
 
Els contes sempre són un bon regal per a qualsevol moment evolutiu. Els més menuts 
gaudeixen d'escoltar com les famílies llegeixen juntes històries adaptades al seu nivell. A 
banda de crear un hàbit de lectura que serà profitós per a tota la vida i accelerar el procés 
d'adquisició de la lecto escriptura, milloraran els vincles amb la família. 
 
Regals originals de 4 a 7 anys 
 
Als 4 anys  ja s’han desenvolupat capacitats com la negociació o la cooperació amb altres. El 
joc és un bon canal per aconseguir aquests reptes i per ajudar-los a desenvolupar aquestes i 
altres capacitats. A més, ja són més creatius i imaginatius. Aprofitant aquesta actitud, i 
sempre tinguen en compte els seus interessos els podem regalar jocs que treballen 
l'enriquiment del vocabulari, que afavorisca la curiositat per les lletres, les paraules... 
 
Per tant, recomanem jocs de construcció realitzats amb peces de fusta. Les peces es 
munten i desmunten amb facilitat i les possibilitats de construcció són infinites. És perfecte 
per a xiquets/es a partir de 4 anys, ja que permet la combinació abstracta o el joc purament 
simbòlic (construir casetes, botigues…). 
 
Un altre joc adient per als 4-5 anys és la bicicleta sense pedals. S’ho passen molt bé sense 
por a caure, ja que el seu disseny permet recolzar els peus a terra per mantenir la 
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seguretat. És el primer pas cap a la bicicleta autònoma ja que  permet millorar en equilibri i 
autonomia. Un regal amb èxit assegurat. 
 
Per a fer regals a aquestes edats i que fomenten  les seues capacitats intel·lectuals, 
suggerim jocs de l’escala de regletes numèriques, jocs de matemàtiques visuals i 
manipulatives. Es tracta de jocs perfectes per aprendre el món dels nombres, fer càlculs, 
etc.. Són d’eixos jocs que com més juguen, més aprenen i més els agrada, a més de 
fomentar les seves capacitats matemàtiques. 
 
Per als/les més grans (de 8 a 12 anys) 
 
Si pensem en regals per a xiquets/es en aquesta franja 
d’edat, cal tenir en compte que a partir dels 8 anys ja 
tenen una bona coordinació, són autònoms i solen 
comptar amb un bon nivell de creixement físic i 
intel·lectual. 
 
Un xiquet d’aquesta edat sol ser actiu, practicar esport, 
llegir llibres i moure’s molt. Si no sabem què regalar 
podem recórrer als jocs de base matemàtica i lingüística, 
ja que proposen reptes geomètrics, matemàtics i de 
construcció per ajudar-los a afermar els conceptes que 
aprenen en aquesta assignatura a l’escola. 
 
A més estan en el moment que més gaudiran dels jocs 
de taula. Nosaltres recomanem que siguen jocs 
cooperatius, no competitius, que puguen jugar amb els 
seus amics/es, el més dinàmics i originals possibles per aconseguir eixa motivació extra que 
necessiten al ser més grans. 
 

REGAL SOLIDARIREGAL SOLIDARIREGAL SOLIDARIREGAL SOLIDARI    

Hem començat parlant del valor de la no-discriminació i acabem parlant de solidaritat.  
 
Malauradament tots i totes sabem que hi ha xiquets i xiquetes que no podran rebre cap 
regal aquestes dates. De fa molts anys, diferents O.N.Gs, institucions i/o associacions 
recullen regals per a col·lectius desafavorits. 
 
Hi ha moltes activitats d’aquests tipus on podem participar. Nosaltres vos fiquem com a 
exemple el projecte “Reyes Magos de Verdad”. Registrant-se a la seua web 
(reyesmagosdeverdad.org) reps la carta de Reis d’un xiquet/a d’un centre d’acollida, o d’un 
ancià en una residència. Així li pots comprar alguns dels regals que demana i dur-li’l 
personalment o enviar-li’l per correu. 
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Implicar els nostres xiquets i xiquetes en accions com aquestes els permetrà conèixer 
realitats diferents a la seua, desenvolupar la seua empatia i potenciar la seua solidaritat. 
Aquests son valors que no poden embolicar-se en paper, però sense dubte són més 
valuosos que allò que es puga comprar a una tenda. 
 

 

 

Implicar els nostres xiquets i xiquetes en accions com aquestes els permetrà conèixer 
realitats diferents a la seua, desenvolupar la seua empatia i potenciar la seua solidaritat. 
Aquests son valors que no poden embolicar-se en paper, però sense dubte són més 
valuosos que allò que es puga comprar a una tenda. 
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ERRE QUE ERRE QUE ERRE
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El Consell Escolar Valencià 
llança la campanya ‘Erre que 
Erre que Erre’ contra la violèn-
cia de gènere
L’objectiu és detectar els prin-
cipals problemes que estan 
sorgint quant a violència de gè-
nere entre els escolars a partir 
de les situacions que viuen, i 
plantejar possibles solucions
Amb el lema ‘REpensem les 
RElacions, REpresentem al-
tres REalitats’, el Consell Es-
colar Valencià llançà al mes 
de novembre  la campanya de 

conscienciació contra la violència de gènere amb l’objectiu de 
detectar els principals problemes que estan sorgint quant a 
violència de gènere entre els escolars a partir de les situa-
cions que viuen, i plantejar possibles solucions convertides en 
recomanacions adreçades a l’Administració.
La campanya consisteix en l’organització de tallers de teatre-
fòrums als centres educatius en els quals l’alumnat repre-
senta situacions quotidianes relacionades amb situacions 
de violència de gènere i micromasclisme. D’aquesta manera 
els espectadors proposen solucions als drames que s’han 
representat. També s’ha organitzat un concurs de rap i el 8 
de març de 2017 l’alumnat representarà en espais públics 
els treballs que s’han desenvolupat als tallers promoguts 
per la campanya.
A l’acte de presentació de la campanya van intervindre el 
conseller d’Educació, Vicent Marzà, el secretari autonòmic, 
Miguel Soler Gracia, el secretari autonòmic d’Inclusió i de 
l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibàñez, la direc-
tora general de l’Institut Valencià de la Dona i per la Igualtat, 
María Such i la presidenta del Consell Escolar Valencià, En-
carna Cuenca.

La 8ª Declaració Educativa de les Cooperati-
ves d’ensenyament articulà les seues idees 
al voltant dels set principis cooperatius
“L’educació emocional és un dret que també afavoreix 
millors aprenentatges” i per això, segons expliquen 
des de la Comissió d’Orientadors de la UCEV, “una 
escola oberta a totes les persones ha d’estar també 
oberta a totes les emocions”. Amb aquesta idea pot 
ser es podria resumir la importància de caminar cap a 
una escola emocionalment competent, aquella on im-
porta tant la transmissió de continguts, idees, valors... 
com la capacitació del seu alumnat perquè aprenga 
a viure les seues emocions d’una manera saludable 
per a ells i pels demés. Com fer-ho, quines eines es 
necessiten, com s’ha d’intervindre a la classe, al pati... 
a la vida són alguns dels objectius de la 8ª Declara-
ció Educativa de les cooperatives d’ensenyament que 
està treballant la Comissió d’Orientadors de la UCEV 
amb la coordinació de Mauro Bolmida, Psicòleg-Psi-
coterapeuta i docent, especialista en el tractament de 
les emocions a l’escola.
Com a novetat, la declaració, que serà presenta-
da públicament el 9 de maig del 2017, articularà les 
seues idees força al voltant dels set principis coope-
ratius, com a reivindicació de com el model d’escola, 
en aquest cas cooperativa, pot afavorir la manera 
d’acollir i tractar les emocions com a part indissoluble 
de la personalitat de tots aquells qui habiten cada es-
pai i cada aula de l’escola. Una escola on hi ha temps 
i espai per a la gestió de les emocions.
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DOCTOR HONORIS CAUSA DE FRANCESCO TONUCCI
El passat dimecres 28 de novembre  a les 18.30h al Saló Víctor Siurana, de la Universitat de Lleida va tindre lloc l’acte 
d’investidura com a doctor honoris causa de Francesco Tonucci, apadrinat per Maria Àngels Balsells.
Des de l’Escola li volem donar l’enhorabona i us deixem el text de la seua conferència d’investidura.

“L’escola que proposa poc, només és per a pocs” Tonnuci reclama 
en el seu discurs com a honoris un ensenyament públic de qualitat 
que promogui als més dèbils

El pedagog Francesco Tonucci, conegut també com a Frato en la seua 
faceta d’humorista gràfic, parteix del convenciment que els infants 
són competents des dels seus primers anys de vida. Escoltar-los 
per descobrir les capacitats que tenen i ajudar-los a que puguin 
dedicar-se d’adults al què els hi agrada, ha de ser la funció de 
l’escola. Així començava aquesta tarda el seu discurs com a doctor 
honoris causa de la Universitat de Lleida (UdL) aquest pensador 
italià, tot insistint en què l’escola no pot perdre ningú pel camí; si ho 
fa, serà culpa seua i dels seus mestres, no pas dels infants. “Perquè 
un bon mestre no suspèn, ni diu: pot, però no vol, no em segueix. Un 
bon mestre ha promoure, ha de desenvolupar les potencialitats de 
tots”. Per al creador de La ciutat dels infants, “l’escola que proposa 
poc, és per a pocs”. Per això ha reclamat un ensenyament públic 
i de gran qualitat que promogui tothom, però especialment als 
més dèbils. Una escola que substitueixi les aules -que ha qualificat 
de cel·les- per tallers, per laboratoris, per horts, on l’infant sigui 
el El Saló Víctor siurana ha acollit l’acte d’investidura. FOTO: UdL 
Descaregar imatge Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.
cat/ ] Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00 
2 protagonista. “Si una escola d’aules és inadequada per formar als 
nens, també ho és per formar mestres”, ha afegit Tonucci, que ha 
reclamat també canvis en les facultats d’educació si el que volem 
és una educació creativa, científica i democràtica. Per la seua part 
rector de la UdL, Roberto Fernández, ha definit Tonucci com “un 
homenatge vivent cap a tots aquells que han pensat que no hi ha 
bona civilització sense el concurs de l’educació”, un “conscienciador 
de professionals, intel·lectuals i polítics” entorn a la idea que els 
infants tenen una veu pròpia que ha de ser escoltada; i “un científic 
compromès socialment”, crític però constructiu alhora, com 
reflecteixen també les seues vinyetes, ha dit. La intervenció del rector 
ha servit també per fer una defensa dels educadors: “No sóc capaç 
d’entendre com els polítics no veuen en els mestres de primària 
la peça fonamental de l’entramat educatiu i de la vida social. No 
entenc que siguin mileuristes, que no els considerem socialment 
com es mereixen”, ha afirmat. En aquest sentit, Roberto Fernández, 
ha afegit que sense bons mestres no hi ha bones escoles i que 
“més que lleis educatives, allò que necessitem són recursos que 
permetin tenir bons mestres”. Francesco Tonucci, investigador de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia de la Cognició del Consell Nacional 
d’Investigacions de Roma, ha rebut entre altres guardons la Medalla 
d’or al mèrit en educació de la Junta d’Andalusia, el Premi Marta 
Mata de l’Associació de mestres Rosa Sensat i els doctorats honoris 
causa de les universitats Catòlica de Lima (Perú) i Nacional del 
Litoral-Santa Fe (Argentina). Amb aquest honoris, la Universitat de 
Lleida l’ha volgut reconèixer pel seu treball a favor de la participació 
infantil, tant en l’àmbit escolar com ciutadà 
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CLAUSTRES AKOE 2016
Dimecres, 23 de novembre vam participar en els Claustres AKOE. Fa quatre anys que vam començar aquests claustres i 
l’edició d’enguany ja és la cinquena.
Enguany ens reunírem  més de 250 mestres de les nostres escoles, al voltant de les etapes d’Infantil, Primària i Secundària.

 Infantil Primària ESO

 La Nostra Escola Comarcal Escola Gavina Colegio Juan Comenius

Pel Claustre d’Infantil triàrem a un referent pedagògic com FREINET i amb les seus invariants pedagògiques hem fet una 
revisió de les nostres pràctiques i experiències a les aules.
Al Claustre de Primària comptàrem amb el mestre Anton Aubanell per descobrir i contrastar recursos matemàtics a  
Primària.
I al Claustre de l’ESO continuàrem  a l’ABP però enguany amb l’objectiu d’establir conjuntament dues rúbriques tant per 
valorar un producte final en format audiovisual com pel treball cooperatiu dels projecte.
Un any més han estat un èxit  i continuem amb l’objectiu de COMPARTIR i CONSTRUIR recursos conjuntament.

Freinet: experiències 
a les nostres escoles

Recursos matemàtics 
amb l’Anton Aubanell

 Rúbriques per avaluar un producte 
final en format audiovisual i  

el treball cooperatiu dels projectes

LA COMARCAL A LA XIV NIT D’ESCOLA VALENCIANA

Enguany, la Federació d’Associacions per la Llengua celebrà el 
5 de novembre a Ontinyent la XIVa edició de la Nit d’Escola Va-
lenciana sota el títol “A cau d’orella”. En aquest marc, l’entitat 
atorga tres guardons de diferent naturalesa per reconèixer el 
treball de personalitats i associacions que dia rere dia contri-
bueixen a la millora de la salut de la llengua i fomenten l’ús so-
cial del valencià en tots els àmbits. Així, Escola Valenciana pre-
mia amb els guardons “Intentant la llibertat”, dissenyats per 
l’escultor Andreu Alfaro, la Trajectòria Individual, un reconei-
xement a persones que treballen pel valencià en l’àmbit edu-
catiu; l’Ús Social del Valencià, el guardó dedicat a col·lectius 
que basteixen la conservació i difusió de la nostra llengua, i el 
Guardó Extraordinari, que s’atorga a institucions o personali-
tats valencianes amb un estret vincle amb la nostra cultura. 
Enguany, de forma especial, es farà una menció honorífica. 

Enhorabona des de l’Escola a tots els guardonats.
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LA COMARCAL AL SIMPOSI SOBRE CANVI EDUCATIU

Els dies 23 i 24 de novembre Escola Nova 21  va orga-
nitzar, juntament amb la UNESCO i l’OCDE, un sim-
posi amb l’objectiu de contribuir i fer confluir el co-
neixement internacional sobre el propòsit educatiu i 
els fonaments de les pràctiques d’aprenentatge amb 
la recerca i el treball de canvi educatiu. L’Escola va 
assistir al simposi que es va realitzar a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona.
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NO LOMQUE

Des de l’Escola manifestem el nostre 
NO a la Lomqe participant en les mani-
festacions convocades. Moltes gràcies 
famílies per la vostra participació.
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CONGRÉS FORUM

CONSELL ESCOLAR I RECTOR

Al llarg del trimestre els òrgans de gestió de la Cooperativa: Consell Escolar i Consell Rector s’han reunit tal i com teníem 
previst en el seu calendari per fer seguiment de totes les activitats programades. Al mes de novembre realitzàrem una reunió 
conjunta per treballar aspectes organitzatius i estratègics. SOM COOPERATIVS

XXVI Jornadas Estatales del FEAE. Mérida 7, 8 y 9 de Octubre 2016

Els passats dies 7, 8 i 9 d’octubre participàrem en les XXVI JORNADAS ESTATALES FEAE (Forum Europeu d’Administradors 
de l’Educació) organitzat per el FEAE d’Extremadura amb “PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA UN MUNDO DISTINTO”.
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