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pasta de dents, Escuma d’afaitar
un poc de pintura i comencem a crear!

Educació Infantil		

classe de 2 anys

TABALETS
Actitud mai ens falta per a plasmar aquesta
estació, i tempestes i núvols representem amb
molta il.lusió!
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Educació Infantil

A la ‘psico’ fIna, les manetes hem
exercitat, i amb suro i creativitat,
mil formes hem imaginat!

A la taula de les estacions també hem jugat
amb pinyes i fulles, guants i barrets, llana...
materials amb colors i textures que evoquen
la tardor i el fred de l’hivern.
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La neu també va arribar a
La Comarcal i el paper va
envair la nostra sala de
psicomotricitat!

I recordeu! A l’hivern
el millor amic és un
bon abric!
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CONTES VIVENCIATS
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REPRESENTEM
CONTES
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ELS
ELS MICOS
MICOS I...
I...
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ELS
ELEFANTS!!
ELS ELEFANTS!!

JUGUEM
JUGUEM

BALLEM
BALLEM
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I SOBRETOT...
I SOBRETOT...
GAUDIM
GAUDIM
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Els xiquets i les xiquetes de les classes de 4 anys hem començat a
treballar al voltant del mercat, on hem anat de visita, hem estat
Els xiquets
i les xiquetes
de les
classes
anys
començatdea
posant
en comú
tot allò que
sabem.
Ja de
que4 el
fet hem
experimentar
treballar
al voltant
del mercat,
on hemésanat
visita,
hem estat
primera mà,
mitjançant
el joc simbòlic,
una de
eina
de treball
molt
posant
en comú
tot allò
que sabem. hem
Ja quedecidit
el fet experimentar
completa,
divertida
i enriquidora,
construir-nos de
el
primera
mà, mercat
mitjançant
joc simbòlic,
nostre propi
per aelcada
classe! és una eina de treball molt
completa, divertida i enriquidora, hem decidit construir-nos el
nostre propi mercat per a cada classe!
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SEMPRE BEN PROTEGITS PER
NO FER-NOS MAL I AJUDANTNOS
ELS BEN
UNS PROTEGITS
ALS ALTRES…
SEMPRE
PER
NO FER-NOS MAL I AJUDANTNOS ELS UNS ALS ALTRES…
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HEM ANAT A COMPRAR-NOS EL BERENAR,
MOLT BEN ACOMPANYATS!
HEM ANAT A COMPRAR-NOS EL BERENAR,
MOLT BEN ACOMPANYATS!
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PERÒ QUIN BERENARET MÉS BO QUE HEM
COMPRAT!
PERÒ QUIN BERENARET MÉS BO QUE HEM
COMPRAT!
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QUE HEM FET!!
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DRACS
DRACS
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UN TREBALL EN EQUIP ON TOTS I
UN
TREBALL
EN EQUIP ON TOTS I
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NO ÉS GENS
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JA ESTÀ TOT PREPARAT PER AL
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DIA!!
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UN ESPECTACLE
QUE
DEIXARÀ AL
UN ESPECTACLE
QUE PÚBLIC
DEIXARÀ AL
BOCABADAT!
PÚBLIC
BOCABADAT!

DONYETS
DONYETS
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GRÀCIES A TOTES LES
COL·LABORACIONS
QUE
GRÀCIES A TOTES LES
HEM
TINGUT HEM APRÉS
COL·LABORACIONS
QUE
MOLTÍSSIM!!!
HEM TINGUT
HEM APRÉS
MOLTÍSSIM!!!
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Anglés
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Anglés
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Anglés

[20] · el full 878

Educació Infantil

Educació Infantil		

Anglés
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CARNESTOLTES EDUCACIÓ INFANTIL

CARNESTOLTES A L´ESCOLA,
R
E
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CARNESTOLTES MOLTES VOLTES ¡¡¡¡¡
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CARNESTOLTES EDUCACIÓ INFANTIL
ARRIBA FEBRER I AMB ELL “CARNESTOLTES”.
TEMPS PER A MERAVELLAR-NOS DE LES DISFRESSES,
COMPLEMENTS I DESFILADES

TABALETS , ELEFANTS I MICOS
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CARNESTOLTES EDUCACIÓ INFANTIL
ARRIBA FEBRER I AMB ELL “CARNESTOLTES”.
TEMPS PER A MERAVELLAR-NOS DE LES DISFRESSES,
COMPLEMENTS I DESFILADES

TABALETS , ELEFANTS I MICOS
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classe de 1r A-B
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Experimentem...
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a 2n de primaria!!
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creem
el
nostre
creem el nostre
classe de 2n
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Animalari
Animalari
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classe de 2n
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Els nostres
projectes de
ciències
El cos Humà

El Cicle de l’aigua

L’alumnat ha dut a terme els projectes al
voltant del cos humà, el cicle de l’aigua i el
relleu. Ací podeu veure alguns dels seus
esbossos i resultats!
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3r de primària
Amics Lectors

Col·laboracions
A més, l’alumnat de 3r de primària, volem agrair a totes les
famílies que durant aquest segon trimestre han col·laborat
amb nosaltres. A les famílies que ens han mostrat la
història i funcionament dels robots i els trens, així com a les
famílies que ens han mostrat el Sistema Solar i les cares de
la Lluna. També vam rebre una visita per conèixer millor el
nostre cos.
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DIA DE L’ARBRE
L’alumnat de 3r vam celebrar el dia de l’arbre durant els mesos de gener i febrer a La
Nostra Escola Comarcal. Vam dur a terme un seguit d’activitats per tractar de
conscienciar-nos de la importància vital que té cuidar de la natura i tractar de
respectar aquests éssers vius que són tan importants per a la nostra vida. Així ho
conten elles i ells!
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A més a més, l’alumnat per parelles ha escrit
missatges per a la natura per decorar part del
pati. D’aquesta manera recordem com
d’important és tractar bé allò que ens
envolta i ajudem a la renovació del pati.

Els troncs que van utilitzar eren de l’arbre que va
caure a causa del fort temporal del qual vam
aprofitar les seues branques per deixar volar la
nostra imaginació. Així els nous arbrets que vam
plantar estarien protegits per aquests dracs dels
xafons i les empentes!

[37] · el full 878

classe de 4t

Educació Primària

Saps que els homes produeixen
espermatozoides constantment.
Saps que els homes produeixen
espermatozoides constantment.

Gràcies matrona
ens has ajudat molt
en aquest projecte.
Gràcies matrona
Tu eres la que
ens has ajudat molt
millor ho pot
en aquest projecte.
explicar perquè és
Tu eres la que
el teu ofici i
millor ho pot
t’agrada molt.
explicar perquè és
el teu ofici i
t’agrada molt.
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Arriba el 30 de gener, el dia internacional de l’arbre, les classes de 4t hem
Educació
classeTambé
de 4t
fet unsPrimària		
missatges i dibuixos de la natura molt bonics per parelles.
plantarem
un pi al patide
del’arbre,
primària.
Arriba el 30 de gener,
el dia internacional
les classes de 4t hem
fet uns missatges i dibuixos de la natura molt bonics per parelles. També
plantarem un pi al pati de primària.
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El pati renovem i molt bé ens ho passem !!!
classe de 4t B
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Per a celebrar el dia de la dona entrevistarem a les dones de la nostra
família i després férem un col·loqui molt interessant, on parlarem
d’igualtat, discriminació, educació, treball, drets.

Falles a la Comarcal !!!!
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La línia del temps hem presentat per descobrir el nostre
Educació Primària

passat!!!!

classe de 6é A
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Educació Primària

ANEM PER FEINA!

5è

L’educació és un procés participatiu on tots i totes cooperem, ens respectem i aprenem junts. Ningú educa a
ningú, ningú s’educa sol, tots ens eduquem en col·lectivitat. L’escola és l’escenari perfecte per posar en
marxa totes aquestes habilitats i maneres de treballar. A continuació l’alumnat de 5é us presenta una
mostra d’alguns dels projectes i la seua organització.

QUÈ ÉS UN PROJECTE DE TREBALL?
Els projectes de treball estan basats en la cooperació, l’autonomia, l’ajuda mútua, el respecte...
Segueixen un guió i tenen com a objectiu obtenir un producte final. Al llarg del procés ens reunim,
ens distribuïm la feina, busquem informació en llibres de consulta i en Internet, la posem en comú i
preparem una presentació per als nostres companys i companyes.
Glòria, Violeta, Carla, Mario Pinazo, Lucas, Paula i Eva

EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS
TREBALLS COOPERATIUS?
Els treballs cooperatius són en grup i tot l’equip coopera per
tindre un treball acabat que exposem als companys i
companyes. Ens ajudem mútuament, respectem les altres
opinions i aportem idees. Com que no anem sempre amb les
mateixes persones, fem nous amics i amigues. També,
aportem informació que hem treballat a l’escola i a casa, per
això tot l’equip ha d’aportar tot allò possible.
Mariola, Joan Oleaque, Mario Folch, Natàlia, Lluna, Irene,
Héctor i Adrià

[44] · el full 878

Educació Primària

classe de 5é A

COM ENS ORGANITZEM?
En els projectes tenim quatre càrrecs que es
decideixen entre totes les persones del grup.
Són:
 Coordinador o coordinadora: és la persona
que organitza el treball i coordina el grup.
També motiva al grup.
 Secretari o secretària: guarda el material i
escriu la informació comú.
 Portaveu: és la persona que trasllada als
mestres els dubtes que tenen o la
informació acordada.
 Mediador o mediadora: controla el to de
veu del grup i soluciona els conflictes del
grup. Si hi ha cinc persones al grup, solem
ficar dos mediadors o mediadores.
Açò ens permet organitzar-nos i ens ajuda
molt!
Júlia Izquierdo, Jessi, Emma, Joan Ortega,
Júlia Mozas, Borja, Mertitxell i Carol

ENREGISTRAMENT DEL
PROCÉS
Nosaltres utilitzem l’enregistrament dels
murals de classe per organitzar-nos a l’hora de
fer projectes.
En Ciències Naturals i Socials tenim una taula
dividida en tres parts (tasques, en procés i
fetes) on posem els punts del projecte en
paperets segons si hem començat a fer les
tasques, estan fent-se o ja s’han acabat.
En Castellà tenim diversos fulls amb graelles, el
guió, el procés... que les fem servir per a
organitzar-nos a l’hora de treballar i anem
marcant segons anem fent.
Marc Camí, Bea, Leyre, Maria Cervera, Celia,
Pau Muñoz, Marc Sanmartín i Daniela
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ANEM PER FEINA!

PROJECTE DE CIÈNCIES NATURALS I SOCIALS

5è

En el nou projecte de Ciències hem d’inventar un país fet per nosaltres. Primer formàrem els grups i
decidírem els càrrecs (coordinador/a, secretari/a, portaveu i mediador/a). Després es planificàrem el
treball i començàrem a treballar (nom del país, bandera, situació al mapamundi, zones climàtiques,
climes, climograma, flora i fauna...). Al cap del temps, anàvem formant el mural amb tots eixos
L’educació és un procés participatiu on tots i totes cooperem, ens respectem i aprenem junts. Ningú educa a
punts. Quan acabàrem d’apegar-ho al mural, començàrem a preparar les exposicions i, per últim,
ningú, ningú s’educa sol, tots ens eduquem en col·lectivitat. L’escola és l’escenari perfecte per posar en
vam acabar fent les exposicions i les autoavaluacions.
marxa totes aquestes habilitats i maneres de treballar. A continuació l’alumnat de 5é us presenta una
Aitana Sanmartín, Andreu,
Marc de la Concepción, Germán, Joe, Pau Pitarch, Simó, Naiara i David
mostra d’alguns dels projectes i la seua organització.

QUÈ ÉS UN PROJECTE DE TREBALL?
Els projectes de treball estan basats en la cooperació, l’autonomia, l’ajuda mútua, el respecte...
Segueixen un guió i tenen com a objectiu obtenir un producte final. Al llarg del procés ens reunim,
ens distribuïm la feina, busquem informació en llibres de consulta i en Internet, la posem en comú i
preparem una presentació per als nostres companys i companyes.
Glòria, Violeta, Carla, Mario Pinazo, Lucas, Paula i Eva

PROJECTE DE CASTELLÀ
En el projecte de Castellà hem treballat la mitologia.
EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS
Primer, ens hem repartit les mitologies (àrab, maia,
TREBALLS
COOPERATIUS?
africana,
nòrdica, celta,
asteca, hindú, japonesa, xina,
egípcia, romana i grega). Després ens repartírem els
Els treballs
sónaen
grupeli tot
coopera
per
càrrecscooperatius
i començàrem
seguir
guiól’equip
i buscar
informació.
tindreQuan
un acabàrem,
treball acabat
que
als icompanys
i
havíem
de exposem
triar un mite
investigàrem
companyes.
Ens
respectem
les altres
sobre ell.
Al ajudem
final delmútuament,
tot, hem elaborat
una presentació
opinions
i aportemi l’ambientació
idees. Com quesobre
no anem
ambper
les a
PowerPoint
eixasempre
mitologia
mateixes
persones,
fem hem
nousacabat
amicsfent
i amigues.
També,del
l’exposició.
Després,
l’autoavaluació
aportem
informació
nostre
projecte.que hem treballat a l’escola i a casa, per
això tot l’equip
d’aportar
possible.
Àlex,ha
Lloret,
Lluís,tot
Pauallò
Morató,
Sergio, Guillem, Pau
Mariola, Joan Oleaque, Mario Folch, Natàlia,
Lluna, iIrene,
Serrano
Màxim
Héctor i Adrià
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COM ENS ORGANITZEM?
En els projectes tenim quatre càrrecs que es
decideixen entre totes les persones del grup.
Són:
 Coordinador o coordinadora: és la persona
que organitza el treball i coordina el grup.
També motiva al grup.
 Secretari o secretària: guarda el material i
escriu la informació comú.
 Portaveu: és la persona que trasllada als
mestres els dubtes que tenen o la
informació acordada.
 Mediador o mediadora: controla el to de
veu del grup i soluciona els conflictes del
grup. Si hi ha cinc persones al grup, solem
ficar dos mediadors o mediadores.
Açò ens permet organitzar-nos i ens ajuda
molt!
Júlia Izquierdo, Jessi, Emma, Joan Ortega,
Júlia Mozas, Borja, Mertitxell i Carol

ENREGISTRAMENT DEL
PROCÉS
Nosaltres utilitzem l’enregistrament dels
murals de classe per organitzar-nos a l’hora de
fer projectes.
Ciències Naturals DE
i Socials
tenim una taula
AVALUACIÓ I OPINIONS DELSEnPROJECTES
TREBALL
dividida en tres parts (tasques, en procés i
Nosaltres valorem els treballs amb les rúbriques
d’avaluació
delels
nostre
i en elsen
fetes)
on posem
puntsprojecte
del projecte
comentaris orals que realitzem quan acaben les paperets
exposicions
d’altres
companys
i companyes.
segons
si hem
començat
a fer les
Opinem que les valoracions són necessàries perquètasques,
així podem
estanmillorar.
fent-se o ja s’han acabat.
També, considerem que els projectes estan molt En
bé Castellà
perquè aprenem
més coses,
per graelles,
exemple,el
tenim diversos
fulls amb
treballar en grup, altres coses que en classes normals
donem, aprenem
paraules
noves
guió, elnoprocés...
que les fem
servir
per i a
formes de treball noves. A més, si treballem en
grup, hi hauran
més idees
entre tots
els
a l’hora
de treballar
i anem
organitzar-nos
membres que de forma individual.
marcant segons anem fent.
Maria Gómez, Carlos, Aitana Martínez,
Llorenç,
Mar iCelia,
Leo
Marc
Camí,Joan
Bea,Romaguera,
Leyre, MariaAna,
Cervera,
Pau Muñoz, Marc Sanmartín i Daniela
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DIA DE L’ARBRE

6
é

EL PASSAT DIA 7 DE FEBRER VAM ANAR AL
CLOT DE LES TORTUGUES DE PICASSENT.

d

Només arribar esmorzàrem i jugàrem fins a
que va vindre la tècnica de l’Ajuntament per
a que ens explicara l’activitat. Vam fer una
ruta per a conèixer la zona; ens explicà que
allí ja no hi havia tortugues per la
contaminació. Després vam arribar a una
zona on ens havien preparat clots per a
plantar pins i carrasques i ajudar a repoblar
la vegetació del lloc.

e
P
R
I
M
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M.I.C.E
El dimarts 21 de febrer, els alumnes de 5é i 6é vam fer una eixida al
centre M.I.C.E ( Mostra Internacional de Cinema Educatiu) per veure
una sèrie de curtmetratges.
Els curtmetratges es projectaven en

R
I
A
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una gran sala de cinema. Vam
anar amb vàries escoles més.
Nosaltres presentàrem els curts
de la cooperativa i també
gaudírem dels treballs que ens
van mostrar xiquetes i xiquets
de tot el món.

Educació Primària

classe de 6é

6

TROBADA DE
COLPBOL

é

El pròxim dimarts 4 d’abril les dues classes de 6é farem una trobada de
colpbol al campus de tarongers de la Universitat de València. Ens n’anem
amb l’Associació Akoe. És una
cooperativa de segon grau formada

d
e

per cooperatives.
Vam fer tres grups en cada classe,
un de 9 i dos de 8 persones.

P

Cadascú elegeix el nom de l’equip.
Hi ha diferents pistes, estan les
pistes de colp bol, les de raspall i les de taulell . En total hi ha 22 pistes.
Si tenim dubtes disposem d’un mapa en la classe on estan totes les pistes i
on podem trobar les fonts i els vestidors, apart si tenim dubtes podem anar
a 2 punts d’informació que
hi ha.

Serà una trobada
molt divertida!

R
I
M
À
R
I
A
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6

DIA DE LA DONA

é

El dia 8 de març és el dia de la
dona, i per celebrar-ho vam veure
una pel·lícula anomenada “YO
QUIERO SER COMO BECKAM “.
Que tractava dʼ una xiqueta índia que volia jugar a
futbol però els seus pares no la deixaven.

d
e
P
R
I
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Quan es va acabar parlàrem dels estereotips, dels
que havíem vist a la pel·lícula i altres que nosaltres
veiem dia a dia. Per tal de denunciar-ho, els escriguérem i en tots
ells muntàrem un mural.
Poc després amb els nostres estereotips ja acabats i penjats, amb
lʼajuda de de lʼextraescolar
“COMARCAL ART” van
penjar uns quadres sobre
els drets de les dones.
6

À
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I
A
[50] · el full 878

Educació Primària

classe de 6é

6
é
BALL DE 6É A/B
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Com tots els anys,
per
celebrar El Carnestoltes,
lʼalumnat de 6é
prepara
una coreografia.
Aquest any, els de 6é A,
disfressats
de
moters,
ballaren la cançó de 24 k of
magic de Bruno Mars i els
de 6é B, disfresats de boda,
ballaren No Money de
Galantis. Els dos balls estigueren molt bé, perqué tenien uns moviments molt
originals.

P
R
I

Encara que als ballarins i ballarines, els va donar un poc de vergonya, oferiren
un gran espectacle a lʼescenari del gimnàs de la Nostra Escola Comarcal. Tots
van animar molt!

M

Moltes hores de pati sacrificades per a un resultat genial!

À

A més, hi va haver una gran sorpresa...Els
mestres, disfressats de persones pal, van fer un
ball súper divertit! I després, discoteca i temps
lliure! Ens va agradar molt!

R
I
A
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EL NOSTRE PATI: UN ESPAI PER A GAUDIR I APRENDRE
A les escoles del segle XXI alguns dels
objectius fonamentals són desenvolupar la
consciència ecològica i mediambiental,
treballar la creativitat i potenciar del
benestar social, físic i psicològic. El pati ens
ofereix la possibilitat de gaudir de l’espai
temporal, físic i simbòlic necessari per al
desenvolupament.

creatiu.

El nostre projecte d’esbarjo, implica dos
eixos essencials: D’una banda, l’apropament de la natura lligat al benestar i
salut, i d’altra banda, treballem els
sentits augmentant el pensa-ment

Natura, benestar i salut
L’educació en verd consisteix en apropar als xiquets i xiquetes a la natura, per a que puguen
aprendre d’ella. El contacte amb la natura és essencial per als éssers humans, i especialment,
per als més menuts. Els xiquets i xiquetes que creixen en contacte amb la natura, tenen
sentiments més positius sobre si mateixos i els altres; desenvolupen un fort sentiment d’amor i
harmonia amb el món, i aprenen a gestionar millor l’estrés.
“El Campet” i “Les gallines” ens ajuden a
conéixer els processos naturals dels quals
parlàvem abans, a banda de desenvolupar la
responsabilitat de tindre cura d’aquestes dues
àrees.
La neteja i el manteniment del pati per part de
l’alumnat ens fa conscient del perjudici que les
nostres accions poden tindre en el medi
ambient, a més de ficar-nos “en la pell” de les
persones que treballen mantenint els espais de
la millor manera possible.
A més, alguns dels beneficis en els xiquets que estan més a prop de zones verdes són:
incrementen l’activitat física, es recuperen més ràpidament i tornen a estar plens d’energia
quan estan cansats, i afavoreix les relacions amb altres persones, hi ha més contacte social.
Desenvolupar la creativitat i els sentits
El pati és una part més de l’escola i cal utilitzar-lo com un recurs més per a l’aprenentatge dels
alumnes. Aquest espai es deu fer servir per a desenvolupar la creativitat i els sentits dels
xiquets i xiquetes, tant els dies plujosos com els solejats, ja que cada superfície, olor, textura,
sabor, llum i ombra es tornen diferents i hem d’ensenyar a traure el màxim potencial de
cadascuna d’aquestes situacions. Mentre estem al pati podem gaudir de l’olor de la terra
mullada, de l’herba o de les flors que ens acompanyen cada primavera. Tot açò rodejats per un
entorn natural que ens acull i ens convida a gaudir-lo.
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Al pati podem escoltar diferents sorolls; el
cloqueig d’una gallina, el cantar d’un “pardalet”,
el soroll de les fulles dels arbres menejades pel
vent. També podem tocar tot tipus de textures i
superfícies, toves com la terra, sorra i herba, i
dures com el ciment o la rajola. A més a més, no
ens oblidem dels nostres arbres, cadascú d’ells
amb una escorça diferent, escultures fetes amb
rodes de tractors, cotxes i CDs, així com
estructures geomètriques formades amb cordes.
Al nostre pati volem desenvolupar la capacitat
de generar idees, innovar i arriscar-se. Aquesta capacitat involucra el pensament, les emocions
i les accions del ser humà d’una forma integral. Considerem que un pati connectat a la natura
permet un joc lliure més variat, imaginatiu i creatiu.
En definitiva, volem un pati amb infinitud de possibilitats, un espai on poder observar l’entorn,
dibuixar, escriure, cantar i ballar… Un espai per a connectar amb si mateix, amb la natura, un
espai per a la fantasia, per tal de seguir creant i somiant…
Amb aquestes idees hem desenvolupat espais que ofereixen una ampla varietat d’activitats.
Entre elles destaquem:
-

Exercitar la motricitat: des de les pistes de
futbol i basquet, fins a mantenir l’equilibri
amb troncs, rodes, cordes, escalada i d’altres
elements estables i una mica alçats del pati.

-

Jocs populars pintats a terra: xapes, sambori,
l’espill.... per jugar amb normes apreses o
reinventar-les.

-

Sorral: espai per conéixer materials i
experimentar amb ells. A més, dels materials
inherents en el nostre pati (pedres, pinyes,
pals, fulles, sorra..), s’ha enriquit amb pales i
cubells.

-

La descoberta de l’altre: realitzant joc simbòlic, la imitació, el diàleg.. amb cabanes,
rodes, pedres...

-

Curiositat cap a l’entorn: Observació directa d’algun ésser viu, veure créixer l’hortet,
plantar arbres, tenir cura d’elements naturals...

-

Jocs musicals: Aquest espai ha estat proveït de material majoritàriament reciclat per
experimentar sons, ritmes, alegria...

Per acabar, volem donar el nostre agraïment a totes les persones que desinteressadament han
col·laborat en aquest projecte: famílies, alumnat i mestres.

Gràcies per fer més gran la Nostra Escola.
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PROJECTE: DRETS SENSE FRONTERES
VALORS ÈTICS 1r - 2n ESO
Els alumnes de 1er i de 2n de la ESO hem fet un projecte durant el segon
trimestre en la assignatura dʼètica que tracta sobre les migracions a lʼactualitat.
A través dʼun projecte de lʼONG Intermon Oxfam moltes escoles estem
participant i podem intercanviar el que treballem i el que pensem. Tots els
projectes que fem els podem pujar a la plataforma online i així poder compartirlos amb totes les escoles.
En aquesta plataforma hem pogut conèixer els diferents tipus dʼimmigració a
traves de diferents personatges i ens hem adonat de la situació tan difícil que
pateixen. Hem conegut a en Yacu i Amaru, els quals vivien a lʼEquador. Ens
van contar que els seus pares van haver de vindre a Madrid en busca dʼuna
vida millor. Va ser molt difícil per a ells, ja que estaven acostumats a la vida en
el camp. També hem conegut a Amina, una xiqueta de Somàlia, on per culpa
dʼuna gran sequera va haver dʼabandonar la seua casa i ara tant ella com la
seua família viuen a un camp de refugiats. Per últim Déniz, que va nàixer a
Síria, però per lʼactual guerra al seu país viuen a un camp de refugiats esperant
poder emigrar a Alemanya.
Hem fet moltes activitats, una dʼelles ha sigut fer entrevistes a diversos
immigrants que coneixíem. Els varem fer varies preguntes, com per exemple
els motius pels quals van deixar el seu país, com es van sentir en marxar de la
seua llar, com van ser rebuts al país dʼacollida. Després vam extraure les
conclusions de totes les entrevistes i hem fet un mural.
Per finalitzar el projecte estem fent un rap reivindicatiu sobre els immigrants. En
classe buscàrem valgunes bases per al rap, les quals votàrem per escollir la
que més ens agradava. També per grups vam escriure varies estrofes per a la
cançó i posteriorment una comissió ha recollit totes les lletres i a partir
dʼaquestes sʼha composat el rap.
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A més al hall de lʼescola sʼha muntat una exposició amb diverses obres dʼart
fetes amb cartrons dʼembalatge de les neveres. Les artistes –un col·lectiu de
dones de Sagunt- van vindre a explicar-nos la seua obra i ens ficaren en un
espai molt xicotet, simulant que estàvem en una pastera. Ens vam sentir molt
incòmodes i angoixats.
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Ara us deixem una xicoteta mostra dʼuna activitat de recerca que realitzàrem
sobre els rumors i els prejudicis que circulen en la nostra societat -en els
mitjans i al carrer- que condicionen els nostres discursos i actituds al voltant de
les persones refugiades i les persones migrants.
FITXA CAÇA-RUMORS
Rumor: Les persones immigrants són lladres i venen a Espanya per a furtar.
Persones a qui afecta: Als immigrants, perquè estan dient una cosa dʼells que
no és certa i a nosaltres perquè ens estem enganyant a nosaltres mateixos.
On es difon el rumor: Arreu de tota Espanya, sobretot pel carrer.
Arguments i dades que el desmenteixen: L'increment de la població
immigrant a Espanya no ha fet augmentar la delinqüència, segons a lʼúltim
estudi de la Universitat Carlos III de Madrid. Els resultats també revelen que en
els llocs amb més oportunitats econòmiques es produeixen més delictes i que
els homes joves són el sector de la població amb més tendència a delinquir. Els
investigadors van mesurar la probabilitat de cometre delictes segons diferents
característiques ambientals i individuals com el nivell educatiu, edat, sexe,
idioma, nivell d'atur provincial o PIB (Producte Interior Brut) per càpita, utilitzant
dades del Ministeri de l'Interior del període 1999-2000 . Els resultats van revelar
que no es pot establir una relació clara entre immigració i delinqüència. "La
criminalitat a Espanya és baixa en comparació amb la resta d'Europa", ha
explicat a SINC César Alonso-Borrego, un dels autors. "En els últims anys els
índexs de delinqüència han augmentat lleugerament, mentre que la població
immigrant ha crescut a un ritme molt més gran".
Com podem canviar aquest rumor: 1r: No difondre el rumor. 2n: Si escoltes
dir això demostra que no és cert amb informació ben argumentada.
Paco Silla 1r ESO A
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FITXA CAÇA-RUMORS
RUMOR: El rumor que jo he elegit ha sigut: “Les persones immigrants abusen
del sistema sanitari, de totes les ajudes socials i de molts habitatges protegits”.
PERSONES A QUI AFECTA: El rumor que he elegit es difon per tot lʼestat
espanyol.
ON ES DIFON EL RUMOR: Els rumors normalment es difonen els mitjans de
comunicació (televisió, premsa, radio,...). Però també ho difonem les persones,
ja que com ho escoltem per tots els mitjans de comunicació al final sʼho
creguem i comencem a dir-ho pel carrer. També hi ha polítics que segons la
seua ideologia pensen que les persones immigrants són una càrrega per a la
nostra Seguretat Social tant a lʼàmbit dʼajuda mèdica i hospitalària, com en
tema dʼajudes socials.
ARGUMENTS I DADES QUE ELS DESMENTEIXEN: Diversos informes
senyalen que les persones immigrants van un 19 % menys al metge que els
espanyols. Segons uns informes es calcula que les persones immigrants reben
menys del que paguen i gaudeixen de menys beneficis socials.
COM PODEM CANVIAR AQUEST RUMOR: Aquest rumor el podem canviar
fent-li saber a la gent totes les dades que he ficat en la pregunta anterior.
També podem canviar aquest rumor creant el mateix rumor però sense dir les
coses inventades si no dir-les reals. La gent hauria de pensar-se si el que diuen
en els mitjans de comunicació, ser més crític i no creure al 100% tot el que ens
diuen. També deuríem de parar-se a escoltar i conèixer al col·lectiu migrant de
la zona on vivim, ja que moltes vegades pensem que són una càrrega i no
deixen de ser persones amb els seus problemes, les seues històries personals.
Alejandro Carles 1r ESO A
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Experiències aquàtiques
Els alumnes de 4t d’ESO hem encetat les pràctiques de natació d’Educació Física a la Piscina Coberta de
Picassent. En aquestes pràctiques estem experimentant els principis de la física aplicada al medi aquàtic, a ser
més eficients en les formes de desplaçament en aquest medi i a entendre millor què passa quan generem un
moviment en l’aigua.
L’ineficient desenvolupament de l’esser humà en el
medi aquàtic es deu a les característiques pròpies de
l’aigua: un fluid dens i viscós, en el que resulta difícil
aplicar forces propulsives i on les forces de resistència a
l’avanç són molt evidents. Per a tenir una bona
comprensió de la locomoció humana en el medi aquàtic,
es necessari conèixer quines forces es fiquen en joc quan
aquest es submergeix en el seu interior.

FORCES QUE INTERVENEN AL NADAR
Les quatre forces que intervenen i determinen el desplaçament aquàtic de l’esser humà són:
Espenta hidrostàtica

Força de resistència

Força propulsiva

Pes

Flotació
nadador
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Com interactuen aquestes quatre forces al nadar?
1.

ESPENTA HIDROSTÀTICA - FLOTACIÓ. La flotació d’un cos en l’aigua depèn de les forces que
s’apliquen en un instant donat. En repòs, la flotació ve determinada pel Principi d’Arquímedes, “tot
un cos submergit en un fluid experimenta una espenta vertical i ascendent igual al pes del volum del
fluid desallotjat”. És a dir, quan el pes siga major que l’espenta hidrostàtica s’enfonsarà i quan siga
menor flotarà.

La densitat de l’aigua varia lleugerament amb la temperatura, però pot considerar-se pròxima als 1000
3
kg/m . Aquells cossos que tenen densitats superiors s’enfonsaran.

Densitat = massa / volum
El cos humà no té una densitat homogènia, si
no que existeixen diferències entre els
diferents teixits que el formen:
3
Ossi = 1800 kg/m
3
Muscular = 1020-1050 kg/m
3
Adipós = 950 kg/m

Diverses densitats d’altres substàncies:

3

Aire = 1,29 kg/m
3
Oli = 920 kg/m
3
Suro = 240 kg/m
3
Gel = 920 kg/m
3
Aigua = 1000 kg/m
3
Ferro = 7800 kg/m
3
Or = 19300 kg/m

Per la qual cosa, el ser humà deuria enfonsar-se sempre. Però, per què no ocorre açò?
L’aire ubicat als pulmons i vies respiratòries són els responsables:
3
densitat de l’aire = 1 kg/m . D’aquesta manera, els pulmons actuen com
“flotadors”.
Com podeu veure en les figures contigües, el pes i l’espenta hidrostàtica
s’apliquen en punts diferents: el pes s’aplica en el centre de gravetat i l’espenta
hidrostàtica en el centre de flotació. Aleshores, el cos es veu sotmès a un
“moment torçor” que obliga el cos a girar per a que ambdues forces queden
alineades.
2.

RESISTÈNCIA DE L’AIGUA A L’AVANÇ.

La resistència és una força amb la mateixa direcció i sentit contrari a l’avanç, de manera que
dificulta o impedeix el desplaçament d’un cos en l’aigua. Hi ha diferents tipus de resistències per a un nadador:
Resistència de forma, és la més important de les tres i és deguda a que mentre es nada es genera una
zona d’alta pressió davant del cos i altra de baixa pressió darrere d’ell. Aquesta diferència de pressions frena
l’avanç del cos. Açò és degut a que
l’aigua passa d’un “flux laminar” a un
“flux turbulent”.
Resistència d’onatge. Resistència a
l’onatge, deguda a que el nadador xoca
amb la massa d’aigua de les ones que es
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formen conseqüència del seu avanç i dels moviments dels segments corporals.
No existeix en els desplaçaments subaquàtics.
Resistència per fricció, és la menys important de les tres, però la que més
ha revolucionat l’estètica dels nadadors (depilació, banyadors complets, etc.).
Despèn de la quantitat de superfície en contacte en l’aigua, de la viscositat de
l’aigua i del coeficient de fricció amb la pell, cabells, banyador, i de la velocitat
de nade.
3.

PROPULSIÓ.

En la majoria de llibres i articles clàssics sobre la natació, s’accepta que són dos les lleis del moviment
que justifiquen la propulsió dels nadadors:
•
•
•

La llei d’acció-reacció de Newton i,
el teorema de Bernouilli.
No obstant açò, existeix controvèrsia respecte a la seua contribució, ja què pel 1980 apareix la
teoria de generar propulsió en base a la formació de vòrtex.

Teorema de Bernouilli

3ª Llei de Newton

Hipòtesi propulsiva dels vòrtex (Colwin, C. 1984)
1984

En la pràctica del primer dia vam contar les braçades que fèiem per a cobrir 25 m., la majoria érem
prou ineficients, necessitàvem fer moltes per a avançar a una velocitat moderada. Després de realitzar les
pràctiques, l’objectiu és repetir el test i veure si després d’entendre aquest conceptes, practicar amb diferents
exercicis d’assimilació a la tècnica de la natació i experimentar amb les forces i resistències que generem,
aconseguim millorar la nostra eficiència al nadar i fer la mateixa distància amb moltes menys braçades de les
que fèiem inicialment.
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CRÒNIQUES Ràdio i Medi Ambient
A continuació us deixem algunes de les aportacions que ha fet l’alumnat de l’àrea de Cultura Científica de 4t al voltant del projecte sobre energies renovables i medi ambient en els quals s’han inclòs treballs a la ràdio i treballs cooperatius d’investigació:
D’aquesta manera Pau Doménech comença comentant
respecte al treball realitzat a la ràdio “som el grup de
Cultura Científica de 4t de secundària. El nostre treball va
començar buscant tres notícies per a un treball que seria
el punt de partida del guió radiofònic que posteriorment
gravariem a la ràdio. Som Miquel, Dani, Andriy, Sergi,
Maria, Josevi i jo”. Segons Maria Polo “una vegada teníem
les notícies havíem d’exposar la nostra opinió i del per
què les havíem triades. Quan finalitzàrem el primer pas,
haguérem de triar la música que aniria en la base que
aniríem a posar mentre gravàvem. Una vegada havíem
finalitzat eixe pas vam haver de fer una mena de guió, en
Google Drive, per a després assajar-lo i portar-lo a la ràdio.
Una vegada estàvem en la ràdio, vam intentar gravar-ho
tot d’una vegada, però l’enrenou que hi havia a la sala ho
impedia, a uns no se li escoltava bé, altres no vocalitzàvem
bé, altres cometíem errades en la lectura”. Així mateix,
Andriy-Pau afegeix “ho gravàrem un per un i el resultat
va eixir bé; posteriorment, vam editar la veu de cadascun
i vam aconseguir muntar-ho tot al programa Audacity”.
Miquel Molina continua afegint “una vegada realitzada la
gravació, vam realitzar el muntatge de tots els recursos
que teníem (gravacions, música…), per tal de donar lloc
al resultat final que podeu escoltar a l’Ivox de La Nostra
Ràdio”. En paraules de Sergi Arribas “personalment
pense que ens ha eixit bé i per a mi ha sigut divertit i m’ha
agradat molt” com Pau Doménech “en definitiva, el treball
al final va quedar molt bé perquè “era un treball que si eixia
bé podia estar molt guapo”.

Pel que fa al treball cooperatiu sobre impacte ambiental hem
recollit algunes impressions de l’alumnat, entre les quals
Daniel Cortés comenta “la meva opinió sobre aquest treball
és molt positiva, ja que gràcies a aquest treball he aprés
molt sobre com va el món actualment, i que si no reduïm
la nostra emissió de CO2 a l’atmosfera, les temperatures
poden pujar dràsticament, cosa que ja esta afectant al
desgel de les glaceres, i altres efectes secundaris. En
definitiva estic molt content d’haver realitzat aquest treball
ja que m’ha proporcionat un gran coneixement sobre el
perill de l’augment de diòxid de carboni i de tots els tipus
de residus que de alguna manera poden danyar el nostre
planeta”. Segons Miquel Molina “el treball, el qual em va
semblar molt interessant, em va permetre aprendre prou
coses sobre l’ozó i el seu impacte mediambiental que
abans desconeixia”. Així mateix Andriy-Pau comenta “jo
el que he fet és buscar informació sobre la pluja àcida,
sobretot el fet d’aprendre més sobre aquest tema perquè
aquest tipus de problemes han de saber-se, tractar-se a les
aules per no acabar amb la vegetació del món perquè sino
desapareixerà”. Per part de Sergi Arribas “en aquest treball
hem parlat sobre l’impacte mediambiental a l’atmosfera,
la hidrosfera i sobre el sòl. A mi m’ha tocat parlar sobre la
contaminació dels sòls. En aquest treball he explicat el que
és i he exposat els principals problemes que causa aquest
impacte i algunes solucions les quals podem aplicar per a
tindre un sòl menys contaminat. M’ha semblat un treball
interessant ja que no sabia que estava tan contaminat i he
aprés noves maneres de mantindre’l net”.
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SECUNDÀRIA

Aquest trimestre hem continuat amb el nostre projecte de ràdio i hem elaborat 3
programes.
Programa de Nadal: Programa que vam dedicar a la cançó en valencià .
Els alumnes de 1r tinguérem la visita del cantaor dʼestil Xavi de Bétera i
gravàrem una entrevista , explicàrem la seua biografia i cantàrem amb ell una
nadala .
Els alumnes de 2n entrevistàrem al cantautor i pare de lʼescola Jesús Sàez que
acabava de traure el disc “Marieta Ganduleta”, ens explicà sobre la seua vida
musical i acabà cantant una cançó.
Els alumnes de 3r ens encarregàrem de parlar amb Bertomeu Ortega, també
cantautor i pare i exalumne de lʼescola que ens contà sobre els seus inicis en la
música , dels discs que ha editat i de la seua vida musical, i de lʼúltim disc
Lʼalumnat de 4t vam ser els encarregats dʼentrevistar a la periodista Amàlia
Garrigós i vam conèixer de primera mà la seua experiència laboral a la ràdio i a
la televisió .

Entrevista a Jesus Sàez

Entrevista a Amàlia Garrigós
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Actuació Xavi Bétera

PROGRAMA DIA DE LʼARBRE
El programa del dia de lʼarbre va ser conduït per alumnes de 4t amb les
col·aboracions i seccions següents:
-Des de lʼoptativa de cultura científica van fer un noticiari amb notícies sobre
-Els alumnes de 3r van exposar el treball de clase sobre els efectes negatius de
lʼésser humà en el medi ambient i van fer una sèrie dʼargumentacions sobre el
tema.
-Els alumnes de 1r A van crear uns esposts publicitaris sobre la cura del media
ambient en anglés.
- Alguns alumnes de 1r B van fer unes lectures sobre arbres, dʼallò més
emotives.
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RONDALLES D’ENRIC VALOR
1r ESO

ÀREA VALENCIÀ

En les classes de 1r hem treballat en el pla lector del
trimestre les rondalles dʼEnric Valor. A continuació us
expliquem quines tasques hem realitzat i també
informació que hem aprés

En total 8 rondalles hem
llegit:

Lectura del volum nº 8 de les
Rondalles dʼEdicions El
Butllent.

Don Joan de la Panarra
Ha sigut un treball cooperatiu i també individual.
Els components del grup buscaven informacions
diverses i després les compartíem entre
nosaltres després hi havia una part de treball
individual en el que havíem dʼanalitzar dues
rondalles i resumir-les.

Nabet
El darrer consell
Joan-Ratot
La rabosa i el corb
Hª dʼun mig pollastre
La crida de la rabosa
Comencilda , Secundina i
Acabilda

Hem confeccionat un mural
expositiu sobre les rondalles
dʼEnric Valor

La informació que buscàrem en grup
va ser : què és una rondalla, les
rondalles dʼEnric Valor, la biografia
dʼEnric Valor, lʼestructura, els
elements i els tipus de rondalles
Anàrem al teatre a vore un
espectacle basat en rondalles
recollides per Jordi Raül Verdú

Per últim hem recopilat tot el treball en un
dossier amb una portada, índex,
activitats, il·lustracions…
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Férem també en grup un
resum per a redactar aquesta
col·laboració en la nostra
revista escolar El Full

Altra activitat és una gravació
radiofònica la de dramatitzar en la
ràdio una rondalla entre diversos
companys.
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Enric Valor, un dels escriptors actuals més reconeguts del nostre
país i premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va nàixer a Castalla
el 1911. Ha estat investit Doctor Honoris Causa per diverses
universitats, entre elles la Universitat de València i la Universitat
de Jaume I. És autor d’una nombrosa producció literària, dins la
qual ocupen un lloc especial les Rondalles valencianes. Sense
elles no hauria estat possible gaudir d’una bona part de les històries
de la pervivència oral havia integrat en la nostra memòria
col·lectiva. Enric Valor ha sabut posar-les per escrit amb una
riquesa de llenguatge i una qualitat narrativa incomparables.
Una rondalla és una narració breu popular
que combina elements de fantasia, de
llegenda i reals. La trama sol ser molt
senzilla amb situacions i personatges
comuns a tots els pobles i cultures; els
personatges, plans, i el temps i l'espai
indeterminats.
Destinada especialment a l'entreteniment
dels infants alhora que té intenció
Estructura narrativa
Situació inicial: és la presentació
d'alguns personatges de la narració i de
les circumstàncies que els envolten.
Conflicte: és qualsevol fet o acció que
ocasioni un canvi del plantejament inicial
de la narració. Acció: moment en el qual
alguns personatges intenten resoldre el
conflicte.
Resolució: és el resultat de l'acció dels
personatges per resoldre el problema.
Situació Final: en aquesta part final de
la rondalla, és el moment de tornada a la
situació estable del principi, però
diferent.

ENRIC VALOR
Va ser un narrador i gramàtic Valencià, va
fer un dels treballs més importants, de
recol·lecci
i
recuperació
de
la
recol lecció
lecció
recuperació
lexicografia valenciana i fou un dels principals
promotors
de
l'estandardització
i
normativització del valencià. Va nàixer a
Castalla en 1911 i va morir als 88 anys.
anys.
Va guanyar 2 premis: El Premi d’Honor a
les Lletres Catalanes i el Premi de Creu de
Sant Jordi.
Jordi.

Sol haver 7 tipus de personatges: lʼheroi, el fals heroi,
lʼagressor, el donant dʼobjecte màgic, la víctima, els auxiliars
de lʼheroi.

Les rondalles valencianes es classifiquen
en tres tipus:
•

•

•

Rondalles meravelloses, en
què intervenen éssers humans
dotats
de
facultats
sobrenaturals i objectes amb
virtuts màgiques que ajuden a
lʼheroi a arribar al seu fi.
Rondalles de costums, que
reflecteixen la manera de viure
de la societat agrària, amb
persones que resolen els
conflictes sense cap ajuda
meravellosa.
Rondalles dʼanimals, en què
els personatges són animals
humanitzats; les més pròximes
a les faules.

FÒRMULES DʼINICI DEL RELAT I TANCAMENT
En les rondalles solen utilitzar determinades fòrmules per obrir i tancar el relat com:
Vet aquí en aquell temps que les bèsties parlaven i les persones callaven…/ Hi havia una
vegada…/ Dʼallí endavant com a home feliç que fou …/I visqueren molts anys de plena felicitat…
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En 2n ESO hem fet un projecte d’edició d’imatge amb el programa GIMP. El producte final
consistia a fer-nos fotografies amb els nostres mòbils, després les retallàvem i enganxàvem sobre
un fons de l’escola amb la idea de canviar i transformar el nostre espai quotidià. A continuació us
deixem imatges del procés i del resultat final. Esperem que us agraden!
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%“The real voyage of discovery consists not in seeking

new landscapes, but in having new eyes.” %

Marcel Proust
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES I INTERNACIONAL
LLENGÜES ESTRANGES, INTERCANVIS I CURSOS A LʼESTRANGER
INTERCANVI ALEMANYA 3r i 4t ESO 2016-17:
SETMANA INTERNACIONAL, VISITA ALEMANYS A MARÇ
La visita dels companys i companyes alemanys ens visitaren entre els dies 3 i 10 de
març amb el que suposa la 2a fase de lʼintercanvi. Va ser novament una experiència
molt enriquidora i intensa en la que van gaudir de moments inoblidables
dʼaprenentatge, esbarjo i convivència. Dins de la programació de lʼintercanvi es
realitzar diferents tasques (amb format de projecte globalitzat) i vam desenvolupar el
mini projecte anomenat Pechakucha, 20 imatges x 20 20 segons. Vam practica anglés
amb els nostres companys germànics i ells van aprendre un poc de valencià. Vam
celebrar una festa amb les famílies, visitar a lʼalcaldessa de Picassent, ballar jotes
valencianes, fer esport, art, visitar la platja, lʼalbufera, València, el Racó de lʼolla i
moltes més coses. Ja ho hem dit, lʼexperiència ha sigut molt gratificant, les valoracions
de tots nosaltres, alumnes i professors, ha sigut molt positiva. Alguns dels alumnes
hem decidit tornar a Bremen i que ens visiten els alemanys. Lʼintercanvi continua. Fins
aviat. Bis später!
SEGONES LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS I ALEMANY
ALEMANY 1r ESO
Hallo meine Freunde!
En aquest segon trimestre hem après més paraules en alemany, com preguntar per
les dades personals, donar les nostres pròpies, més expressions bàsiques.... Hem
continuat treballant amb programes audiovisuals i el Duolinguo, hem practicat
converses, hem preparat entrevistes que desprès hem fet amb els alumnes de
lʼintercanvi que ens han visitat de la KGS Kirchweyhe, Bremen. Aquesta darrera ha
sigut una experiència en la que hem gaudit molt, fins el punt de dir-li a Raül, el nostre
mestre, que no volíem que sʼacabara la classe... mai. En definitiva hem continuat
gaudint de lʼalemany. Tschüss!
FRANCÈS 1R:
Bonjour tout le monde!
En Francés hem continuant aprenent i jugant amb el vocabulari i la gramàtica: hem fet
bingos, qui és qui?, descripcions de personatges... I també hem continuat intercanviant
informació amb l'institut francés de la ciutat de Rouen. A bien tot!
PROVES DʼAVALUACIÓ EXTERNA: HOMOLOGADES NIVELL A2 I CAMBRIDGE
Com tots els anys hem realitzat les proves homologades per a lʼobtenció de la
certificació del nivell dʼanglès bàsic A2, en la classe de 4t dʼESO, i hem promogut en
tots els cursos de 1r a 3r dʼESO, la convocatòria per a lʼobtenció de les certificacions
Cambridge KET (A2) i PET (B1).
CURSOS AKOE INTERNACIONAL 2017: ANGLATERRA I IRLANDA
Ja estan tots els Cursos dʼAKOE Internacioal 2017 confirmats i distribuïts. Enguany
novament ha sigut una bona convocatòria i de la Comarcal anirem a York (UK) i
Kilkenny (Irlanda), quasi una vintena dʼalumnes entre els cursos de 1r, 2n, 3r i 4t
dʼESO, Ja tenim ganes i juliol està prop. Looking forward to going abroad!!!
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PROJECTE 3r i 4t LA VALENCIANADA

VALENCIANADANEXT

A continuació us presentem el projecte globalitzat de 3r i
4t ESO que per primera vegada hem realitzat. Aquest any
hem treballat durant tota una setmana diferents tasques
amb la finalitat d’aprofundir en la Valencianada, activitat
que des de fa 3 anys l’escola participa.

QUÈ HEM FET?
Per grups vam escollir diferents llocs de València per fer
la nostra ruta temàtica. Hi havia 4 tipus: Històrica, artística, científica i literària. Els hem estudiat a fons, des de
la seua història fins a la seua geolocalització i tot ho hem
fet amb els nostres dispositius mòbils. El producte final
consistia en el disseny i elaboració d’un nou targetó, un
tríptic en anglés per compartir amb els nostres companys
alemanys de l’intercanvi i una exposició final davant els
nostres companys i professors. I per suposat, la Valencianada, on vam partipar junt amb més de 2000 alumnes de
Secundària i batxiller d’altres centres del País.
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Agenda · Notícies
40 ANYS CAIXA POPULAR
El passat dijous 30 de març assistirem a l’Assemblea General de Caixa Popular i gaudirem d’un emocionant concert del Cor
Cooperatiu de les escoles La Masia, Les Carolines, Gavina i La Nostra Escola Comarcal per celebrar l’acte de 40 aniversari.

40 anys Caixa Popular. Actuació al Palau de Congressos

SOPAR DE GUAIX

El passat divendres 31 de març gaudirem al sopar de Guaix. Nit entre
amics i amigues. Som escola en Valencià. Som Cooperativa. Fem País.
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FORUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE
L’EDUCACIÓ

FORMACIO A L’ESCOLA
Aquest trimestre estem aprenent amb Isidre Mansanet
i Enric Queralt. Aprenem junts.

Fa unes setmanes participàrem en la Intervisitation 2017
FEAE “La Gestió de la Innovació en les Escoles“. Compartim aprenentatges.

MANIFEST DE LES TROBADES 2017: EN VALENCIÀ, CREIXEM
Les Trobades d’Escoles en Valencià evidencien que l’ensenyament en valencià és l’educació òptima i capdavantera, que recull l’experiència dels corrents pedagògics europeus. Aquest model d’escola crea ciutadans i ciutadanes amb valors de solidaritat, igualtat i justícia, alhora que
garanteix el plurilingüisme real, és a dir, aconsegueix que l’alumnat domine les dues llengües
oficials i l’anglés. Aquesta formació es desenvolupa des de l’estima del valencià i l’arrelament al
medi. Gràcies a l’aprenentatge de llengües ens acostem a les diferents cultures: com més cultures coneixem, més tolerants som. L’educació és una eina fonamental per transformar la societat
i garantir els principis de llibertat. Per aquesta raó, en Escola Valenciana prenem de referència el
nostre model educatiu i l’hem proposat a totes les escoles per afavorir la formació de persones
crítiques, raonables, amistoses, cooperatives.
Les Trobades són també un espai de convivència i una invitació a participar i unir-nos des del
respecte, la diversitat i la interculturalitat. Cada any, més de 200.000 persones celebrem la vitalitat de la nostra llengua i expressem el desig compartit de viure en valencià. Som un poble
amb un projecte comú: volem comunicar-nos en la nostra llengua i tenim el dret de fer-ho. En
valencià, creixem.
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EDUCAR-NOS EN UN MÓN DIGITAL

I JORNADA DE RÀDIO ESCOLARI

El passat 27 de febrer a l”Escola de pares i mares vam
aprendre amb Jordi Jubany Vila. Compartim aprenentatges en un món digital. SOM COOPERATIVA.

Participem en la “II Jornada de Ràdio escolar” celebrada
a la ciutat de Xàtiva, presentant el projecte de La nostra
Ràdio, la ràdio de La Comarcal. Un any d’experiències i
comunicacions que enriqueixen el nostre alumnat.
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“SENT-15 ESPAIS”, PROJECTE DE MILLORA DEL PATI A SECUNDÀRIA
L’alumnat de Secundària treballa aquest trimestre en la creació dels espais dissenyats en el projecte de Co-Creació “Sent-15 Espais”.

JORNADA “EDUSIONA’T”
Dissabte 1 d’abril participàrem en la jornada
“EDUSIONA’T AMB ELS
ESPAIS EDUCATIUS”
organitzada per la
Conselleria d’Educació.
Alumnes i mestres presentaren el projecte de “CO-CREACIÓ” de canvi i millora dels
patis de Primària i Secundària.
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Inscripcions fins el 26 de maig / Places limitades
Informació: www.lacomarcal.com
Tel.: 96 123 19 33 · escola@lacomarcal.com

del 21 de JUNY al 21 de JULIOL / From June, 21th to July 21th.

Obrim l’escola a l’estiu
We´ll also be open in summer

OTHER ACTIVITIES: excursions, visits to the swimming-pool, sports
facilities, drama, workshops...
Altres activitats: excursions, eixides (piscina, instal·lacions esportives)

HOURS: From 9.30 to 15h. (and possibility of extra hours)
Horari de 9.30 a 15h. (amb possibilitat d’ampliació)

TRANSPORT SERVICE AND SCHOOL MEALS PROVIDED
Servei de transport i menjador

MONITORS
Monitors

NEW TECHONOLOGIES IN THE CLASSROOM
Noves tecnologies a l’aula

SCHOOL, SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES
Activitats escolars, esportives i lúdiques

SMALL GROUPS
Grups reduïts

QUALIFIED TEACHERS. NATIVE SPEAKER
TEACHERS
Professorat titolat en Anglès. Professorat nadiu

FOR ALL LEVELS: KINDerGarten & Primary
Per a tots els nivells: Infantil i Primaria

