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Amb els ulls ben oberts, lupes , ulleres de
colors i ampolles sensorials, hem aguditzat i
descobert aquest sentit.
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TABALETS
Entre rialles i aliments misteriosos, els valents Tabalets i Tabaletes ens hem atrevit a
tastar i a gaudir dels seus sabors.
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Per olorar moltes coses, el nas també
hem utilitzat, i amb alguna que altra
sorpresa, moltes fragàncies hem olorat!
Ah! I com a sorpresa fInal, fent saquets
d’espígol hem acabat!

Amb els oïts ben atents, diferents sons hem
identifIcat: telèfons, rialles, besets, avions,
animals i també algun que altre petet!
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De mans i peus també hem fet ús, i hem gaudit manipulant moltes textures: algunes fredes,
altres suaus, unes punxoses ... Tota una experiència sensorial!
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marins! Treballant en equip hem après molt i el més important...hem gaudit!
classe de 3 anys

Educació Infantil

Classe dels elefants
A la classe dels elefants hem fet el nostre primer projecte. Ens hem endinsat en el fons
de la mar per tal d´investigar peixos, taurons, balenes, tortugues i una infinitat d´animals
marins! Treballant en equip hem après molt i el més important...hem gaudit!
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UN DIA ENS VA VISITAR MARI. HAVIA TINGUT
UN SOMNI: VOLIA SER SUPERHEROÏNA!
VALENTIA, ESFORÇ I AJUDA ALS ALTRES,
SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DELS
SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES.

NOSALTRES TAMBÉ
TENIM EIXES QUALITATS I
EN UN CIRCUIT HO VAM
DEMOSTRAR!.

I NO OBLIDEU:
UN GRAN PODER COMPORTA UNA
GRAN RESPONSABILITAT!!
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CLASSE DELS MICOS
NOSALTRES HEM TRIAT A SPIDERMAN PER
TAL D’INICIAR L’APRENENTATGE PER
PROJECTES.

ENS VAN VISITAR UNS EXPERTS QUE
ENS AJUDAREN A DESCOBRIR COM
FER UNA INVESTIGACIÓ, AJUDANT-NOS
AMB L’APORTACIÓ DE MOLTES IDEES .

A VIOLETA LI VA PICAR UNA ARANYA I
NO LI VAM LLEVAR ULL DE DAMUNT PER
VORE SI PATIA EFECTES SECUNDARIS.
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CLASSE DELS
classe de 4 anys
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Els xiquets i les xiquetes de la classe dels
MONSTRES de 4 anys hem investigat envers “Els
bitxos bola”. Ha sigut un projecte molt divertit
i intens, on hem estat posant en comú tot allò
que sabíem i hem aportat moltes dades i
materials nous per a la classe. Com que
ha
sigut un projecte molt motivador, hem decidit
obrir el nostre propi racó a la classe, per
poder estudiar millor aquests insectes tan
peculiars!
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COMENCEM EL
PROJECTE AL RACÓ
D’EXCAVAR!

QUANTS BITXOS
BOLA TROBEM AL
PATI!

ENVIEM LES CARTES A
CASA… QUÈ ANEM A
ESTUDIAR?
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MONSTRES
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HEM APORTAT MOLTES COSES A
CLASSE PER PODER CONÈIXER
MILLOR AQUESTS INSECTES!

QUÈ MENGEN
BOLA…?

ELS

BITXOS

I…
JA TENIM
EL NOSTRE
PROPI
RACÓ!
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COM QUE TENÍEM MOLTES GANES D’ANAR A VEURE ALS
NOSTRES AMICS I AMIGUES DE PRIMÀRIA I “FUGAR-SE A
PRIMÀRIA” NO SEMBLA LA MILLOR OPCIÓ…
HEM DECIDIT ORGANITZAR UNA EXCURSIÓ A PRIMÀRIA
PERÒ HEM DE PENSAR MOLTES COSES…

A QUI
VOLEM ANAR
A VEURE?

PERÒ…,
COM FEM
UN
LLISTAT?

HO HEM ESCRIT
A LA PISSARRA I
HEM VIST QUE HI
HAVIEN ALGUNS
REPETITS!
[12] · el full 879

Educació Infantil		

classe de 4 anys

PERÒ… NO SABEM A QUINA CLASSE
VAN ALGUNS…? QUE PODEM FER?

I QUAN ANEM…?
I SI NO ESTAN A
CLASSE?

DECIDIM FER UNA CARTA PER
DEMANAR AJUDA A LES FAMÍLIES

PERÒ ALESHORES
L’ENVIEM PER CARTER O A
L’AGENDA?
AL FINAL, I DESPRÉS D’ESTAR UNA ESTONA MÉS NEGOCIANT AMB ELS 3
QUE FALTAVEN HEM ARRIBAT AL CONCENS… UNS L’ENVIEN PER L’AGENDA
I ELS ALTRES PER CARTER… TOTS D’ACORD?

SÍ!!!

TAMBÉ HEM PENSAT
QUE NECESSITEM PER A
LA MOTXILLA
AL FINAL EL DIA
HEM FET UNA
“MINI EIXIDA”
PERQUÈ EL CURS HA
ARRIBAT A LA FÍ I
NO HEM POGUT
ACABAR PERÒ…
CONTINUARÀ…?
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LA CLASSE DELS DONYETS HEM ESTAT
INVESTIGANT UN POC MÉS DEL IOGA

5
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DONYETS
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UNA PRÀCTICA QUE ENS ENCANTA!
HA SIGUT MOLT RELAXANT! AAAUUMM!!

[15] · el full 879

CLASSE DELS
classe de 5 anys

Educació Infantil

AQUEST TRIMESTRE ELS DRACS HEM VOLGUT
INVESTIGAR DEL MERAVELLÓS MÓN DE L’ESPAI!
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HEM APRÉS LES
FASES DE LA LLUNA

DRACS
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HEM CREAT UN RACÓ A LA CLASSE QUE ENS HA
TRANSPORTAT A L’ESPAI EXTERIOR! HA SIGUT
EXTRAORDINARI!
HEM TINGUT LES
CONSTEL·LACIONS
TAN A PROP QUE LES
HEM TOCADES AMB
ELS DITS!
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Anglés
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English
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FESTA DE L’AIGUA

FESTA DE L´AIGUA A INFANTIL
Tabalets

Micos
Elefants
Monstres
Dinosaures
Dracs
Donyets
Dracs

SPLISH— SPLASH
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D´aquesta manera
tanL’AIGUA
refrescant
FESTA DE
ens acomiadem de l´escola

Donant la benvinguda
a l´estiu
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On agaferem
forces

Per al proper
curs
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A GAUDIRRRRRR
AMICS

FINS PROMPTE
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CALLING !!
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Com la preparem?

A la policia

Entrevistem l’Alcaldessa
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Picasssent
ca t
De compres al mer

El parc

d’aventures

Per acabar , cuinem!
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Músics, ballarins i ballarines, astronautes, inventores i inventors

Un dia d’aire calent, vam fer cap a
Bocairent. Astronautes, músics,
ballarins i inventors de l’autobús
engegaren els motors. Després
d’una hora de camí passarem
l’Olleria com un remolí

Ja estem ací plens d’emocions al
conèixer les nostres habitacions.
Amb el sac per estrenar i els
llençols a mig ficar, esperant la nit
ens ficarem a roncar

Hem conegut un poc més a la
monitora, jugant a pedra, paper i
tisora. En la gana que ens ha obert
la calor, hora d’anar al menjador.
De tant que hem fartat, hem eixit
rodons, que bons estaven els
macarrons.

Després de la digestió del dinar,
ens toca amb l’aigua jugar. Com si
del camp fórem taronges, ens
mullem en les esponges. Una
vesprada d’aventura i emoció, ens
ha omplit de diversió.

Tot és jugar i tot és cremar, ha
arribat l’hora del berenar! Després
del pilla-pilla, res com un entrepà
de Nocilla. Una vegada ens ho hem
acabat tot, se’ns ha quedat un bon
bigot.

Arriba la nit, tenim por del
mosquit, pitjor serà si sopem bullit.
Se’n va la calor, ve la fresqueta,
apugem dalt a per una manegueta.

Amb la llanterna ja estem
equipats, per als jocs anem
preparats i en mig de la foscor
juguem sense tindre por (alguns).

Atenent les raons, seguint les
instruccions. La llitera és una festa,
vorem com acaba aquesta. Quina
calor! Quins desastres! Suarem
com a pollastres.

Una vegada pixats i amb els
pijames posats, als llits estem
col·locats. On sona eixe mosquit?
Esperem que no ens done la nit. El
primer dia ja s’ha acabat, vorem
demà que tenim preparat.
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Massa prompte ens hem
despertat perquè el gall no ha
cantat. Una escolteta ens han
fet, i les lleganyes encara no ens
hem
tret.
Després
de
reflexionar, ens anem a
desdejunar.

Amunt i avall amb Lluna hem
pujat a cavall. I amb molta cura,
passem pel circuit de multiaventura. Pel camí empolsegat,
després a la dutxa de cap.

Amb la panxa acontentada, a
l’ombra de la migdiada.
Sargantanes i formigues, es fan
les nostres amigues. I amb
l’ajuda de monitores i monitors
ens preparem els banyadors.

Tots a l’aigua com una tellina,
avui ens anem a la piscina! Amb
el dia clar i lluint el sol, el joc va
tot al vol. Fins al sopar ja estem
arreglats, ben fresquets i
remullats.

La bomba i el tauró són els reis
de l’atracció. Quines ganes
teníem, pensàvem que no ens
banyaríem. Amb la calitja i la
diversió, açò si que és bo!

Ens divertim i juguem, i de
l’aigua no ens cansem. Com a
panses eixirem, si estem més
estona. Capbussats i papallona,
o a l’estil d’una mona.

Després d’haver sopat, ens
preparem tots plegats. Amb
molta alegria armades i armats,
per trobar noves aventures a
l’obscuritat.

Senceres o desdentades les
boques deixem raspallades. Les
sabates a la fresca, i a dormir
sense armar gresca. Fora l’olor,
si no esta nit serà un horror.

El cansament apreta, s’acaba la
funció. Comentem la jugada,
riem un muntó. Demà ja dijous,
va ràpid açò.
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A toc de trompeta, movem de la
caseta. Desdejunem i ens
refresquem que avui caminem.
I al fons de la muntanya, el
poble ja veiem.

Mirant per allí, una cosa ens
estranya. Quines coses feien en
aquesta muntanya! Finestres a
la roca? Ens han deixat bajoca.

De tant “caloret” se’ns acaba el
viatget, un bomber astut ens ha
previngut que amb tanta
xafogor busquem la frescor.

Visitem Bocairent, un poble de
bona gent. Els carrerons i les
placetes, semblen formiguetes.
Ens recorden un passat que ací
no han oblidat.

Tornem pel camí vingut i la
visita no ens ha decebut. Amb
aquest sol fa una calor del
dimoni. Pararem a refrescar
propet de l’ermita de Sant
Antoni.

Ja ho tenim bé i córrer al sol no
ens agrada massa. Aquesta
vesprada, tornem de nou a la
bassa. Al final semblarem
granotes, ací què passa?

Després de l’aigua i amb roba
neta, peguem altra volteta. I
jugant jugant, hem passat la
vespradeta.

La nit ha arribat i un pirata ens
ha visitat. Amb una pota de pal,
ve des de La Comarcal. La gent
no recula, és el nostre PataXula!

Amb jocs i cançons viatgem a
altres mons. Buscant pels
bancals, han aparegut els
regals. Amb somriure agraït,
diguem bona nit.
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Després de passar-ho genial,
vam arribar a La Comarcal!

[39] · el full 879

classe de 6é A

ARA

Educació Primària

QUE ACABEM PRIMÀRIA...

Tots els grans moments (carnestoltes,

Veure a Quique
El meu primer record i que mai se m’oblid
preguntant-me el meu
acampades, viatges) compartits amb
nom.
els meus amics.

-Manel-

Per a mi, la primària és molt divertida,
sobretot 4t que és el curs de les
maquetes, va ser molt divertit.

Per a mi ha sigut una nova
etapa i pense que a sigut
una experiència molt xula.
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Coral o les acampades.
-Pau S-

El meu primer record i que mai se m’oblidarà,
va ser el primer dia que vaig pujar per
aquelles escales, per anar per primera
vegada a primària.

-Esther-

-Minerva-

els

exemple els viatges de La

-Pablo-

Encara recorde quan jo i tota la
meua família vam fer un teatre
meravellós, ple de rialles i de
sorpreses.

amb

meus amics, com per

Primària, per a mi ha sigut molt
divertida i poder arribar a aquest
punt: 6è A.

-Arantxa-

-Oriol-

molt

important per a la meva

-Marcel-

Els partits de futbol del pati i
moments divertits com: en
les acampades quant
nadem, quant ens castiguen
a les cinc del mati per no
deixar dormir,...

etapa

experiències

Tinc tot tipus de records i emocions a primària.
Recorde: les xerrades reflexives, les
carnestoltes… sobretot el ball de les carnestoltes
2017. Primària ha sigut un gran i molt important
pas en la meua vida, una etapa per a no oblidar.

-Laura-

una

he viscut moltes bones

-Jesús-

-Irene-

sigut

vida. He fet molts amics i

-Esther-

Les acampades, quan vam
fer tots junt les activitats
com la tirolina , el
rocòdrom …

Per a mi la primària ha

Els meus amics
-Raimon-

Educació Primària
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Tots els companys que he
tingut, els de abans i els de
ara. I moltes persones
Primària ha sigut un

Les reflexions de Carmina
i les acampades.

-Edu-

-Laia-

camí dividit en 6
parts que en cada
part

ha

passat

moltes coses, però
totes diferents. Em

El primer dia de primària vaig anar a agafar
l’autobús, em vaig distraure molt i al final el
vaig perdre.

per

acabar aquest camí
inoblidable.

Per a mi la primària han sigut totes les
reflexions , records i anècdotes, també
estar amb els amics i aprendre moltes coses
noves.

-Mireia-

El primer record que em ve
al cap de la primària és

-Andrea-Pau M-

Els viatges de la Coral, les
reflexions de Carmina i
quant em tacava la
camiseta a plàstica.

–Javier-

falten un parell de
quilòmetres

6é A

quan

Les reflexions de Carmina, les acampades, i
els viatges de la Coral.

vaig

baixar

de

l’autobús per darrere i
quan vaig pujar les escales
per primera vegada.

-Albert-

La primària se m’ha passat més ràpid
que un llamp i si ho pense em ve a la
ment tot tipus de records: les
acampades, les carnestoltes, els viatges
de la Coral… però, el que més m’ha
cridat l’atenció es que cada vegada la
nostra classe ha anat canviant. De ser
vora 30 en infantil, a ser 23 en 1r….
Sempre recordaré tots els mestres,
alumnes i companys que he conegut pel
meu viatge.

-Lucas G-

Tinc moltíssims records de primària al cap, però el
millor de tots és que al llarg de l’etapa han anat
arribant les meues millors amigues: Irene, Núria,
Esther i Laura. És dels millors records de tota
primària!

-AitanaJo vaig a recordar per a sempre els nous i vells amics de
l’escola, els que s’han anat i han anat vinguent.

-Anna-

-Lucas L-
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El que sempre recordarem de
primària

“Sempre recordaré les festes de
l’aigua”.
“Sempre recordaré totes les meues mestres de
primària.

Tots

els

moments

amb

els

meus

companys/es, els amics invisibles... Però sobre tot,
mai oblidaré als meus amics i amigues amb els que
he gaudit molt aquests anys.”
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6èB

‘’Jo recordaré el dia que vàrem fer el ball
de carnestoltes. Sempre recordaré la tia
d’Àlex ‘’Xelo’’ quan ens va regalar la
primera manualitat

dels tres porquets’’.

Ó

Recordaré les acampades, el meu
primer dia de 6è i l’amistat de tots
els meus companys.”

“Sempre recordaré el meu grup
d’amics i amigues que han fet

‘’Sempre recordaré les acampades de

de la meua vida a l’escola una

tota

meravella”

É

l’etapa

exàmens

durs

primària
i

i

pesats

també
.

els

Sempre

recordaré els companys/es i les festes
de la primavera.” À
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Animals and Free time activities
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We
learned
how to write
about
our
favourite
animals.
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The Show Primary

THE SHOW !
Have you ever seen such a fantastic show at La Comarcal?
4th Primary students have been working very hard
so as to make this dream come true…

HOW EXCITING!
[46] · el full 879

The Show Primary

Look at the acrobats ! What a
wonderful pirouettes! They
made every effort to achieve
great results .
They also practised by
themselves using their
imagination.
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The Show Primary

Look at the acrobats ! What a
wonderful pirouettes! They
made every effort to achieve
great results .
They also practised by
themselves using their
imagination.
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The Show Primary

All the artists sang “Hello, Goodbye” so as to say goodbye . All
the families and friends sang and danced at the same time .
Every body was really lively.
The “Jacksons Five” also created lots of attention among the
audience.
We all had a fantastic evening, plenty of emotions and laughs.
I’m sure that all the artists will always remember that
wonderful day. Be happy and…let it be!
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ENGLISH
5th PRIMARY
Last term we did the project
let’s travel around the world and
this term, we chose the topic of
our English project. 5thA students
developed a project related with
jobs and 5thB did one on famous
people.

First we did a brainstorming and
we decided what to investigate
about, moreover we agreed the
main points of our written
work.
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We used computers to find out
some information and we shared it
with our team. After doing our
researches we started writing
down all we found and finally we
created our final products.

Some teams performed a play,
others shot a video, even
some teams created a model
craft.

time
t
g re a t a n d
a
ro j e c
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p
h
We
our sh!
g
doin ing Engli
learn
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TV
PROGRAMME

6th PRIMARY
This term we did a very
funny project: we recorded a
TV programme.

HOSTS

SP
O
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RT
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We gather by teams and we
decided which sections would
have our TV programme.

QUIZ
SHOW

MU

SIC
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We decided what to do in
each section and we wrote
down our ideas and dialogues.
Our teacher helped us with
some expressions and idioms.

WEATHER

C OO
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We practiced it many
times
to
check
pronunciation
and
intonation and finally, we
shot all the videos.

r
e
v
Ad

t

nt
e
m
ise

GO

We had fun learning
English and we laughed
watching some of the
outtakes.

SSIP
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Educació Infantil
3r ESO

PROJECTE EMPRENDEDURISME: CONTE “BERNAT I MARIOLA”
Tal i com us hem anat contant, a l’assignatura d’Iniciativa a l’Activitat
Emprenedora i Empresarial hem fet un projecte amb la col·laboració dels nostres
companys i companyes d’infantil per conèixer els prejudicis de gènere que encara
imperen en la societat.
Aquest projecte ha constat de dues fases. La primera va ser un estudi sociològic
per conèixer els estereotips de gènere que hi ha ja des de ben menuts. Amb la segona

fase ens vam endinsar en la realització d’un conte infantil per part dels alumnes de 3er
de la ESO promovent la igualtat entre tots els xiquets i xiquetes.
Per a això vam entrevistar a una autora de llibres infantils per a que ens orientara
i vam llegir diversos contes per familiaritzar-nos amb ells. Després treballarem amb el
tema, l’argument i finalment amb el text del conte.
El següent pas va ser decidir les escenes, per tant, i amb la col·laboració de
l’assignatura de Plàstica, començarem a treballar amb les il·lustracions.
Finalment, i amb els exemplars ja disponibles, vam fer un conta-contes als
nostres companys d’infantil, els vam presentar als personatges i els vam contar la seua
història.
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Per altra part, hem dut a terme una obra social i solidària fent una donació de
vora 100 exemplars a la Unitat Pedagògica Hospitalària de la Fe, i a més vam conèixer
als xiques i xiquetes de l’Escola La Fe i els vam poder contar el conte de “Bernat i
Mariola”.

Per últim, tots els beneficis de la venda dels contes aniran destinats a l’ONG
EDUCO, que treballa per oferir protecció infantil i per aconseguir una educació digna
per a tots els xiquets i les xiquetes.
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UN MES DE PERIODISTES F
 REE “LAND”

Els alumnes de 1r d’ESO han dut a terme un projecte molt ambiciós des de l’àrea de Socials
amb l’objectiu de conèixer la geografia social i política del món actual. Durant diverses
setmanes van imaginar que eren periodistes que havien de viatjar pels cinc continents en
busca de fets socials rellevants. Així, han narrat les seues experiències personals junt amb
l’anàlisi periodístic, tal i com va fer Ryszard Kapuscinski a molts dels seus llibres. Us oferim
una xicoteta mostra del gran treball que han fet el nostres alumnes.

Ens despertem a Hawaii. Anem de camí a un restaurant per pegar una picadeta i, quina
sorpresa, a què no sabeu a qui ens trobàrem? Doncs era un company que fa poc va tindre
que vindre ací amb la seua família per fer un viatge. Gràcies a ells vam poder conèixer més
l’estat. La veritat es que ens va ajudar molt, ja que no sabíem res. Ens explicaren moltes
coses que després ens van ser útils per redactar el nostre diari. Ens començaren a explicar
que Hawaii és uns dels 50 estats dels Estats Untis d’Amèrica, a l’oceà Pacífic central, al sud
oest dels Estats Units continentals. Hawaii te un PIB per càpita alt, i un IDH també molt alt.
En canvi el coeficient de Gini de 0’45 mostra que existeix prou desigualtat. [...]. Quan
acabàrem, el xic ens recomanà que visitàrem el riu Wailua i la serralada Mauna Kea. Al dia
següent férem la ruta que el xic ens va recomanar. Quan estàvem tornant d’aquella ruta que
havíem fet, hi havia un grup de gent parlant sobre que Hawaii ha decidit ser el primer Estat
a recórrer el nou veto migratori de Trump. Ens vam quedar impressionades. Després d’això
anàrem a sopar a un restaurant molt famós que es deia Duke's Waikiki per donar-li les
gràcies al nostre company. Allí s’acabà el nostre dia tan intens.
Amparo Brull i Lorena Lozano

En arribar a Somàlia ens va sorprendre molt perquè l’aeroport no era com els dels altres
països que són molt grans i tenen centenars d’avions. Aquest era un edifici d’una planta
molt llarg, pocs avions i algunes avionetes. Arribàrem a l’hostal a les 21:00h de la nit i vam
veure a les notícies que a Somàlia un altra vegada no tenien suficient informació per a
poder saber el PIB per càpita i que l’índex de desenvolupament humà estava molt baix. Al
dia següent anàrem a visitar alguns llocs de Somàlia però feia una calor sufocant. Vam
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arreplegar informació sobre la notícia que un centenar de persones han mort en 48 hores
per la sequera. Anàrem a entrevistar a una ONG que el seu nom era Save the Children.
Vam parlar amb la representant de l’ONG i ens va dir que les Nacions Unides havíen
declarat la fam en algunes zones de Sudán del sud i que Somàlia, Nigèria i Iemen podrien
seguir el mateix camí. També ens va contar que la contínua manca de plujes, les sequeres
prolongades i els conflictes que assolen aquests països han deixat a més de 1,4 milions de
xiquets en risc de morir de fam. Vam acabar de parlar amb la representant de l’ONG i ens
vam tornar a l’hostal perquè estàvem molt esgotades i volíem descansar.
Luna Martínez i Ainhoa Romero

Des de Gaziantep agafarem un cotxe per a arribar a Síria, ja que no existeixen vols cap a
cap aeroport de Síria degut a la situació actual del país. A última hora del dia travessem la
frontera de Síria i ens trobem un país totalment destruït. Els efectes d’aquests últims anys
de guerra civil han tingut com a conseqüència la fugida massiva de milions de persones. Els
continus bombardejos a tots els pobles i ciutats (sobre tot en Alepo) han deixat com a
resultat la destrucció de cases, hospitals, escoles i, fins i tot, la destrucció del jaciment de la
ciutat de Palmira [...]. La situació econòmica de Síria és desastrosa i el futur incert. Síria
produeix poc, malament i a preus prohibitius. Les mercaderies no circulen degut a les
fronteres internes entre els grups que controlen el país. Tampoc pot importar, ja que no
exporta i els seus cofres en divises estan buits. La guerra ha deixat a Síria en tal estat de
destrucció que seran necessaris almenys 30 anys per a tornar a reconstruir-la. [...] Aquest
últim mes en el diari El País s’ha publicat una bona notícia: El govern i l’oposició de Síria
pacten l’agenda per a posar fi a la guerra. Esperem que aquest siga el començament de
negociacions que posen punt i final a aquesta barbàrie.
Raquel Adrià i Aitana Alfonso
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LA NOSTRA RÀDIO
Acabem amb el projecte de Les Rondalles
Valencianes dʼEnric Valor amb la gravació de
la dramatització dels xiquets i xiquetes de 1r
en la ràdio. Nabet, La Crida de la rabosa,
Comencilda, Secundina i Acabilda, Història
dʼun mig pollastre… Com ens hem divertit!

La web per a poder escoltar tots els programes realitzats al llarg del curs en La
Nostra Ràdio és:
https://www.ivoox.com/nostra-radio_aj_4587481_1.html
#JORNADA KDDLECTURA.Llegim en familia,llibres …i
més
Alumnes i professors partícipàrem en un Taller de Ràdio en
la Jornada organitzada pel Consell Escolar Valencià.
Realitzàrem una tertúlia sobre el que hem llegit des de
xicotets, els que llegim, el que ens agrada , el que no ens
agrada tant,etc. També férem entrevistes relacionades amb
lʼhàbit de lectura i activitats sobre lectures a alguns mestres
que es trobaven en el recinte. Una activitat molt que molt interessant! Podeu
escoltar –ho toen la següent web:
www.spreaker.com/show/kddlectura
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LA RÀDIO EN LA FESTA DE LA PRIMAVERA
El dia de la Festa de la Primavera com va sent tradició férem el muntatge dʼuna
ràdio on entrevistàrem alumnes, familiars, antics alumnes, persones convidades a
la festa com Toni de la Torre, Carmina component de la Junta dʼ Escola
Valenciana, Carles Chiner cantant solista del grup Gener i pare de lʼEscola. També
retransmitíem en directe les diverses activitast i tallers. Va ser molt gratificant poder
comptar en directe amb les opinions i impressions de la gent sobre la nostra festa
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Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector, reforçar la
figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura o
contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat són alguns
dels objectius més importants que perseguim amb la realització d’un pla lector.
Aquest trimestre en el primer cicle de l’etapa
Secundària l’hem dissenyat pensant en el fet de conjugar la
competència lingüística i d’aprendre a aprendre amb la
competència tecnològica i artística. Ha sigut tot un èxit
doncs l’alumnat del primer cicle de l’etapa Secundària han
treballat “La tierra de las papas” de Paloma Bordons i de
“De todo corazón. 111 poemas de amor” una selecció de
José Maria Plaza de la següent manera.
Pel que fa a 1r d’ ESO, el pla lector de la novel·la “La
tierra de las papas” s’ha dividit en dues tasques. Per una
banda, fer un còmic on il·lustrar en un màxim de 6 vinyetes
la història de la novel·la i on l’alumnat

sintetitza la

informació més important del llibre de lectura. Cada grup de
treball decideix com realitzar-lo: uns l’han fet de forma digital
mentre altres a mà alçada. Seguidament i per a treballar la
competència digital, l’alumnat ha portat a terme la
realització d’un booktrailer fent ús de les noves tecnologies
i de la seua creativitat i imaginació per a posar de relleu els
aspectes més interessants i atractius de la història
mitjançant imatges, música, efectes i veus i així captar
l’atenció d’altres lectors sense desvetllar en cap moment la
trama.
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Pel que fa a 2n d’ESO, l’alumnat ha treballat la poesia des de quatre vessants
diferents. Per grups han seleccionat els quatre poemes que més els han agradat i de
cadascun d’ells han portat a terme una tasca. Han analitzat la rima i la mètrica d’un
d’ells i han expressat el sentiment que els ha transmès; han il·lustrat un altre dels
quatre poemes segons el seu missatge; han afegit una estrofa a un d’ells tenint en
compte la rima i mètrica del mateix i per últim n’han recitat un a la nostra ràdio.
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 4T ESO
En l’última part del curs, l’alumnat de l’optativa de
Plàstica de 4t ha treballat de valent. S’han enfrontat a dos projectes que requerien que posaren en
marxa el millor de cadascun d’ells.
Per una part han creat de manera individual un
llibre d’artista. Calia que pensaren en algunes
qüestions, com ara: quin és el paper que juguen
els llibres en la nostra vida, què ens conten, quins
són els nostres preferits i perquè, com estan confeccionats, com arriben a les nostres mans, quin
aspecte tenen,...etc. per a després plasmar-ho en
una obra personal que ens transmetera una idea.
Primer va ser la fase d’investigació, d’interiorització,
de presa de notes i desenvolupament de la idea.
Després van exposar-la davant de la resta de companys i entre tots, preguntant i suggerint noves
idees, van enriquir el projecte. A continuació va començar la manipulació del llibre per tal de crear la
seua obra. Han utilitzat tots els materials que han
necessitat de manera lliure.
En acabar han hagut de escriure un text que justificara el seu treball.
Pintar un mural en equip per al hall de l’edifici de
secundària ha estat el següent projecte. Partint
del continguts de Perspectiva Cònica treballats en
classe i agafant com a referència a l’artista M.C.
Escher i els seus espais impossibles, cadascú va
preparar la seua proposta. Després, sumant idees
arribaren al disseny final. A partir d’ací van haver
d’abordar altre tipus de qüestions: treball a escala, reserva d’espais amb cinta de carrosser, treball
amb rodet, valoració tonal amb gammes de grisos,
i, per arrodonir, imatges extretes de la pròpia obra
d’Escher.
Al hall de Secundària podreu comprovar el resultat
d’aquests projectes, us convidem a passar.
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Acabat el segon trimestre, uns dies abans de la reunió de famílies que tindria lloc el
dijous 23 de març, va sorgir la idea de donar la benvinguda a l’acte d’una manera
especial. Així, un grup de 15 alumnes voluntaris de 1r d’ESO ens vam llençar a
preparar una batucada, fent servir els instruments que tenim a l’escola. Ho vam
preparar amb molta il·lusió, i el dia de la reunió de famílies, aquest grup d’alumnes
va fer una actuació fantàstica, de manera que vam saber que allò no havia d’acabar
en aquell moment.

El grup de batucada ha continuat funcionant durant tot el tercer trimestre, assajant
els divendres en horari de pati, i ha anat cresquent fins a convertir-se en un grup
de 28 alumnes, que han progressat a passos agegantats, tant en l’àmbit rítmic i
musical, com en la seua capacitat de treball en grup.

Una vegada triat el nom de la batucada, “Batuquem Bateguem”, i fet el taller de
samarretes, vam poder actuar en la Festa de la Primavera, on vam tindre el
privilègi de tocar junt amb una batucada professional, així com a la Trobada
d’Escoles en valencià, a Manises, on vam amenitzar la cercavila acompanyant la
nostra escola.
Batuquem Bateguem ha sigut un projecte molt il·lusionant, enhorabona a tots i
totes!
música)
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Aina Thous Ana (professora de
Aina Thous Ana (professora de música)
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LLENGÜES ESTRANGES, INTERCANVIS I
CURSOS A L’ESTRANGER
INTERCANVIS DE SECUNDÀRIA CURS 2017-18:
El passat dijous 22 presentàrem a les famílies de 3r i 4t d’ESO els
intercanvi amb Alemanya i Polònia, respectivament del curs 201718. Comencem a treballar amb els viatges i visites, així com les
programacions d’aquestos intercanvis per a viure noves experiències.
See U soon and enjoy the summer!

SEGONES LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS I ALEMANY
FRANCÈS 1R ESO
Bonjour tout le monde! La cloenda del curs de francès ha tingut la banda sonora de Yann Tiersen. Amelie ja forma part
de l’imaginari dels nostres alumnes. De l’altre costat dels Pirineus, les élèves d’un altre institut han descobert les Falles i
amb elles els coets i els bunyols... L’any que ve més. A bien tôt!

PROVES D’AVALUACIÓ EXTERNA: HOMOLOGADES NIVELL A2 I CAMBRIDGE
Aquest trimestre es van realitzar en 4t d’ESO les proves externes per a l’homologació de Nivell A2 de Conselleria, així
com, per part d’alguns alumnes de 2n d’ESO i Primària, les proves per a les certificacions de Cambridge KET (A2) i PET
(B1). Les primeres van tindre uns resultats d’un 70-80 % d’aprovats dels alumnes presentats i les segones s’esperen
obtindre els resultats d’aci uns dies. Congratulations and good luck for everyone!

CURSOS AKOE INTERNACIONAL 2017: ANGLATERRA I IRLANDA. READY, STEADY... LET’S AKOE IT!
En uns dies alumnes de Secundària de La Comarcal viatjaran a York (Anglaterra) i Kilkenny (Irlanda) per a participar
en els Cursos d’AKOE Internacional 2017. Quasi una vintena d’alumnes entre els cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, viuran
l’experiència anglosaxona tots plegats. Ja ens contaran alguns a la tornada a setembre. SEE U THERE!!
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ALEMANY 1R ESO
Hallo meine Freunde! Aquest tercer trimestre hem après més paraules en alemany, hem parlat sobre les nostres aficions,
l’horari de l’escola i personal, les característiques personals.... Hem continuat treballant amb el Duolinguo, hem practicat
converses, jugat amb les paraules i expressions... I el darrer dia del curs celebràrem aquest primer any tan especial
amb una festa alemanya on poguérem degustar alguns snacks i begudes populars alemanyes amb alguns companys de
Francés. En definitiva ha sigut un primer curs molt interessant . Fins l’any que ve! Bis nachstes Jahr! Tschüss!!!
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L’acte de comiat del nostre alumnat
de 4t d’ESO tingué lloc el passat 12 de
juny . Una vesprada per al record amb
vídeos, fotos, discursos, agraïments, i
moments molt emotius al recordar el
seu pas per La Nostra Escola.
Amics, ací teniu la vostra escola per
tornar-vos a trobar quan vulgueu!

Sort¡
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Viatge a Barcelona 4t ESO
Els alumnes de 4t d’Eso , després del seu
comiat feren el viatge de final de curs a
Barcelona. Barri gòtic, Sagrada Família, Park
Güell , passejos per Barcelona, platja. Uns
dies de molta calor, això sí i també diversió.
Adéu amics fins sempre.
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Aquest any les activitats que ha
realitzat l’alumnat d’ESO ha sigut
conjuntament amb alumnes d’altres
etapes. Ràdio, pintacontes, contes
Rodari, visita i taller amb Sento
Llobell,scratsh, stpomotion, són
alguns dels tallers que ens han fet
passar bones estones amb companys
d’altres etapes.
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Departament de Ciències:

Enguany hem organitzat el primer Concurs de Fotografia Matemàtica de la Secundària Comarcal al
qual s’han presentat 193 fotografies entre tot l’alumnat de secundària. Totes elles havien de seguir uns
criteris mínims com per exemple que havien d’haver estat fetes durant el període de vacances de Nadal així
com no formar part de cap fotomuntatge. Les fotografies anaven a estar exposades a partir de gener al hall
de secundària per tal que cadascun dels visitants –famílies, alumnat i professorat- poguera gaudir d’elles.
Finalment, vam acordar poder fer una votació conjunta entre famílies, alumnes i professorat aprofitant la
reunió de final de tercer trimestre. A cada família se li disposaria de tres vots dintre del sobre de
documentació per tal de fer ús del seu dret a vot podent triar les opcions múltiples que estimaren oportunes.
La relació de premis contempla un lot de llibres –a triar a la llibreria Abacus- i una entrada al cinema per a
les cinc fotografies més votades. Així, el resultat de dita votació ha donat com a guanyadores les següents
fotografies:

Fotografia més votada d’Ainoa
Romero de 1rB “sense títol”

Segona fotografia més votada de
Neus Morató de 1rB amb el títol
“L’espiral d’imaginació”.

Quarta fotografia més votada de Guillem
Salvador de 1rB amb el títol “Espiral numèrica”.

Tercera fotografia més votada de
Borja Gómez de 4t amb el títol
“La vall del vimet”.

Cinquena fotografia més votada de Pau Gómez de
2n amb el títol “Els radis amb sabor a mar”.

Així, i davant les bones crítiques rebudes així com l’èxit de participació ens encoratja de cara al curs
vinent a continuar amb aquesta iniciativa que desperta interès i ull crític.
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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

