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Infantil - Primària

PRESENTEM 
EL NOSTRE CALENDARI 2017-2018

58



Infantil - Primària

59



Gabinet Psicopedagògic Educació Secundària

EL VALOR DELS CONTES
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Gabinet Psicopedagògic Educació Secundària

Contes Infantils fins a 6 anys

Contes Infantils de 6 a 8 anys

Contes de 8 a 10 anys

Contes de 10 fins a 15 anys
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Departament de Socials  4t ESO

Una crònica periodística sobre les condicions  
laborals a una ciutat europea del segle XIX
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Departament Llengües Educació Secundària

LA NOSTRA RÀDIO

Aquest any continuem amb la ràdio de La Comarcal, la nostra 

ràdio. Hem anat a fer gravacions des d’algunes àrees com 

alemany, valencià, castellà, biologia, música… Hem realitzat 

un programa dedicat al nom de les classes. Les aules de la 

secundària tenen nom i aquest està relacionat amb l’àrea que 

s’imparteix. En el programa els alumnes han explicat l’origen 

del nom i la relació amb l’àrea.

Escoltarem què va passar el 25 d’abril, aula de valencià; qui 

són Joan Pellicer, aula de ciències; Miguel Hernández, aula de 

castellà, Hipàtia aula de matemàtiques i Ovidi montllor que és 

qui dóna el nom a l’aula de música.

Recordeu que podeu escoltar els podcasts de les produccions 

realitzades fins ara en la plataforma Ivoox, en el següent enllaç.

h t tps : / /www. i voox .com/escuchar - rad io -comarca l_

nq_202219_1.html

68



Departament Llengües Educació Secundària

69



Departament Llengües Castellà 4t ESO

70



Departament Llengües Castellà 4t ESO

71



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

72



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

73



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

74



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

75



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

76



Departament Llengües - ANTICS ALUMNES Educació Secundària

77



Departament Llengües Educació Secundària

Ens trobem amb Isabel Olmos exalumna de la comarcal i 
periodista del diari Levante

Hola bon dia Isabel

1.- Quan vas a començar a l’escola
 Jo vaig començar el 1980, vaig nàixer al 1976 als 4 anys i  fins que vaig acabar en 
el 94 .Com que no hi havia secundària vaig anar a l’institut de Torrent, el meu poble

2.- Quins records tens de xicoteta , d’infantil o de primària
Moltíssims , és una etapa de la meua vida que recorde moltíssim .De fet tinc amics 
encara d’aquella época. Tenim un grup de watsap i ens veiem a sopar una vegada 
a l’any o dos, depén de com podem.
Tinc records del pati dels menuts, el menjador … uf! En el fons penseque  és com 
si fóra ahir, la coral, expressió, les acampades.Han pasat molts anys, ja en tinc 41 
tinc més records de la comarcal que d’altres facetes de la meua vida.

3.- Què recordes dels teus companys , especialment?
Tinc molts perquè han sigut 10 anys junts, pràcticament són com la teua família ja 
que passes moltes hores amb ells. Hem sigut un grup que mai ens hem arribat a 
separar,  cadascun era d’un poble i  fins i tot en el temps ens hem retrobat després 
d’haver fet un poc cadascú la seua vida(estudiant , buscant –se la vida) i ara quan 
ja ens hem establert hem tornat el contacte més intensament.
Era una classe molt diversa, 4 persones de la mateixa família, coses peculiars.
Tinc molt bones amistats.En fi, tinc una amiga que quedem una vegada al més , sí 
, sí, la meua amiga Maria Máñez i som molt amigues

4.- Records de mestres que tingues 
Recorde  Albertina, Fina, Àlex, Roser , no em va donar classe però la recorde 
molt  i Vicen que donava anglés També de les cuineres que ens acompanyaven en 
l’autobús.
Ha canviat molt la gent però continue trobant-me en casa encara que no conega 
a tanta gent

5.- Estudis que vas fer en acabar l’ecola:
De l’escola vaig anar a fer BUP en Torrent i férem un grup en valencià i érem 
molt poquets a classe, 14 o 15. Vaig començar a definir-me i em vaig adonar que 
m’agradaven més les lletres que les ciències
Després que m’agradava escriure i ja vaig anar als exàmens de selectiu amb la 
idea de fer periodisme. Havia d’anar a Barcelona perquè ací a la universitat públi-
ca no hi havia estudis de periodisme encara i ho vaig exposar a la meua família i 
allà que me’n vaig anar.Me’n vaig anar en 18 anys, vaig compartir pis i vaig estu-
diar durant 4 anys fins el 23 anys que vaig tornar a València i em posí a treballar 
en el diari Levante.

6.- A què et dediques actualment?
Després d’haver fet moltes coses al periodisme , ara m’encarregue de coordinar 
seccions del diari, les comarques. Jo trie el millor de cada notícia del diari per a 
que es publique

7.- Se’t veu contenta i satisfeta de la teua professió:
-Sí és una professió que no m’avorrix ,que mai saps què va a passar. Si serà un bon 
dia, un dia roïn, si hi haurà un succés important, un atemptat, vagues, moviment 
polític…Is
ab

el 
Ol

mo
s
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8.- Quins han sigut els valors que aprengueres ací i que t’han servit per a la 
vida?
La veritat. Trobar sempre la veritat del que passa.No m’agrada la mala praxis i la 
manipulació de la informació.És important tindre esperit crític i qüestionar-vos 
el que vos conten.

9.- Trobes que l’escola ha canviat molt?
Home! ha canviat moltíssim , he aparcat el cotxe i quan m’he girat he pensat 
este edifici què és. Abans era la matriu l’edifici principal  però ara a partir d’eixe 
han crescut els altres.Encara que jo he vingut vàries vegades, en coses que he 
col·laborat en l’escola o a festes de la primavera acompanyant a amics i amigues 
que porten als xiquets.Però no havia vingut des que estava fet l’edifici de secun-
dària.Clar, trobe l’escola inmensa i m’agrada molt. També coses que no canvien: 
la pedra, l’edifici principal, el hall.

Passem ara a temes més personals
-Quin és el teu color preferit?
M’agrada molt el morat és el meu color preferit.

-És el color de la secundària
-Ah! Què xulo, m’agrada molt. Quasi sempre porte algo morat 

-Quin menjar t’agrada més?
-De sempre m’ha agradat molt l’arròs al forn.Sens dubte és el meu menjar pre-
ferit, però ara sóc vegetariana i me’l menge sense la carn.De menjars vegeta-
rians m’agraden tots perquè m’agraden les verdures i tot el que porta verdures 
m’encanta.

-El llibre preferit teu és…
 M’agrada molt llegir, me n’he llegit moltíssims i no sé ara quin et diria , et podria 
dir que m’agrada molt la novel·la negra , la novel·la negra nòrdica i també em 
crida l’atenció les narracions sobre la guerra civil però vaja el Tirant lo Blanc és 
una història que m’encanta.

-Vas aprendre ací el valencià no? L’utilitzes habitualment
-Sí l’utilitze en el meu dia a dia per dos motius, perquè treballe en un diari va-
lencià , encara que el diari és en castellà la gent parla valencià, és a dir, ens re-
lacionem en valencià perquè és la nostra llengua.Els segon motiu el nostre diari 
té una branca de produccions en valencià.És la meua llengua i la utilitze encara 
que escric menys del que voldria però sí sempre m’adrece en la meua llengua.

-I el teu poeta perefrerit?.
-Vicent Andrés Estellés .En castellà també hi ha un que es diu  Luis Garcia Mon-
tero que també m’agrada però sobretot Estellés

-I un poema?
El de “No hi havia a València uns amants com nosaltres” és el meu preferit i el 
que em fa molta gràcia i risa és el del” Pimentó torrat” i hi ha altres que no sabría 
dir-te el títol.Tots els poemes que parlen del poble, de la ciutat, que retraten una 
època …

Molt bé, Isabel, hem estat encantadíssims de passar aquesta estona amb tu, hem 
vist que eres una apassionada del periodisme, de la veritat i de La nostra Escola 
Comarcal. Un bes molt fort i t’agafem el repte de fer ràdio en directe a la 97.7, 
quan estem més preparats. Gràcies.
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Fa unes setmanes vam tindre una visita molt especial, va vindre a 
veure’ns Isabel Olmos. Ella va ser alumna de La Comarcal,  és periodis-
ta i actualmente és subdirectora del diari Levante.
Després de fer una volta per tota l’escola va vindre a la classe de 2n 
d’ESO. Ens va parlar de la professió de periodisme, ens va contar la seua 
experiència en tots els àmbits que ha treballat, de redactora de notícies 
de la comarca de l’Horta, de corresponsal, de moderadora de debats en 
televisió, ara com a coordinadora de les publicacions de comarques del 
diari Levante. Ens va donar una visió que desconeixíem sobre aquesta 
professió tan apassionant. També ens va parlar dels records i els seus 
sentiments cap a l’escola a la qual estima moltíssim.
Després he manat a la ràdio i li férem una entrevista que gravàrem i que 
apareixerà en la plataforma ivoox.
Va ser una experiència genial, li van fer un montó de preguntes que ens 
les contestà molt amablement, una persona encantadora. 

Moltes gràcies Isabel.80
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DIA DEL LLIBRE VALENCIÀ
El 20 de noviembre se celebra el Dia del llibre valencià 
perquè va ser en eixa data quan es va editar per primera 
vegada la novel·la Tirant Lo Blanc.

Des de l’àrea de valencià ens unírem a la celebració amb 
la realització d’algunes activitats com: elaboració d’un 
mural amb un dibuix del personatge Tirant Lo Blanc.

Una altra  va ser fer una lectura del Tirant lo Blanc i 
gravar-la a la ràdio. Vam anar passant per la ràdio llegint 
cada alumne i alumna un fragment d’aquesta obra tan 
important de la nostra literatura.

També férem una activitat molt divertida i entranyable  
conjunta amb els alumnes de 1r i 2n de primària, als quals 
anàrem a contar-los el llibre que més ens ha agradat.
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POP ART, CRITICA I SOCIETAT
Tercer d’ESO ha estat inmers i a ple rendiment en 

un projecte d’equip per conèixer més a prop el mo-

viment artístic conegut com POP ART.

Aquest moviment cultural amb arrels del surrealis-

me, el dadaisme i l’expressionisme abstracte, es 

defineix com una manifestació cultural que ha anat 

desenvolupant-se baix les condicions capitalistes i 

tecnològiques d’una societat industrial. 

El Pop Art reflecteix l’estat d’ànim d’una época, el 

bombardeig d’informació de mitjans massius de co-

municació, l’eufòria per la nova tecnologia, la nova 

cultura de consum i el culte als estels del moment 

van ser punt de partida per a la creació d’un art nou 

i diferent, que no és més que el reflex de l’esperit 

d’una societat. Per açò, el seu nom fa referència a 

l’art popular, l’art del poble.

El treball d’investigació i el procés de creació ha 

estat  molt motivador, i l’alumnat va arribar a unes 

conclusions inspiradores que els ajuda a seguir en-

davant la seua tasca creativa.

Coneguem més a fons l’artista plàstic Jasper Johns 

com a punt de partida i creem estampacions que es 

convertiran en cartells amb missatges crítics amb la 

societat actual amb un carácter de “revolució crea-

tiva”.

Colors purs, brillants, fluorescents, provocació, 

combinació de la pintura amb objectes reals inte-

grats en la composició, la utilització de materials 

com la goma-escuma i una constant provocació 

plena d’humor són algunes de les característiques 

més rellevants del projecte. 

L’objectiu de l’activitat és entendre la concepció del 

disseny gràfic actual i l’elaboració dels missatges 

publicitaris. Aquesta simbiosi entre art i disseny és 

mes explícita en la mesura que tant el Pop Art com 

el disseny gràfic utilitzen objectes en el seu procés 

creatiu amb clara vocació multiplicadora o de repro-

ducció en sèrie.
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“El nostre missatge en forma de cartell es titula “You will be here”. 
Varem triar aquesta frase perquè en el futur sempre estarem con-
nectats a la nostra escola Comarcal. Aquest treball ha sigut molt 
interessant i creatiu.”
Pau, Antoni i Arnau. 

“El nostre cartell tenia com a objectiu expressar art. Hem elegit eixes 
lletres perquè ens pareixien interessants i a la vegada senzilles.”
Lucia C i Judith P

“El meu cartell es titula, THE MAGIC IS LIVE que significa la màgia 
és vida. Perquè la màgia significa molt per a mi.”
Guillermo
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Departament de Ciències- Biologia 1rESO Treball cooperatiu

ÉSSERS VIUS
Des de l’àrea de Biologia de 1rESO, i continuant amb el treball d’aprenentatge per projectes, estem investigant sobre 
els grups més representatius d’éssers invertebrats. A continuació  us  deixem  algunes  xicotetes  cròniques  del  
procés.  De  segur  que  en  les properes setmanes, tindrem noves impressions i conceptes treballats. Aquests són 
alguns dels testimonis recollits:

“Hola som Pau S. Marta, Marcel, Eva i Joan i som el grup d’aràcnids. La nostra història és breu però 
intensa; el primer que férem al formar el grup va ser distribuir els càrrecs: Eva és la secretaria, Joan el presentador, 
Marta l’administradora de documents, Marcel és el coordinador i  Pau S. és l’expert en tecnologia. Una vegada hem 
repartit els càrrecs comencem a treballar… Triem una cartolina negra i dibuixem en plata escorpins aranyes i més, 
Eva i Pau S fan  el document d’informació i una   crònica   -la següent feina que us mostrem ara mateix-. A més tenim 
un document de fotos a color que lliurar per a pegar-les a la cartolina, hem triat fotos d’escorpins mares i taràntules 
en la seua majoria”

“A la nostra classe s’ha encetat un projecte de biologia i nosaltres som el grup dels crus-
tacis. Els grups els vam composar a l’atzar en classe i ens va tocar junts a Pablo, Clara, Esther i Manel. Dins 
del grup hi han uns càrrecs que ens hem repartit. Esther és secretària i administradora, Clara és experta en 
tecnologies, Pablo és presentador i Manel és coordinador i presentador. Ens hem dividit les tasques. Manel 
i Pablo s’encarreguen de la presentació final; la confeccionen, dissenyen, busquen informació…  Clara i 
Esther s’encarreguen de la cartolina; la dissenyen, distribueixen informació, decoren...
De moment el nostre treball va vent en popa”

“A nosaltres: Miquel Sarrión, Andrea Redondo, Natxo  Caraset,  Isidora Stuppa i Oriol Cuartero; 
ens ha  tocat  el  grup  dels insectes. La repartició la férem a sorteig, posarem tots el  temes  en  la  pissarra  
i férem  paperets,  cada persona agafava un paper amb un número, que el número indica el nombre de llista de ca-
dascun. Les tasques ens les hem repartides  amb  una  posada en comú de tot el grup i així ningú estava en contra. 
Andrea és l’experta en informàtica,

 

Miquel és el coordinador, 

Natxo és el responsable de 

documentació, Isi i Oriol 

són els presentadors i els 

secretaris. A nosaltres el 

tema al principi no ens 

agradava molt però ara que 

ja hem investigat prou ja 

ens està agradant molt més 

i ens està semblant molt 

interessant.”
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“Hola som Irene, Carla, Josep, Pau Burgos i 
Hèctor Lozano. Nosaltres estem fent un projecte en 
Biologia sobre els éssers vius. Al nostre grup ens ha 
tocat investigar sobre els anèl·lids. Al principi de fer el 
projecte havíem de designar qui feia cada tasca i a més 
també havíem de decidir quina responsabilitat tenia 
cada persona del grup. Les responsabilitats eren: Se-
cretari, expert en tecnologies, coordinador, presenta-
dors, responsable de documentació. En aquest treball 
hem de presentar una cartolina sobre la informació re-
sumida; a més hem de fer una presentació on-line per 
a que els presentadors exposen el nostre treball i per 
últim hem de crear un document amb tota la informació 
sobre el anèl·lids.

A  banda  dels  anèl·lids  hi han  més  grups d’invertebrats  
que  estan sent estudiats pels nostres companys i que 
més endavant compartiran amb nosaltres amb unes 
exposicions  públiques  de deu minuts fent ús de les 
presentacions prèviament preparades. Els grups treba-
llats són: els aràcnids, els insectes, les esponges i els 
crustacis. Esperem us agrade i que fem un bon treball.”

Departament de Ciències- Biologia 1rESO Treball cooperatiu

Durant els dies de desembre, donarem per finalitzada aquesta activitat amb les exposicions orals a l’aula 
així com el penjat de les cartolines al hall de l’escola per compartir-ho amb la resta de companys i compan-
yes de l’etapa. Us seguirem informant.a 91
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La Nostra Escola Internacional 

Enguany la Nostra Escola més internacional que mai: 

4 intercanvis amb Alemanya, França i Polònia.

Aquest curs 2017-18 és altre per a recordar en l’història de La Nostra Esco-

la Comarcal. Enguany en l’etapa Secundària es realitzen quatre intercanvis si-

multàniament amb els alumnes que estudien llengües estrangeres. Els nostres 

alumnes de 2n ESO (que cursen les optatives d’Alemany i Francés), 3r ESO i 4t 

ESO participen en intercanvis amb escoles europees de Kirchweyhe i Achim a 

Bremen (Alemanya), a Versailles (França) i a Lublin (Polònia), respectivament. 

Han sigut com sempre tres experiències molt intenses en les que s’ha conviscut 

amb els companys estrangers i en les que s’han realitzat programes integrats 

amb diverses activitats de tot tipus: des de classes preparatòries de llengua es-

trangera (en francés, alemany i anglès) a activitats més lúdiques com tallers 

de cuina, patinatge sobre gel, sessions de láser game o visites a ciutats com 

Hamburg i Varsòvia. En el proper trimestre ens visitaran els alumnes polonesos 

i francesos al mes de març i a maig ho faran els alemanys. 

En definitiva, un any que es presenta memorable pel que fa experiències lingüís-

tiques i interculturals. 
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El nostre segon curs en La Comarcal, el temps passa molt de pres-
sa i ens sentim immensament agraïdes d'estar ací. Estem gau-
dint moltíssim i aprenent cada dia. Açò és el millor, tots els dies 
aprenem de l'alumnat, cada dia les propostes es veuen millorades 
amb la imaginació dels xiquets i les xiquetes de la Comarcal. Sí, 
aquesta escola es distingeix per una creativitat immensa que no 
deixa de sorprendre'ns. Hem constatat que no hi ha límits per a 
l'aprenentatge, la clau resideix a encuriosir pel mitjà, no subesti-
mar la capacitat de comprensió, als xiquets i les xiquetes els in-
teressen molts assumptes que fins ara eren considerats coses de 
majors i l'arquitectura té poca presència en el currículum escolar. 
L'arquitectura està present en les seues vides i aquesta idea ens 
sembla fonamental, considerem que per a l'aprenentatge significatiu 
els xiquets i les xiquetes han de connectar els continguts amb la 
vida. Parlar de coses “serioses” afavoreix que ells respecten la ma-
tèria, els encanta aprendre vocabulari i traslladar conceptes a casa 
que tal vegada les famílies desconeixien. 

Aquest curs la nostra agenda va molt carregada, tenim programa-
da formació destinada al professorat; analitzant la repercussió que 
l'espai pot tenir sobre l'aprenentatge i treballant amb casos reals sus-
ceptibles de transformació. Aquesta escola és un boníssim exemple 
del tractament de l'espai com a tercer docent. Cada setmana anem 
descobrint canvis: en el mobiliari, en l'exterior, en la il·luminació. Més 
enllà de la sorpresa que generen els canvis, el més interessant és 
poder ser testimoni de com els xiquets i les xiquetes es relacionen 
amb els espais de la seua escola. És fantàstic comprovar com sor-
geixen racons per a habitar passadissos i buits perquè en La Co-
marcal l'activitat pedagògica no es limita a les aules i açò és respec-
tar la forma d'aprendre dels xiquets i xiquetes i confiar en ells. A la 
Comarcal els adults confien en els xiquets i xiquetes i constantment 
van introduint millores per tal de continuar fent de l’escola un espai 
on l'alumnat és el protagonista. Sí, nosaltres creiem que l'escola ha 
de semblar-se a una llar, i en La Comarcal els espais i la forma de 
relacionar-se els mestres/as i els xiquets/as és fascinant.  

Arquilecturas és un projecte educatiu des del qual dissenyem continguts pedagògics 
amb l’objectiu d’acostar l’arquitectura als xiquets. Encuriosir-los pel mig urbà, establir una rela-
ció afectiva amb l’arquitectura i amb la ciutat, que en eixir al carrer siguin crítics, perquè al cap 
i a la fi estem envoltats d’arquitectura des de sempre, vivim en entorns arquitectònics de major 
o menor qualitat, i reconèixer l´espai que habitem ens dóna seguretat.

102



Projecte Educatiu   Educació Secundària

Tornant als nostres tallers, en La Comarcal durant aquest tri-
mestre hem treballat l'arc de mig punt i les dovelles, la secció 
de l'habitatge amb els seus forjats i particions, les estructures 
triangulars i l'arquitectura del paper. 

El que més els agrada és experimentar el plaer que produeix 
generar objectes, materialitzar els conceptes, treballar el tacte 
i el moviment. La nostra activitat és lúdica, però darrere hi ha 
sempre aprenentatge. Els xiquets i xiquetes necessiten plas-
mar les idees en accions, necessiten construir. En un món 
replet d'imatges, d'abstracció conceptual i de realitat virtual, 
aprendre fent es torna més necessari que mai.

El que més els agrada no difereix massa dels adults: els 
xiquets necessiten brillar en algun moment del seu pro-
cés d'aprenentatge. Nosaltres creiem fermament que 
l'aprenentatge ha d'anar unit al plaer, gaudint l'esforç solament 
serà un pas més per a aconseguir un objectiu, i és que els 
adults oblidem que quan un xiquet juga inverteix molta energia 
i s'esforça per a aconseguir superar reptes, l'assumpte és que 
en Arquilecturas a més ho fa gaudint. 

Pensem que l'escola no pot ser consumidora de cultura sinó 
productora de cultura. En aquest sentit el nostre principal ob-
jectiu és dotar-los d'eines per a entrenar la mirada crítica. No 
és la nostra finalitat formar futurs arquitectes, l'arquitectura és 
un mitjà que ens permet treballar les competències bàsiques i 
fins i tot anar més enllà. Alguns xiquets i xiquetes observen la 
seua ciutat per primera vegada, o el seu habitatge, o l'aula, i és 
just ací on sorgeix la intencionalitat en la mirada. El pas entre 
mirar i observar ens sembla fonamental. 

Estan aprenent conceptes lligats al seu dia a dia: la casa, el 
col·legi, el municipi, la ciutat, el seu entorn. I ho fan jugant, 
construint maquetes, estructures, instal·lacions, ciutats… 
construint aprenentatge. Ens sembla important que prenguen 
consciència de les dimensions de la seua ciutat, que isquen al 
carrer i es qüestionen. Que aprenguen a reconèixer el plànol 
de la ciutat, i ho comparen amb les trames dels plànols d'altres 
ciutats, que analitzen la distribució del seu propi habitatge, què 
succeeix darrere del mur de mitgera…

Ens meravella la seua capacitat d'atenció plena en el que es-
tan fent, i creiem que açò té a veure amb el fet que obtenen 
una recompensa directa a través del seu treball. El més sor-
prenent és que algunes famílies ens expliquen que les ma-
quetes segueixen creixent a casa. I quan un alumne segueix 
participant de l'activitat fora de l'aula no es pot demanar més

Moltes gràcies per la confiança.

Sonia Rayos i Silvana Andrés
Coordinadores Arquilecturas 103
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Voleu saber com gaudim a les classes?
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Premi innovació educativa 2017

El projecte de centre “PINTA’M UN CONTE, CONTA’M 
UN SOMNI” premi 2017 FOMENT DE LA LECTURA, 
als Premis d’Innovació Ciutat d’Alzira.  
Activitats com els amics lectors, comencem el mati tots i 
totes  llegint, lletres divertides, contes voladors, lectures 
d’arreu del món, llegim al pati,... que realitzem a Infantil, 
Primària i ESO. Gràcies pel reconeixement al centre i 
al nostre projecte. Continuem transformant l’Educació 
i contant somnis que es fan realitat. Gràcies mestres, 
alumnes, famílies per acompanyar-nos aquesta ves-
prada. SOM COOPERATIVA

FEVECTA

Dijous 30 de novembre va ser el moment del VIII Con-
grés de la Federació Valenciana de Cooperatives de 
Treball Associat (FEVECTA) on, amb el lema “Coopera-
tives, persones que fem empresa”, es va reconeixer la 
contribució de gairebé 40 cooperatives valencianes que 
vam permetre la constitució de la federació ja fa 30 anys.
D’aquests grapat de cooperatives valencianes, hi son 
les nou escoles cooperatives AKOE, les quals van con-
tribuir al naixement d’aquesta federació.

110

joguetsperlaigualtat.com
Ja sabem que el millor joguet 

és aquell que ajuda a desenvolupar 
la imaginació i la creativitat,  

per a obrir la porta a un món  
de possibilitats per a explorar ...



AGENDA NOTÍCIES

Eleccions Consell Escolar

El passat dijous dia 24 de novembre es van celebrar les 
eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar.
Les persones que representaran els diferents esta-
ments són:
-  En representació de l’alumnat: Pau Sesé Martín.  

Suplents: Sergi Baeza Pastor, Andrea Ballester Mar-
tínez, Jorge Gómez Olivas i Marc Granero Barrios.

-  En representació de mares i pares:  
Enric Ortega Torres i Rosa Noguera Mota. 
Suplents: Jordi Durbán Sánchez i Carmen García 
Picazo.

-  En representació de titular del centre:  
Gema Miñarro Toledo.

-  En representació del professorat:  
Priscil·la Campos Albert i Leticia Cardona Teruel. 
Suplents: Elena Soro Martorell.

-  En representació del PAS: Xavier Solaz Sahuquillo.
El percentatge de participació en el sector de pares i 
mares va ser del 20% del cens electoral.

Aprenem amb Roberto Aguado

El passat més de novembre Roberto Aguado, psicotera-
peuta i escriptor, va visitar la nostra escola. Al llarg del 
mati va impartir xerrades a alumnes i mestres sobre com 
gestionar les nostres emocions. Per la vesprada i dintre 
de la programació de conferències de l’Escola de pares 
i mares gaudirem de la seua xerrada  i vam aprendre a 
estar en CASA (Curiositat Admiració Seguritat Alegria). 
APRENEM JUNTS. SOM COOPERATIVA

Sopar Escola Valenciana

El passat 13 de noviembre asistirem al sopar d’’Escola 
Valenciana a Gandia “La Nit Fusteriana”. NOSALTRES 
EN VALENCIÀ. Som Cooperativa, aprenem en Valencià.

Compartim Aprenentatges

Al llarg del primer trimestre ens ha visitat mestres del 
Colegio Arcaida de Madrid, 
L’equip Directiu de la Ikastola OLABIDE de Victòria i la 
directora del Centro OSOTU de Vizcaya. Moments per 
compartir a aprendre compartint experiències i projectes 
d’innovació.

111



INTERCANVIS EUROPEUS 

2017-2018


