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afecte emoció
qualitat

quantitat respectar

estimulació
límits

valorar

acceptarseguretat
protecció

autonomia

identitat

capacitat

reflexió

estimular
fantasia

Què puc fer per a que el 

meu fill/a siga feliç?

Per a que siga responsable?

Per a que estiga motivat?
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Itàlia

BremenFrança

Illes Canàries
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Navarra

Lugo

Sevilla
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FULLETS 
TURÍSTICS

València

Praga
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FULLETS 

TURÍSTICS

Londres

Barcelona
Eïvissa
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DIBUIXEM UN ANIMAL IMAGINARI

A partir d’un fragment del gravat d’un rinoceront 
indi fet per Alberto Durero el 1515, l’alumnat de 4t 
ha hagut de crear i dibuixar un animal imaginari. 

Aquest treball s’emmarca dins de la unitat de 
Dibuix del Natural i aplica els conceptes treballats 
al llarg de l’avaluació. Així mateix, l’aplicació 
de les textures gràfiques i el color acaben per 
arrodonir un resultat francament interessant.

OPTATIVA DE PLÀSTICA, 4t d’ESO

COLOR
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IMAGINACIÓ

TEXTURA
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Aquest trimestre, els alumnes de 4t han acollit un grup 
d’estudiants polonesos. La mateixa setmana, els alumnes 
de l’optativa de francés de 2n d’ESO han rebut una visi-
ta molt especial, els seus correspondants francesos. Els 
primers ja es coneixien, per als segons tot era nou, però 
l’emoció d’uns i altres era igualment poderosa. Retroba-
lles i primeres impressions, barrejades amb masclets, 
llums, sol i orxata; el resultat havia de ser forçament bo.

Han visitat el llit del riu, en un mateix matí, han fet la tas-
ca dels lil·liputencs i han escollit i votat el seu ninot in-
dultat. A més, han conegut un dels nostres mestres de la 
pintura, Joaquim Sorolla i no sols han visitat l’exposició, 
també han reinterpretat algunes de les seus obres més 
rellevants. Els amfitrions dels polonesos han gaudit d’ex-
periències com la Valencianada NEXT, han descobert el 
centre de la citutat, l’Oceanogràfic, l’Albufera, El Saler, Pi-
cassent i l’art de Picasso, Miró o Velazquez via el pop-up.

Però l’activitat més important ha estat, sense cap dubte, 
compartir. Compartir temps, moments, besos, experièn-
cies, mirades que parlen, paraules noves per estrenar, 
gestos vells que esdevenen nous, accents que ens delaten 
i molta il·lusió.

Als polonesos no sabem els de 4t quan els tornarem a 
vore, als de francés de 2n d’ESO ara els queda el viatge 
d’anada i així descobrir la Ville Lumière i el tarannà fran-
cés. Tastar croissants i el regust de les primeres solituds. 
No sempre és fàcil sortir de la zona de confort i sabem 
que no tots el sabors seran dolços. Però estem segu-
res que allò que guardaran serà una paleta ben nodrida, 
construïda amb molt de sucre i una miqueta de sal.

Els alumnes de l’optativa d’alemany, son de la l’altre can-
tó de la moneda. Ells ja decobriren terres germaniques el 
passat novembre. Ara estan impacients de rebre els seus 
companys alemanys. Arribaran a l’abril, per decobrir els 
olors de la nostra València. Benvinguts, passeu passeu, 
de les tristors en farem fum, que casa nostra sera casa 
vostra si es que hi ha cases d’algú.

Fins prompte!

3a Setmana Internacional a  
La Nostra Escola Comarcal

INTERCANVIS 2017-18: 
FRANÇA I POLÒNIA
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“El passat 7 de març les dues classes de 1rESO vam fer una visita al buc oceanogràfic Ramón Margalef, aprofitant la 
seua parada al port de Gandia” (Manel Camarasa).

“després d’un bon dinarot (entrepà de llonganisses amb tomaca) a la costa de Gandia, vam començar la visita. Dels 
nostres guies (científics, biòlegs i altres experts) vam aprendre moltíssimes coses i vam gaudir d’una visita super-
educativa i interessant”, (Laia Silvestre).

només veure el vaixell vaig pensar que no hi haurien massa sales, però em vaig equivocar. Hi havia moltes persones 
dintre d’elles. Haurà de ser un treball prou dur per a elles” (Mireia Pérez).

“alli vam visitar un vaixell un poc especial, perquè l’utilitzaven per a investigar el relleu marí, els peixos, alguns 
volcans submarins…” Esther Mena.

“la tripulació era gallega; el seu accent mola! i anaven cap a Vigo… el vaixell estava vellet però entraves al pont i tot 
era super modern. Molà un montó!” (Marcel Cañas).

“Visitem el buc oceanogràfic 
Ramón Margalef”

Al curs de primer ESO, i en concret des de l’àrea de Biologia de 1rESO, hem tingut l’oportunitat de poder desenvolupar un 
miniprojecte de tres sessions d’aula on hem treballat alguns conceptes bàsics sobre el món de l’Oceanografia; tot a partir 
d’una proposta molt interessant que ens ha arribat per part de la família de la nostra alumna Anna Íñigo Ballesteros de 
1rA. Açò ens ha suposat una eixida escolar que ara us detallem amb alguns testimonis recollits a partir de la redacció de 
la crònica de la visita. Esperem poder traslladar-vos les sensacions que hem pogut gaudir:
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“en grups de deu vam entrar al vaixell. A la cabina d’informàtica hi havien diversos ordinadors i ens explicaren que 
la distància que hi havia del vaixell al fons marí es mesurava amb ones de so: les ones rebotaven en terra, dividien el 
temps que tardaven entre dos i calculaven la mesura”. (Arantxa Ortega).

“en aquesta habitació ens van ensenyar un vídeo d’un volcà submarí que va descobrir aquest mateix vaixell a les illes 
Canàries” (Marc Granero).

“a mi el que més em va flipar del pont van  ser les cartes virtuals on ens mostraren tots els llocs per on havien passat 
i on havien fet els experiments” (Alejandro Picón)

“el primer que vam fer jo i el meu grup va ser visitar la part del buc on baixaven el CTD, que era una estructura que la 
baixaven a gran profunditat per a agafar mostres d’aigua, zooplàncton…” (Adriana Sáez).

“ens vam sorprendre molt perquè esperàvem veure un timó però el que hi havia eren un munt de botons i palanques… 
anàrem als camarots amb molt de silenci perquè hi havia gent dormint i vam vore la bugaderia” (Irene Martín).

“Em vaig quedar al·lucinat amb tots els botons que hi havien i com podia ser que recordaren per a què servia cadascun” 
(Lucas Garcés)

“Ja no utilitzen timó sino programes automàtics. Té tres modes: posicionament dinàmic, manual i automàtic. També 
tenen cartes de navegació digitals on tenen la ruta programada” (Pau Sesé).

“el que més ens va sorprendre varen ser les portes que eren molt xicotetes; hi havia un metre d’alçada i el rebaix era 
de deu centímetres” (Andrea Redondo)

“ens ensenyaren com baixaven la roseta, que serveix per a agafar mostres d’aigües per tal de comprovar la qualitat, la 
contaminació i moltes coses més; després ens explicaren quin utensili enviava les ones de so” (Jonathan Tello).

“també ens han contat cóm és la vida a bord del buc. Hi ha gent que es mareja” (Pau Marco).

“a mi em van deixar provar-me un vestit per al foc, un casc amb una llanterna i una màscara amb botella de buceig” 
(Carla Pallardó). 

“el que més em va agradar de la visita van ser les vistes del vaixell, eren impressionants; les persones que ens guiaven 
eren meravelloses, sabien respondre totes les preguntes i es notava que eren autèntics professionals” (Minerva Puerta).

“he d’admetre que el sònar és genial i el que hem avançat en la ciència és espectacular. Tornaria a anar mil voltes” 
(Marta Moreno).

“va ser un privilegi perquè ens van posar molt pesades perquè volíem vore els camarots dels tripulants. (Mireia Garcia).

“ells no es van oposar i ens van ensenyar les xicotetes habitacions on dormien: eren habitacions de dues persones 
amb una tauleta i un bany” (Anna Íñigo).

“vam conèixer al capità i ens va ensenyar diferents controls, també on estava la proa, popa, estribord i bavord” (Andrea Ballester).

“en poques paraules, va ser impressionant!; m’agradà molt perquè explicaren coses que no sabíem; finalment va ser 
una passada i tot gràcies als mestres i a la tia d’Anna. Tornaria a anar” (Isi Sttuppa); 

“Aquesta excursió m’ha semblat molt interessant perquè jo mai havia pujat a un vaixell tan gran com aquest” (Pablo Bolós).

“els xics d’alli ens van dir que quan anaven per la mar, els informàtics havien d’agafar-se per a no caure’s. M’encantaren 
els ordinadors i més perquè jo vull ser informàtic”... m’ho vaig passar superbé i quan li ho vaig contar a ma mare ella 
volia anar perquè diu que les fotos per dins del vaixell eren impressionants!” (Josep Boronat).

“jo pensava que anara a ser un poc rotllo però m’ho vaig passar molt bé… jo el recomanaria a persones que els 
agradara estudiar el fons del mar i que tinga clar que vulga ser biòleg del mar” (Lorena Marco).

“aquell dia vam aprendre un munt de coses i també aprenerem com és el treball d’aquelles persones que treballen 
en un vaixell” (Pau Sanchez).

“quan vam acabar de visitar el pont, vam anar a la proa i ens vam fer moltes fotos i una que em va agradar molt va ser 
que la meua amiga Mireia i jo ens vam fer una foto igual que l’escena de Titanic quan el xic afafa a la xica” (Laia Climent).
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ENTREVISTA ANTIC ALUMNE



MESTRES DE CIÈNCIA PER UN DIA
Un grup de 22 alumnes de 2n d’Educació Primària de 
Florida Universitària han organitzat un taller de racons 
científics per a l’alumnat de 2n de primària de l’Escola 
Comarcal.
Aquesta activitat, que s’inclou dintre de la planificació de 
l’assignatura Ciència per a Mestres com a voluntària ha 
tingut una gran participació per part de l’alumnat. Després 
d’haver dissenyat un experiment sobre les propietats de 
la Matèria al llarg del primer tema del curs, l’alumnat ha 
organitzat un taller amb 6 racons d’experiments per expli-
car conceptes sobre la matèria adreçats a l’alumnat de 2n 
de primària.
L’experiència ha permès dur a la pràctica la proposta di-
dàctica que prèviament s’havia analitzat a l’aula i ha aju-
dat a l’alumnat de magisteri a entendre la diferència que 
hi ha entre la planificació i l’acció. 
Gràcies a convertir en realitat aquesta proposta han po-
gut gaudir de l’experiència de trobar-se en front d’un grup 
de 27 alumnes que no han deixat de fer preguntes per 
acabar d’entendre els 6 experiments mostrats. 
L’alumnat de Florida Universitària ha anat responent a to-
tes les demandes que els han fet els alumnes i adaptant 
la seua proposta inicial a les necessitats sorgides de la 
curiositat d’aquests xiquets i xiquetes de 7 i 8 anys. La mi-
llor manera d’aprendre des de la pròpia experimentació.
Finalment, els qui més han pogut aprendre d’aquesta ex-
periència han estat futurs mestres de primària, gràcies a 
haver-se convertit per un dia en mestres de ciència de 
veritat.

Enric Ortega Torres
Professor - Unitat d’Educació
Didàctica de les ciències experimentals
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ASSEMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA
El passat dimarts 27 de febrer vam realitzar l’Assem-
blea General de la Cooperativa on es van aprovar el 
compte de pèrdues i guanys i l’informe de gestió dels 
curs 16/17. A més a més informarem de l’emissió de les 
aportacions voluntàries, del projecte del nou menjador 
de Secundària i de les accions realitzades per la comis-
sió de Comunicació de l’Escola...

VISITA ASSESSORS/ES I DIRECTORA DEL CEFIRE
Visita dels assessors/es del CEFIRE de Valencia el 
passat mes de febrer. Un goig compartir amb totes i 
tots el nostre projecte educatiu. SOM COOPERATIVA

VISITA L’ESCOLA L’EQUIP DIRECTIU DEL  
CENTRE HUERTA SANTA ANA DE SEVILLA
Aquest mes de Maç hem rebut la visita de l’equip direc-
tiu del Colegio Huerta Santa Ana de Sevilla. Hem apro-
fitat l’estada per compartir i aprendre junts. Una visita 
molt enriquidora.

LAURA ALBELDA I GUANYADORA DEL PREMI 
PEPE MIQUEL 2018
El cooperativisme valencià va celebrar el passat di-
marts 5 de Març la XII edició dels Premis Pepe Miquel.
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Va-
lenciana va atorgar el guardó a la Trajectòria Coopera-
tiva a Laura Albelda Randis com a “figura de referència” 
en el cooperativisme d’ensenyament a l’estat espanyol, 
en concret en educació inclusiva, integral i laica.
El premi reconeix la seua “excel·lent contribució a la visibi-
litat social de les cooperatives d’ensenyament i a la seua 
consolidació empresarial i pedagògica, així com per la seua 
tenacitat, generositat i capacitat de diàleg, que l’han conver-
tit en gran ambaixadora del cooperativisme valencià”
Des de La Comarcal donen l’enhorabona a Laura Albelda.
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TALLER DESIGN THINKING
El passat mes de febrer alumnat de Secundària i l’equip 
de mestres de l’escola participaren en un taller de Design 
thinking Educatiu “Tu eres l’arquitecte de la teua escola” 
realitzat per José Pico. Els alumnes van realitzar les ma-
quetes del nou menjador de Secundària i els mestres 
dissenyarem els nous espais del centre a nivell d’aules 
i espais comuns. Un dia ple de creativitat i nous reptes.

VISITES PEDAGÒGIQUES
Al mes de gener membres de l’Equip Directiu i caps de 
Departament de Secundària viatjarem a Barcelona per 
visitar Escoles i compartir aprenentatges. Una experi-
ència molt enriquidora que ens fa créixer junt a altres 
escoles en un model d’escola activa, viva i moderna. 
Moltes gràcies per l’acollida Escola Sadako i Escola 
Octavio Paz.
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