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   CLASSSE DELS 
Tenim un pati excepcional que 
gaudim durant tot l’any, però 
amb l’arribada de la primavera 
l’aprofitem encara més, si cap! 

Si el bon oratge ens ho 
permet, i les gallines també, 
dinem ben a gust tots i 
totes al solet.  

[2] · el full 876
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   TABALETS 

Del pati i les gallines 
sempre tenim cura, 
doncs el respecte al 
medi ambient és la 
nostra raó de ser! 
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I per què no pintar 
també a plein air, tal 
com feien Cézanne i 
Manet? 
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El nostre pati i els seus materials ens 
ofereixen un munt de possibilitats; 
l’oportunitat de crear, jugar, construir, 
imaginar, ajudar, compartir…en definiti-
va de sommiar que ”tot està per fer i 
tot és possible”. 
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LES NOSTRES APORTACIONS 

  PROJECTE D’INVESTIGACIÓ 

 
3 
 
A 
N 
Y 
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A 

A PARTIR D’UNA BRESCA QUE VA PORTAR LA NOSTRA COMPANYA 
MARTINA, ELS ELEFANTS I LES ELEFANTES ENS HEM ENDINSAT EN 
EL MÓN DE LES ABELLES I DE LA MEL. 
 

CREEM L’ÀLBUM 
FOTOGRÀFIC CANTEM I BALLEM… 

ZUM, ZUM FA L’ABELLA…. 

EXPERIMENTEM, MANIPULEM, OBSERVEM, TASTEM… APRENEM AMB ELS 5 SENTITS! 
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  LES ABELLES I LA MEL 

VISIONEM PEL·LÍCULES, 
VÍDEOS, 

DOCUMENTALS… 

APRENEM JUGANT 

É Ó

É
 

I COM NO, TRANSPORTEM TOTA AQUESTA INFORMACIÓ AL NOSTRE MAPA CONCEPTUAL.. 
 QUÈ SABEM?, QUÈ VOLEM SABER? I QUÈ HEM APRÉS?  
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A LA CLASSE DELS MICOSA LA CLASSE DELS MICOS  

 3 
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EL CICLE DE L’AIGUA 

ENS CONDENSEM! 

classe de 3 anys B Educació Infantil
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EL CICLE DE L’AIGUA 

ENS CONDENSEM! 

	  

	  

ESTEM INVESTIGANT SOBRE ESTEM INVESTIGANT SOBRE 
LA PLUJA!LA PLUJA!  

ELS NÚVOLS!	  

 

EL NOSTRE 
PLUVIÒMETRE! 
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PROJECTE DE TREBALL 
ELS MONSTRES HEM DUT A TERME UN PROJECTE DE TREBALL DE 

BITXOS ESTRANYS. HEM INVESTIGANT DE VALENT!! 

SOM UNS EXPERTS!! 

classe de 4 anys A Educació Infantil
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BITXOS ESTRANYS 
COM A PRODUCTE FINAL DECIDIM FER UN 

ÀLBUM DE BITXOS 

APRENEM DE LES FORMIGUES AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Educació Infantil  classe de 4 anys A
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PROJECTE DE TREBALL  
ELS DINOSAURES HEM ESTAT INVESTIGANT A UNS ANIMALETS 

MOLT INTERESSANTS ANOMENTATS BITXOS BOLA!  

ELS HEM      
MESURAT! 

HEM OBSERVAT LES SEUES           
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES! 
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“ELS BITXOS BOLA” 
HEM APRÉS MOLTES COSES, PERÒ SOBRETOT… 

HEM GAUDIT MOLTÍSSIM!!! 

HEM LLEGIT MOLTS CONTES! 

I HEM CREA
T UN NOU RACÓ A LA 

CLASSE! 

HEM ANAT AL CINE! 

NO ELS PODRÍEM CUIDAR MILLOR! 

MASCLES O FEMELLES? 
TOTA UNA FAMÍLIA QUE 

VIU AL NOSTRE PATI! 
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LA MARIA NO TÉ POR 
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TREBALL 
EN EQUIP 

Ó
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Com hem gaudit a les sessions d´anglès!! Hem après un fum de cançons i balls,així com 
jocs a la pissarra que tant ens agraden. 
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We Play, 
Learn and 

Grow 
together! 

	

	

We Play, 
Learn and 

Grow 
together! 
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together! 

	

	

	

DINOSAURS 
MONSTERS 
DRAGONS 

ELVES 
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A la recerca del nostre benvolgut pirata Pata Xula hem anat i un 
gran tresor ens hem trobat! Tornem amb la maleta carregada de 
moments únics i especials que guardarem per sempre al nostre 
record. 
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Les  classes de 1r. de primària hem compartit un projecte espacial que ens ha permès investigar, 
compartir, descobrir i aprendre infinitat de coses.  

 
Tot va començar una tranquil·la vesprada, quan de sobte ens van avisar de la  

presència d’una estranya caixa que venia de molt lluny. Entre tots i totes vàrem  
acordar que nosaltres ens faríem càrrec d’aquell misteri espacial. 

EL NOSTRE PROJECTE 
Les  classes de 1r. de primària hem compartit un projecte espacial que ens ha permès investigar, 
compartir, descobrir i aprendre infinitat de coses.  

 
Tot va començar una tranquil·la vesprada, quan de sobte ens van avisar de la  

presència d’una estranya caixa que venia de molt lluny. Entre tots i totes vàrem  
acordar que nosaltres ens faríem càrrec d’aquell misteri espacial. 

EL NOSTRE PROJECTE classe de 1r A-B Educació Primària
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Aquest trimestre les classes de 1r i 2n 
hem pogut gaudir i aprendre jugant al Mer-
cat. Els exploradors i exploradores vos fem 
un resum d’aquesta experiència tan diverti-
da! 

Aquest trimestre les classes de 1r i 2n 
hem pogut gaudir i aprendre jugant al Mer-
cat. Els exploradors i exploradores vos fem 
un resum d’aquesta experiència tan diverti-
da! 
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LA RUTA MATEMÀTICA 
Som la classe dels cuiners i les cuineres i volem presentar-vos la ruta matemàtica 
que férem a maig.  Vingueren unes persones que estan estudiant a Florida per ser 
mestres i  ens  vsn  preparar unes activitats de geometria: tipus de línies, polí-
gons, figures geomètriques, cossos geomètrics… 
que férem per equips al pati de l’escola. 

QUÈ APRENGUÉREM SOBRE LES FIGURES 
GEOMÈTRIQUES? 

Les figures geomètriques són planes, no 
tenen volum.  Per aprendre-ho férem 
amb els nostres cossos figures a terra i 
amb guix acabàrem dibuixant trian-
gles , quadrats, rectangles, rombes… 

QUÈ APRENGUÉREM SOBRE  LES  

LÍNIES? 

Hi ha diferents tipus de línies: corbes, 
rectes,  poligonals, tancades, obertes… i 
les podem trobar per tot arreu! 

Aprenguérem tot açò buscant les dife-
rents línies al pati; als arbres, als 
engronsadors, a les pistes, a les pa-
pereres, a les fonts, a les parets… 
També dibuixàrem línies en terra 
per després passar per damunt i ju-
gar a no caure. 

[34] · el full 876
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CLASSE DE LES CUINERES I  
ELS CUINERS 

LA NOSTRA OPINIÓ 

Amb la ruta matemàtica hem 
aprés moltes coses i ens hem 
divertit molt amb tots els jocs 
geomètrics. Ens ha encantat 
que vingueren els “mestres” 
de Florida, esperem que tor-
nen per fer més  rutes ma-
temàtiques i passar-ho tan 
bé! 

QUÈ APRENGUÉREM DELS COSSOS 
GEOMÈTRICS? 

Els cossos geomètrics són molt 
pareguts a les figures geomètri-
ques, però amb volum. Tenen 
costats i arestes i podem trobar-
los per tots els llocs. 

Ho aprenguérem jugant.  Vam fer 
jocs de molts tipus com el de tro-
bar cossos geomètrics al pati i a 
la classe.  També vam muntar 
cossos geomètrics, podíem triar 
de fer-los amb cartolines o  amb 
palletes. 
  

[35] · el full 876
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INAuGUREM LA NOVA 
BIBLIOTECA! 

Aquest any hem estrenat la bibli-
oteca de primer, segon i tercer de 
primària i estem molt contents i 
contentes! 

La biblioteca està organitzada per lle-
tres i colors i té cinc mobles. També té 
un sofà i molts coixins per poder seu-
re a terra i estar més còmodes. Hi ha 
dues plantes, una lampara, dos pres-
tatges amb materials i cintes de colors 
per decorar-la. Ens agrada molt la 
nostra biblioteca! 

Per organitzar els llibres hem fet una nova organització, per lle-
tres, colors i números. Ara està molt ben ordenada i és més fàcil 
trobar els llibres!  

classe de 2n B Educació Primària
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A la nostra biblioteca tenim uns bibliotecaris que s’en



INVENTORS 

[38] · el full 876
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INVENTORES INVENTORS 
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ASTRONAUTES 
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ASTRONAUTES 
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VA DE BO! 
El passat dijous dia 5 de maig les classes dels i les músics i dels ballarins i les ballarines  vam 

anar al trinquet d’Alcàsser dins del programa Pilota a l’Escola on ens esperaven tres convidats 
molt especials.  

Ells eren Víctor II (jugador professional i membre de la selecció valenciana), Ricard 
(campió de la lliga professional per parelles) i Puchol II (considerat un dels millors rests del 
panorama professional de l’escala i corda). Amb tan bona companyia els vam fer una 
entrevista on vam conèixer moltes curiositats i ens van donar molts consells. Després, no ens 
podíem anar d’allí sense jugar una partideta de l’esport més nostre. Cavallers, on tirem? 
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THE SHOW 

WELCOME TO OUR FANTASTIC, WONDERFUL AND MAGIC SHOW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat divendres 10 de juny vam celebrar l’actuació del Show que 
havíem preparat amb moltíssima il·lusió l’alumnat de 4t de primària. Sens 
dubte va estar una vesprada genial on tot l’alumnat va demostrar el per 
què del nom de les nostres classes: BALLARINES, BALLARINS I MÚSICS 

Quins artistes! 
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Els ballarins i les ballarines, així com la classe dels músics, 
esperem que gaudireu d’allò més del nostre espectacle en anglès. 
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5è5è5è5è    PARLA DEL TERCER TRIMESTREPARLA DEL TERCER TRIMESTREPARLA DEL TERCER TRIMESTREPARLA DEL TERCER TRIMESTRE    

Hola! som les classes de 5é  i us anem a contar els projectes que hem realitzat 
al llarg dʼaquest trimestre. 

PROJECTE DE CASTELLÀ: PROJECTE DE CASTELLÀ: PROJECTE DE CASTELLÀ: PROJECTE DE CASTELLÀ:     

Aquest trimestre hem realitzat un projecte conjunt on hem investigat les 
diferents cultures del món . 

Hem treballat cultures com: 

• HEBREA  
• PERSA  

• MESOPOTÀMICA  
• EGIPCIA 
• AZTECA  
• HINDÚ 
• INCA  
• XINA  
• JAPONESSA  
• MAYA 
• AUSTRALÍANA  
• ÀRAB 

Entre els dies  26 ,27 i 30  de maig exposàrem  totes les cultures. 
Primer teníem que fer un document “Word “ de cada cultura  i després crear 
una presentació en PREZI, POWER POINT, MURAL.. . 

CANALS: CANALS: CANALS: CANALS: PROGRAMES DE PRESENTACIOPROGRAMES DE PRESENTACIOPROGRAMES DE PRESENTACIOPROGRAMES DE PRESENTACIONS NS NS NS     

En 5é hi ha dos programes de presentacions: un es diu “Viure per riure” i 
lʼaltre  “Descobrim junts per saber més”. En el Descobrim junts per saber 
més hi ha 3 programes: Enigmes de la ciència (Oriol Cuartero i Beltrán i Pau 
Marco  Moratalla) Invents del futur (Lucas Leal Ubach i Javier Losa López) i per 
últim, Biografies (Manel Camarasa Urrea)

Al Viure Per Riure hi ha 4 programes i un en procés: Cantants Famosos (Albert 
Chirivella i Escrivà ) Acudits (Arantxa Ortega Juan i Minerva Puerta  Carreras) 
Balls del Món (Mireia García i Palacios , Anna Iñigo  Ballesteros i Andrea 
Ballester  Martínez )31 instruments del món (Laia Climent   Senchermés ,  

Núria Gómez i Tronchoni  i Aitana Ansuategui  Serrano ). 

classe de 5é A-B Educació Primària

[46] · el full 876



PASQUAL  ALAPONTPASQUAL  ALAPONTPASQUAL  ALAPONTPASQUAL  ALAPONT    

El dijous 18 de Maig, Pasqual Alapont va vindre a fer-nos una visita. Dʼavant 
mà, ens vam llegir un llibre cada un i ens vam preparar unes preguntes, quan 
va arribar el dia, li vàrem fer una entrevista, i ell sense dubtar-ho amb un 
somriure dʼorella a  orella ens ho va respondre tot molt amigablement;  ens va 
explicar com treballava i en què sʼinspirava, per escriure.  Alguns llibres seus 
són: 

 Estàs com una moto! 
 Barrots daurats 
 No sigues bajoca! 
 Meʼn vaig de casa! 
 Tres colps en la nit 
 Qui té por de Morgana? 
 Menjaré bollicaos per tu 
 Això era i no era... 

LA FESTA DE LA PRIMAVERALA FESTA DE LA PRIMAVERALA FESTA DE LA PRIMAVERALA FESTA DE LA PRIMAVERA    

El 21 de maig vam celebrar la festa de la primavera i el 3r cicle va presentar la 
cooperativa cinematogràfica (CC3). La nostra cooperativa consisteix en la 
realització dʼuns curts (planificació, gravació, muntatge, posada en marxa...), 
hem estat treballant tot el curs. Per finalitzar lʼactivitat, el dia de la Festa de la 
Primavera, vam fer lʼestrena dels nostres curts i les famílies van comprar les 
nostres pel·lícules i van participar en la compra dʼentrades.  Els beneficis 
recaptats han estat destinats a dues activitats: 

 Col·laboració amb varies ONG. 
 Dues activitats per a nosaltres. Caiac i piscina. 

Alguns del curts que vam gravar són: 

 Un dia inesperat 
 Hem guanyat 
 El passadís secret 
 Una sorpresa nadalenca 
 Un dia fàstigos 
 Unes vacances horroroses 
 Alexander 
 Còlera Shopping 
 Por qui ho hauria dit?
 Una por extranya 
 Vida playmovil 
 El carrer 

ALEGRIA 

SORPRESA 

FÀSTIC 

IRÀ 

POR 

TRISTESA 

Educació Primària classe de 5é A-B

[47] · el full 876



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Primària és una 
etapa bonica, plena 
de colors. Cada 
etapa és diferent, 
però en totes es 
pot gaudir. 

Bòreas i Pau 

 

Ha sigut un recorregut d’emocions, amistats i aprenentatge. Ara 
que anem a passar a una altra etapa tot açò es multiplicarà. Els 
nostres companys ens han vist créixer. 

Álvar, Raquel i lorena 

 

Per a nosaltres deixar la primària va a ser molt dur perquè 
hem passat 6 anys molt importants de la nostra vida. Però 
també ens agrada l’idea de passar a l’ESO perquè això 
significa que dia a dia creixem aprenent junts, què per a 
nosaltres és molt important. 

Elsa, Guillem i Amparo. 

 

El nostre pas per 
primària ha sigut 
fantàstic i creguem que 
és una etapa 
d’aprenentatge. Gràcies 
a tots els mestres! 

Màxim i Alejandro. 

 

Per a nosaltres el pas per la primària ha estat bonic. Passar 
per tants mestres i per tantes maneres d’aprendre ens ha 
meravellat. Al final ens quedem en una cosa, que cal confiar 
en nosaltres mateixos i esforçar-se per arribar al teu destí en 
la cursa de la vida. 

Sara i Andrés 

 

UN PAS CAP A L’ESO, UN 
PAS CAP AL FUTUR 
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Ha sigut molt emocionant estar a la primària. Hem aprés i 
jugat molt. Tots junts hem viscut moltes experiències 
diferents: excursions, acampades… També hem après a 
compartir. Ens ha agradat molt fer els projectes, encara que 
no tant els exàmens. 

Paco i Carla 

 

Per a nosaltres l’etapa primària ha sigut un pas molt 
divertit. Hem fet activitats que mai oblidarem i amic, 
mestres... que ens han ajudat molt. 

Inés i David 

 

Nosaltres hem presenciat tota l’etapa primària. Hem 
passat moments tristos i feliços, amb canvis de mestres i 
de cursos. Hem fet amics de tots els cursos des de 1r a 
6é. En conclusió, primària ha sigut divertida i hem aprés 
molt. Segur que l’ESO ens sorprèn en positiu. 

Luna i Rubén 

 

Ens ha agradat molt 
l’escola, ho hem passat 
molt bé. Sempre hem 
tingut ganes d’anar i hem 
fet amics per a tots la 
vida. 

Ian i Paula 

 

L’etapa primària ha sigut una etapa innovadora perquè hem 
treballat de moltes maneres diferents i divertides. Els mestres 
sempre han estat ahí per a qualsevol problema. Tots els 
companys ens hem ajudat i recolzat en tot moment.  

Caterina i Hèctor 

 

En aquesta etapa hem tingut molts mestres que ens han ajudat 
molt i hem aprésal seu costat. Han estat uns anys xulísssims i 
esperem que continue així. 

Claudia i Júlia 

 

Aquest curs he aprés 
moltes coses i he millorat 
com a persona i també en 
els estudis. Ha estat una 
etapa molt bonica. 

Ainhoa 
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UNA PRIMÀRIA GENIAL 

L’etapa Primària ha sigut un gran 
recorregut, junt amb les mestres 
meravelloses que hem tingut i les 
coses que ens han ensenyat. 

Hem viscut canvis amb els companys i 
companyes, perquè han vingut nous 
companys, hem estat més junts... Ha 
sigut una etapa extraordinària! 

Claudia Vidal i Claudia Picón 

 

UN PAS MÉS 

Sis anys són molt llargs, però aprenent i jugant 
s’han passat volant. En aquesta etapa hem aprés 
molt. L’escola compta amb la nostra opinió, la dels 
infants. Ha sigut un viatge que mai oblidarem. 

Sergi, Carola i Neus de 6é B 

 

ELS PAS PER PRIMÀRIA 

Ha sigut una experiència 
fantàstica. Cada curs que hem 
anat endavant, hem aprés coses 
noves, experiències inoblidables 
que ens han canviat la vida. I ara 
que passem d’etapa, estranyarem 
Primària. 

Mireia i Álvaro 

SIS CURSOS ENRERE 

Per a nosaltres, l’escola no és un lloc al que anem per obligació, ni perquè 
els pares ens ho diuen; és un lloc al que anem a divertir-se, a estar amb els 
amics i amigues, a aprendre de mil maneres diferents... La Primària ha sigut 
una etapa molt divertida gràcies a les i les nostres mestres i als companys i 
companyes. Cada mestre o mestra ens ha ensenyat coses diferents, no sols 
com multiplicar o com s’escriu “però”; ens han ensenyat com ser millors 
persones, a tindre empatia, però sobretot... a gaudir de la vida! 

Laura i Aitana 

Primària és una etapa d’aprenentatge. Els i les mestres 
ens ensenyen a parlar, escriure, comptar... Nosaltres 
l’hem viscut molt a gust, però ara estem a un pas cap a 
l’ESO. 

Mario i Marc 

El nostre pas per Primària ha sigut breu, però molt bo. Ens ho hem passat 
súper bé amb els nostres amics i amigues. Ens han encantat els i les 
mestres que hem tingut. Esperem que tots els nostres anys siguen així. 

Marta i Tessa 
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LA NOSTRA PRIMÀRIA EN PAPER 

Durant el nostre pas per la Primària, hem aprés 
moltíssimes coses, ja no sobre les temàtiques dels 
llibres, sinó que també ens han ajudat a ser millor 
persones. 

Sergio Todo i Gerard 

UN CAMÍ INOBLIDABLE 

Ha sigut una etapa molt bonica, plena d’emocions, sentiments i sobretot, coses noves que hem 
aprés. Ens han educat jugant, ens han ajudat en els moment més necessaris i ens hem divertit amb 
els nostres companys i companyes. A més, han arribat nous companys i altres s’han anat, però 
sempre recordarem els bons moments junts. 

Carla i Maria Cosme de 6é B 

ALGUNS PASSOS CAP A SECUNDÀRIA 

La primera vegada que xafarem aquest xicotet món de Primària, 
obrirem els ulls i ens sentirem molt majors. El temps va passant, 
notem com ens anem apropant a Secundària. Ja en 6é, tenim 
moltes ganes de donar el següent pas de la nostra vida, notem 
com volem passar per a conèixer noves coses i viure noves 
experiències. 

Guillem i Adri 

SENTINT PRIMÀRIA 

Quan arribàrem a primer, estàvem 
espantats; però sabíem que ens 
obriria un camí a noves 
experiències, que aprendríem 
moltes coses interessants sobre la 
vida i que faríem amistats 
inoblidables. Ara ja arribem al final 
d’aquesta aventura per Primària, 
plena d’emocions, sentiments i 
records. 

Pau Llorens i Sergio Castel 

UN RECORREGUT PER LA 
PRIMÀRIA 

La Primària ha sigut una 
etapa fonamental en la 
nostra vida. Hem patit i a la 
vegada hem gaudit molt. Ha 
sigut una etapa 
d’aprenentatge i d’il·lusions. 

David, Maria Aguacil i Arnau 

 

UNA ETAPA PER DIVERTIR-SE 

El pas per l’etapa Primària ha sigut molt divertit. Hem 
conegut amics i amigues noves, amb els que hem 
compartit moments bons i no tan bons. També els i les 
mestres que hem tingut han sigut molt divertits i, a la 
vegada, ens han fet saber tot el que sabem ara. 

Pau Albert i Dani 
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[51] · el full 876



classe de 2 anys Educació Infantil

[52] · el full 876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good evening ladies and gentlemen ! 

Welcome to “The Show”!.... 

With these words, hundreds of smiles were kindled on the faces 
of children. Magicians, acrobats, comedians, mime artists, show 
girls, presenters…. All of them were ready to delight us with their 
performances. A magical world of dreams came true that 
evening . 

Unfortunately we must wake up, as all dreams have a beginning 
and an end. In spite of this, we will always remember in our 
hearts that hot June 10th  where our dreams came true. 

Show must go on ! 
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All the families came to the show. Here you can see the 
decorations on the wall. 

 

                                                  Students were ready to start… 

        

        They are nervous! 

 

 

 

 

 

 

The first act is a beautiful dance . The theme song is “September” 
by Earth, Wind and Fire. 
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The singers sang “Let it Be” and all the partners sang with them. 
They did it quite good. 

The Show has been an incredible experience, that we will never 
forget. 

Thank you very much to all the children, teachers, fathers and 
mothers who made it possible. 

Enjoy your summer holidays ! 

 

       The families are impatient.  

       They want to see the  

         Artists! 

 

 

 

 

 

 

 

       They really love singing  

        And dancing! 

 

 

Our fantastic musicians playing the instruments…wooow! 

 

 

 

 

 

 

Educació Primària  anglés 1r i 2n clicle



Educació Infantil  classe de 2 anys

[55] · el full 876

 

The singers sang “Let it Be” and all the partners sang with them. 
They did it quite good. 

The Show has been an incredible experience, that we will never 
forget. 

Thank you very much to all the children, teachers, fathers and 
mothers who made it possible. 

Enjoy your summer holidays ! 
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	 	6th PRIMARY This term students 
developed a project 

about a TV 
programme. 

	

The TV programmes 
were named “TV10” 

and “School Mornings”. 
 



	

	

	 	

First children chose 
one of the different TV 
programme’s sections 

(health, culture, 
weather, environment, 
jokes, adds, sports 

section...)   
 

After some 
research they 

decided what they 
wanted to talk 
about and they 

started to write a 
script. 
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	 	6th PRIMARY This term students 
developed a project 

about a TV 
programme. 

	

The TV programmes 
were named “TV10” 

and “School Mornings”. 
 



	

	

Students decided 
the clothing and 

the materials they 
needed. 

	

Finally they 
practiced a lot 

and... 
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Departament de llengües 

LLENGÜES: 

En l’àrea de valencià els alumnes de 1r d’ESO hem estudiat les llengües del 
món. Clar, no totes, sinó que hem pogut conèixer que hi ha moltíssimes, que 
s’ajunten en famílies (com les persones) aquelles que tenen origen comú, que 
hi ha que les parla molta gent i d’altres que són molt minoritàries , és a dir, les 
parlen poquíssima gent ; però sobretot que totes les llengües són importants 
per la funció que hi fan i que les persones hem d’estimar molt la nostra llengua 
com a part fonamental del nostre patrimoni cultural. Per parelles hem investigat 
sobre diverses llengües i hem confeccionat unes fitxes explicatives que us 
mostrem a continuació: 

 

 

 

 

 

NOM LLENGUA 
 

Rus 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

Indoeuropea, baltoeslava 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

278 milions 

TERRITORIS ON ES PARLA  
Rússia, Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Estonia, Georgia, Israel, 
Kazajistán, Kirguistán, Letonia, 
Lituania, Moldavia, Mongolia, 
Rumania, Ucrania, Uzbekistán, 
Tayikistán, Turkmenistán, Polonia i  
Finlàndia. 

NOM LLENGUA 
 

 
Maia 
 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

Ameríndia 
 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

759 mil 
 

TERRITORIS ON ES PARLA En estats mexicans peninsulars de 
Yucatán, Campeche i Quintana Roo, 
en el nort de Guatemala,  
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NOM LLENGUA 
 

Finés o suomi 
 
 
 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

Uràlica 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

5millons. 
 

TERRITORIS ON ES PARLA  
  Finlandia. 
Suècia, Noruega, Estònia i Rússia. 

NOM LLENGUA 
 

Bengalí 
 
 
 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

Indoeuropea, India 
 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

230 milions de parlants 
 

TERRITORIS ON ES PARLA India i Bangladés 
 

NOM LLENGUA 
 

JAPONÉS 
 
 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

ALTAICA 
 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

127 MILIONS 

TERRITORIS ON ES PARLA JAPÓ 
 

NOM LLENGUA 
 

HEBREU 

FAMÍLIA LINGÜÍSTICA 
 

Afroasiàtica. 

NOMBRE DE PARLANTS 
 

8.200.000 

TERRITORIS ON ES PARLA Oficial en Israel i parlat per algunes 
comunitats jueues.  
 



VALORACIÓ PERSONAL DEL TREBALL DE BIOLOGIA
A continuació, l’alumnat de l’optativa de Biologia i Geologia de 4t de Secundària fa una valoració 
personal del que ha estat el seu treball d’investigació. Es tracta d’un treball extens, que ens ocupa 
des del mateix octubre quan encetem el curs fins maig. La finalitat d’aquest treball és la investigació 
pesonal sobre qualsevol camp de la ciència relacionada amb la Biologia o la Geologia. La temàtica es 
tria totalment lliure i amb l’acompanyament del professorat i uns ítems concrets , l’alumnat ha de 
ser capaç d’exposar aquest treball a la resta de companys de la classe amb un mínim de 50 minuts. 
Es pot fer ús de qualsevol suport de presentacions digitals així com la metologia que més agrade a 
cadascú/cadascuna. A més a més, l’alumnat disposa des de l’inici d’una rúbrica d’avaluació 
compartida amb companys i companyes que també avaluen el procés. Una experiència que han 
viscut en primera persona tal com:

Rebeca Soriano Carreras
Pense que aquest treball d’investigació m’ha ajudat en diversos aspectes. Primerament dir que m’ha 
proporcionat aprofundir en allò que m’agrada i fer una visió cap al futur. Digam que ha sigut el 
treball més llarg i desenvolupat que he pogut fer i realment he pogut gaudir d’ell. Ha sigut molt 
curiós aprofundir en un tema actual que per a molts és desconegut i he sentit per primera vegada 
allò que se sent a l’altra banda de la classe; he pogut realitzar el treball de mestra i he de reconéixer 
que hi ha que tindre molt de valor per a posar-se dia a dia alli davant. No només he fet possible jo la 
meua exposició, la part de treball també per part de la meua família ha sigut important, diria que 
moltíssim en el meu cas, he pogut estar hores i hores explicant-los l’exposició a ells i el seu 
recolzament ha sigut imprescindible. Em vaig trobar molt nerviosa i primerament no valia fer 
l’exposició però, el resultat final i com hem vaig sentir quan vaig acabar compensà tota aquella por 
del principi, i em vaig sentir eufòrica i  realitzada amb mi mateixa, orgullosa del meu treball. Seria 
molt probable que fera altra exposició semblant a aquesta, aprens moltíssim i no només conceptes, 
et sents més segura de tú i d’allò que dius. Pense que no hi havia millor forma d’acabar el curs de 
biologia, explicant allò que t’agrada i fer-ho transmetre a la resta. La confiança que existeix en el 
grup de biologia de quart era l’entorn adequat per fer la meu primera exposició individual d’aquest 
grau de complexitat  i espere que no siga l´última. 

Carmen Huguet Valero 
El meu treball ha tractat de la Psicologia en general. Des d’un primer moment vaig escollir aquest 
tema perquè m’és molt interessant aquest món. Em vaig planejar aquest treball de forma que vaig 
tindre prou temps per a acabar-lo. Vaig començar des de principis de curs buscant informació i 
construïnt el Prezi ja que vaig emprar aquesta aplicació per a fer la meua presentació. Personalment 
jo m’ho hauria d’haver preparat millor perquè podria haver-ho presentat millor però per la resta ha 
estat prou bé. Tots els meus companys ho han fet molt bé i han aportat molt a la resta de la classe ja 
que cadascú ho ha fet d’una matèria i hem pogut aprendre molt de molts camps diferents. 
Concloent, pense que des de l’àrea de Biologia i Geologia s’ha fet un bon treball amb nosaltres 
deixant-nos que investigàrem pel nostre compte i amb el que nosaltres preferiem; és una manera 
diferent d’aprendre i en la meua opinió una bona manera de fer-ho.

Víctor Marc Sanmartín Zapata
Aquest treball ens ha aportat una nova forma d’aprendre sobre el camp de la Biologia que més ens 
agrade degut a que era molt lliure. En la meva opinió pense que ha sigut un molt bon treball perquè 
hem après molt sobre camps de la biologia que fins ara no coneixiem. A més, com que ja s’apropem 
als estudis superiors, és una bona forma de tindre més informació per prendre una bona decisió. 
Respecte a  la meva experiència, he tingut l’oportunitat d’aprendre més sobre un tema que ens 
resultava interessant: la Biotecnologia. Quan vaig triar el meu tema per fer l’exposició no tenia 
massa idea de què era allò, però havia llegit un parell de coses i em resultava interessant. La veritat 
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és que quan viag començar a fer el treball em va resultar un tema prou fàcil, però, segons anava 
avançant anava sent més difícil perquè no tenia certs coneixements que es necessitaven per 
entendre el tema. Per tant, vaig pensar: “si no ho entenc jo, com li ho vaig a explicar a altres que 
tenen menys coneixements sobre açò”, aleshores vaig decidir limitar-me a explicar allò que els meus 
companys i jo poguèrem entendre, perquè, per a què vaig a fer una exposició en la que els meus 
oients no entenen el que dic?. Ara, havent acabat el treball em penedeixo un poc del tema que he 
triat perquè a causa de la dificultat d’aprofundir en aquest, no m’ha quedat tant bé l’exposició com 
m’agradaria que hagués quedat.

Míriam López Igual
Aquest treball per a mi ha sigut molt important, per que havia d’investigar, buscar i entendre tota la 
informació que anava a explicar als meus companys de classe. Al principi sols havíem de saber quin 
tema volíem fer; jo ja sabia quin tema volia ( Malalties genètiques i Mentals) així que una vegada 
sabíem quin tema volíem desenvolupar, havíem de començar a buscar la informació que més tard 
hauríem de fer una exposició de 50min com a mínim. El treball no sols consistia de buscar informació 
fer un powerpoint i després exposar, també en saber-te molt bé el tema per a poder explicar-lo a la 
resta ii que ells l’enteneren. La part més complicada per a mi era l’exposició perquè sempre hem 
fique molt nerviosa fins al punt de posar-me a plorar i a voltes ni fer l’exposició però esta vegada ha 
sigut diferent, perquè este treball el vaig fer jo buscant i entenent tot el que havia de dir. Gràcies a 
aquest treball he pogut vore que si que puc fer una exposició sense posar-me nerviosa a més que ara 
ja se més coses del tema que m’agrada. En conclusió aquest treball t’ajuda a vore el potencial que 
pots tindre, almenys a mi m’ha fet vore que si que puc i gràcies açò ja no me subestimaré més.

Èric Urrea Capilla
En primer lloc, el meu treball a la classe no ha aportat res nou a classe i a mi tampoc, o al menys 
m’han donat a entendre això. Pense que en general el grup ha presentat bons treballs (lesions 
medul.lars, cáncer…), degut a què han aportat coses noves a la classe i això en aquest treball es el 
que més es valora. I també pense que les tècniques de treball dels meus companys han sigut molt 
bones, han utilitzat ferramentes com el prezi,drive… En resum s’ha realitzat un bon treball per part 
dels meus companys. I respecte a la part individual res satisfet pels motius anteriors i espere que per 
als pròxims que tinguen que hgen de fer aquest treball que es centren més en aportar coses noves a 
la classe que en altra cosa, degut a què es el que més es valora, com abans he dit. I que no tinguen 
eixe error que he tingut jo, degut a que per aquest motiu pots suspendre una evaluació, després de 
tot un any. En fí açó és un simple consell, espere que vos servisca.

Núria Aguado
Jo crec que aquest ha sigut un treball molt interessant, ja que gràcies a ell m’he submergit en un 
tema que des de fa ja un temps volia conèixer més a fons. Quan des de l’àrea de Biologil ens van dir 
a principi de curs que havíem de fer aquest treball, no em va fer molta gràcia ja que em feia por el 
fet d’exposar el meu treball durant 50 minuts o més davant de tota la classe.
Vaig estar un temps pensant sobre que el podia fer, i finalment em vaig decidir per fer-lo sobre el 
càncer. Comencí a buscar l’informació que volia explicar al meu treball a meitat d’Octubre, però pels 
exàmens ho deixí de costat. Per a Nadal ja tenia la idea general de tot el que volia fer conèixer als 
meus companys, i aleshores comencí a fer el Prezi.
Aquesta part em va costar prou ja que no sabia exactament quanta informació i de quina forma 
l’havia d’escriure, i per això vaig esborrar la presentació dues vegades fins que en vaig fer una que 
em va semblar prou bona per mostrar-la a classe.
El dia 6 de maig em va tocar exposar, i tres dies abans comencí a preparar-me l’exposició i em 
passava les vesprades passejant per casa amb els apunts i intentant explicar-ho tot de forma que els 
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meus companys ho pugueren entendre. El dia d’abans vaig fer a ma mare que es sentara mentre jo li 
feia l’exposició amb el prezi. 
Ja m’ho sabia tot i ho tenia preparat però els nervis no se n’anaven, i això per a una presentació no 
és gens bo. Al començar-la estava molt nerviosa, però passats els primers 10 minuts ja em vaig 
relaxar i a més vaig gaudir mentre la feia. El fet de veure a tots els meus companys atenent a la 
meua exposició i entenent-ho ho va fer més senzill.
Aquest treball m’ha ajudat molt personalment, ja que he aprés molt sobre els temes que tant jo com 
els meus companys hem escollit, també m’ha ajudat a l’hora de fer presentacions per a altra gent i 
he aprés a fer bé un treball d’investigació.
Encara que és un treball llarg i no molt senzill, m’ha agradat molt fer-lo i crec que s’hauria de seguir 
fent, ja que és molt positiu.

Sara Domínguez Bayarri
Fer aquest treball per a mi ha suposat un pas més en la direcció encertada i que estic 
disposada a viure en el meu futur. El meu treball tractava sobre l’encèfal, el cervell i diverses 
malalties.  Sincerament, fer-lo em va costar molt principalment perquè quan em disposava a 
buscar informació m’interessava tant que acabava buncant de tot menys el que necessitava. 
Amb aquest treball he pogut obrir-me un món cap a la neurocirurgia on he pogut gaudir 
molt gratament. M’agradava tant el tema que mai em cansava de buscar informació i per 
això, aquest treball no em va resultar gens pesat. Alhora de posar-ho en escena em sentia 
molt a gust i el meu principal objectiu era transmetre com em sentia i que la gent gaudira 
tant com jo ho estaguí fent.

Alícia Ortiz Maiques
El treball d’investigació que he realitzat ha sigut un dels més intensos que he fet durant la 
meua etapa en la ESO. És una tasca que has de començar-la amb temps i tranquil·litat, 
escollir un tema que de veres t’interessa per que no se’t faja pesat el treball i, a l’hora de 
presentar-ho davant dels companys, que es note que estàs còmode/a amb el que estàs 
exposant. Pot ser que no m’haja organitzat tan bé com m’hagués agradat, però si que he 
sabut treballar de manera constant durant l’any, i és un dels punts positius que trobe 
d’aquesta tasca. El moment d’investigar i fer apunts, per a mi, ha sigut la part més ràpida, 
pot ser siga per les ganes de saber més i més sobre el tema. Però és cert que a l’hora de 
sintetitzar la informació, em va ser més difícil. Volia plasmar tot el que havia aprés 
investigant i moltes vegades no trobava les paraules correctes ni la millor forma 
d’expressar-me. 
Però quan arribà el dia de l’exposició, dia que els nervis et mengen, et col·loques davant 
dels teus companys i comences a explicar amb veu tremolosa, penses:
“Calma, has estat un curs preparant aquest treball i l’has disfrutat fent-lo, ara, la meua tasca 
és fer disfrutar a la resta.” 
I sincerament, espere que els meus companys, a més d’haver aprés nous conceptes, no se’ls 
fera pesada l’exposició i hagen estat a gust tant com vaig estar jo fent el treball. 
jujl
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ANIMAL FAMILIES 
We made a project on animals around the world.  
The first animal is the Red Deer of England. It is one of the biggest of many deer species, as well as 
England, the Red Deer also lives in Europe, part of Asia, Africa, Australia, New Zealand and 
Argentina. 
The second animal is the Lynx of Portugal. It is the world’s most endangered feline, there are only two 
species, one came from Silves and the other from Spain. 
The third animal is the Red Wolf of Italy. It is a sub-specie of the Grey Wolf, their fur colour is 
commonly grey or brown, but there are also black species. 
The ultimate animal is the Polar Bear of Russia. It is the biggest bear, it can weight up to 800kg and 
when it stands on his legs it is more than four metres.  
 
PHOTOGRAPHING HISTORY 
We worked the topic photographing history. 
First we made a research on the internet about the most famous photographs in the world, and then 
we chose five of them. After that, we compiled some historical and author information on each of 
them. 
The photographs we chose are: 
-The falling man on 11th September. 
-The Thailand's earthquake. 
-The end of the Second World War. 
-The Fall of the Berlin’s Wall. 
-The young Jane Rose 
 
TRAVEL BOOKS 
We made a research on some books about travels.  
The Odissey: it tells us the return home, to the island of Ithaca, after the war of Troya, of the great 
hero Odysseus.  
The Innocents Abroad: it is a travel book by American author Mark Twain. It tells the story of a group 
of American travellers through Europe.  
Pictures from Italy: it is the most important book by the English writer Charles Dickens. It tells us the 
story of a trip from France to Italy.  
Gulliver’s Travels: it is a book by Jonathan Swift, written in 1726. It is a picture of the society and the 
customs of the time. 
 
THE CIRCUS 
We explained the circus from a point of view in which everyone loves each other, like a big family.  
The tamer and the strongman are best friends. They feed and take care of the animals. The clown 
and Lily, one of the acrobats, clean the circus everyday. The sword-swallower and Ella are a happy 
couple. They are a big family! 
 
A HEALTHY LIFE 
We worked on a research about a healthy life. To have a healthy lifestyle you need to sleep enough 
hours, more or less eight a day. You should also drink enough water, the recommendation for an 
adult are 2 litres a day. We should also have a look at the food pyramid to control our diet.  
 
GREEN FUTURE 
We must be aware that we need our planet to live so we must respect the environment. In this project 
we discovered many ways in which we can help the environment. We made a comparison on the 
health of the planet 100 years ago and today. We discovered that our planet was greener in the past. 
Then we made a game to help people discover how many years they take to some materials to 
decompose. 
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sintetitzar la informació, em va ser més difícil. Volia plasmar tot el que havia aprés 
investigant i moltes vegades no trobava les paraules correctes ni la millor forma 
d’expressar-me. 
Però quan arribà el dia de l’exposició, dia que els nervis et mengen, et col·loques davant 
dels teus companys i comences a explicar amb veu tremolosa, penses:
“Calma, has estat un curs preparant aquest treball i l’has disfrutat fent-lo, ara, la meua tasca 
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MOST FAMOUS DETECTIVES 
In this work we talk about the most famous detectives in the world of films, cartoons and TV series. 
Derek Morgan is a specialist supervisor of the FBI Behavioural Analysis Unit. Sherlock Holmes is a 
character created in 1887 by the Scottish writer Sir Arthur Conan Doyle. Inspector gadget is a clumsy 
and clueless detective who is equipped with several gadgets placed in his body and whose main 
enemy is the leader of the evil organisation MAD. 
 
UNUSUAL UNIFORMS 
We made a research on unusual uniforms around the world. We decided to work on four of them. 
-- The carabinieri: they are the official national guard in Italy. 
-- The vatican guard: they wear very colorful uniforms, with blue and yellow colours. They were 
designed by Michel Angel.  
-- The flamenco dress: this is a popular dress in most festivals, above all in Andalusia.  
-- The Indian / Pakistan border guards: both borders guards engage in a brutal dance fight called the 
wagah ceremony to work the border’s daily opening and closing.   
 
WHO DISCOVERED IT? 
We made a research on the most famous sweet things in the market and the person who invented or 
discovered it accidentally. 

Coca-Cola was accidentally discovered by John Pemberton, who wanted to create a formula against 
digestion problems. The Chupa-Chups was invented by Enric Bernat in Spain, in a small Asturian 
village. The cotton candy was accidentally discovered by a woman who dropped sugar to her 
fireplace. Finally, the granulated candy appeared in 1956 and at first it was prohibited because they 
said it was toxic. 
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ANGLÈS PRÀCTIC 4t I ANGLÈS 3r  MINI-PROJECTES 
En la classe d’Anglès Pràctic de 4t d’enguany hem realitzat diferents projectes i mini-projectes al voltant de la pràctica de la llengua estrangera. Si al primer trimestre férem blind dates i organitzàrem el nostre viatge preferit, travel arrangement; en el segon trimestre férem un App tutorial i activitats centrades en l’intercanvi; i en el tercer trimestre hem continuat amb activitats d’intercanvi i amb la gravació i realització d’un breaking news (noticiari d’última hora). Els resultats han sigut prou satisfactoris i damunt hem gaudit amb el treball. Què més es pot demanar? Aprendre i gaudir a l’hora. 

Pel que fa al grup de 3r ESO, en anglès, hem treballat amb la investigació i presentació de My Favourite Rare Animals (el meus animals estranys preferits). Una activitat en la qual hom ha treballat en documentar-se, confeccionar un poster i exposar la informació. Hem treballat de manera cooperativa, comunicativa i integrant llengua i continguts (l’enfocament CLIL). Ha sigut una experiència molt interessant. Hem parlat de Kiwis, Tucans, Komodo dragons and Iguanas. Students have been very fluent and accurate on their exhibitions. 
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INTERCANVI ALEMANYA 4t ESO
Els alumnes de 4t d’ESO van rebre la visita dels companys alemanys del centre KGS Kirchweyhe, al cos-
tat de Bremen. Va ser els dies de l’11 al 19 d’abril. Van ser 9 dies intensos en els que realitzarem activitats 
al voltant de l’intercanvi intercultural, que com sabeu, complia enguany 10 anys de vida. Presentacions, 
visites al Racó de l’Olla, L’Albufera, Ciutat de les Ciències, el centre de València, la platja, esport, plàs-
tica… I, com a activitat commemorativa, viatjàrem a Madrid on es va fer una descoberta de la ciutat a 
càrrec dels alumnes de La Comarcal i on vam visitar el centre de Madrid, el Barri de les Lletres i el Museu 
de El Prado. Ha sigut un intercanvi molt especial, sens dubte. Continuem en contacte amb els companys 
german, descobrint i coneixent. Fins aviat. Bis später!
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CURSOS AKOE INTERNACIONAL 2016: IRLANDA, CANADA & VALÈNCIA
Ja està tot  preparat per a viatjar i viure les noves experiències dels Cursos AKOE Internacional 2016. Enguany són casi 20 entre alumnes i ex alumnes que participen en aquests cursos. Viatjaran a Kilkenny (Irlanda), Toronto (Canada) i Moragete (Requena, València). Els desitgem el millor. Nice trip! 

CONGRESSOS: EICE 2016 i el  I CONGRÉS DE MULTILINGÜISME de la PRIMAVERA EDUCATIVA
A maig presentàrem les nostres experiències d’Intercanvis interculturals integrats en la programació de llengua estrangera en La Comarcal. Amb una molt bona assistència de gent, vam presentar la nostra experiència en la realització d’intercanvis interculturals integrats i vam obtindre una resposta molt positiva amb comentaris i publicacions de textos molt enriquidora. #Som Secundària.
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PROJECTE RÀDIO
HISTÒRIA de la RÀDIO:
Comencàrem  amb un treball d’investigació sobre la història de la ràdio 
(inventor, canal de transmissió, primeres transmissions, etc.) i  el treball 
va ser  l’elaboració d’una línia del temps on quedearen recollides les di-
ferents èpoques, esdeveniments i/o personatges que han influït la ràdio 
des del seu començament.

ASPECTES TÈCNICS de la ràdio:
Recerca d’informació sobre les necessitats tècniques d’un programa ra-
diofònic com per exemple els elements que componen una emissora de 
ràdio, les particularitats que presenta un estudi de gravació , el software   
i característiques bàsiques ... El treball final consistia a elaborar un mu-
ral on es recolliren els aspectes tècnics que envolten la creació d’una 
emissora de ràdio.

TIPUS DE PROGRAMES en una emissora de ràdio
Investigació del diferents tipus de programes que donen resposta a dis-
tintes necessitats dels oients, assoleixen distints objectius i tenen unes 
característiques ben diferenciades. El treball consistí a elaborar una pre-
sentació en paper dels diferents tipus de programes radiofònics, quins 
objectius tenen i quines són les seues característiques principals.

COM FER un programa de ràdio:
Com que la tasca final que encomanada era la gravació d’un programa 
de ràdio sobre la setmana cultural a La Comarcal, van fer una planifica-
ció de quines coses n’eren necessàries per portar a terme la gravació.
Aspectes com el to de veu, el volum, el silenci, la música de fons, les fal-
ques… són elements indispensables per produir un programa de qualitat. 

El LOGOTIP i el NOM
Disseny del logotip  i el nom per a la nostra ràdio. 

COMENÇA L’ELABORACIÓ DE  LES SECCIONS
-Setmana Cultural: Del 25 al 29 d’abril, la nostra escola realitza la 
setmana cultural. i la tasca d’aquest grup va ser  fer un reportatge so-
bre Setmana Cultural a la Nostra Escola Comarcal. El guió contemplava 
l’explicació de la idea central del reportatge , entrevistes a xiquets i mes-
tres de les tres etapes  que explicaven les activitats fetes en cada una de 
les etapes de l’escola.

-Fira del Llibre: El dia 28 d’abril que tota la etapa realitzà una visita 
a la fira del llibre. El grup de reporters i reporteres estava encarregat de 
realitzar un reportatge sobre La Fira del Llibre (idea central, entrevistes a 
llibreters , a escriptors, organitzadors,etc) , alumnes i professors d’altres 
escoles i instituts...

-Especial Tio Canya
Per tal de celebrar l’any Tio Canya, un grup fa un reportatge sobre el 
moviment de 
La Nova Cançó, descripció sobre el grup Al Tall i sobre el significat de la 
lletra i contextualització d’aquesta, així com la importància i vigència del 
missatge en l’actualitat. 
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PROJECTE RÀDIO
DEDICATÒRIES DE CANÇONS
Una altra tasca fou la de  portar endavant una secció al  pro-
grama que tinguera com a objectiu la dedicatòria de cançons 
entre l’alumnat o el professorat de l’escola. Van recollir les 
dedicatòries de l’alumnat de 5é i 6é i que  pujaren a l’estudi 
de ràdio a gravar-les.

CONDUCTORS del PROGRAMA
Dos alumnes (Núria Ferrer i Joan Medina) són els encarre-
gats de fer la maquetació del programa , i de vertebrar totes 
les seccions que hem anomenat abans. 

PROJECTE FOTOGRAFIA
Resumint molt, podem dir que la fotografia consisteix en el fet que una persona 

capta una escena que té una llum determinada emprant una càmera. Encara que 

pot resultar molt obvi, conèixer els elements de la fotografia és molt important 

perquè així coneixem quins elements influeixen en el resultat final d’una imatge. 

Així, d’aquesta manera, i seguint amb la programació dissenyada des del claustre 

de secundària, es va presentar a l’alumnat que va triar el Projecte de Fotografia 

els orígens de la fotografia, els elements que composen una correcta exposició i 

com no, els elements claus de la composició. A més a més, vam veure diferents 

projectes que s’estan duent endavant per artistes actuals en referència al tan 

complicat món de l’autoretrat. 
Ens vam familiaritzar amb termes com sensibilitat de la càmera, diafragma, 

velocitat d’obturació, distància focal, llarga exposició o lightpainting –en la qual 

tots i totes vam poder pintar amb llum un retrat dels seus companys i companyes-. 

Pel que fa a composició vam treballar punts claus com el fet d’identificar el 

centre d’interès i el seu percentatge a la imatge; l’ús de les línies per conduir a 

l’observador per la imatge, els elements repetitius, la famosa regla dels terços 

o l’emmarcat natural.Amb tot açò, es van dissenyar diversos tallers pràctics com la recerca a la 

xarxa de fotografies que tingueren alguns dels punts estudiats a la composició, 

compartint-los amb companys i companyes i justificant el per què les havien 

triades; altre taller pràctic anomenat “Fem fotos” on l’alumnat, i fent ús dels seus 

mòbils i càmeres fotogràfiques van fer fotografies per tot el recinte de l’escola 

mostrant els seus diferents punts de vista sobre allò estudiat a l’aula, incloent 

a més dos autoretrats cadascun/a; per últim férem un taller pràctic de retrat 

d’estudi fotogràfic amb flashos, modeladors de llum, fotòmetres,... etc, així com 

un de lightpainting al hall de secundària –molt ben valorat per l’alumnat- i on 

vam poder incloure a les nostres fotografies traces de llums amb llanternes així 

com figures de papallones, parotets o fades. Una experiència on tots i totes vam 

poder gaudir i que de segur repetirem en un futur.
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We’ve shattered their creations
We’ll shatter’em now
We’ll demolish’em... that’s our vow. Guillem i Raul

Valenciens et valenciennes rappelez votre origine
que renaissent les racines 
de ce qu’un jour 
a été à vous. 

Van ser molts els anys de pena
Van ser molts els anys de pena
en què el poble valencià 
Amagà (no parlà) la seua llengua 
no parlà la seua llengua 
i ja quasi l’oblidà.

Em té igual si som de poble o ciutat (ens fa igual ser de poble o de 
ciutat)
El més important es fer-se respectar Nestor
El tio Canya ho va intentar
Cada vegada que a València va anar (en valencià va parlar) Andriy
Els seus rebesnets al poble hem tornat
Per continuar el que el iaio ens va deixar Miquel
Estima per la llengua, el nostre valencià
Perquè la gent de poble som el millor que hi ha! Tots 

Crec que ja ha quedat prou clar
Que el Tio Canya ací ha tornat 
I d’aquesta escola
Mai no se n’anirà

Valencians i valencianes recordeu el vostre origen
Que rebroten les arrels
Del que un dia va ser nostre

Valencians i valencianes recordeu el vostre origen
Que rebroten les arrels
Del que un dia va ser nostre

Valencians i valencianes recordeu el vostre origen
Que rebroten les arrels
Del que un dia va ser nostre
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PROJECTE MUSICAL: TIO CANYA A RITME DE RAP
El projecte musical de la Setmana Cultural d’ESO va ser una activitat que plantejàrem com a multidisciplinar, 
plurilingüe (valencià, castellà, anglès i francès), intercultural i que feia ús de recursos informàtics i audiovisuals. 
Va consistir en l’elaboració i composició d’una adaptació de la popular cançó “Tio Canya” d’Al Tall d’estil folk 
tradicional, en una reinterpretació del tema en format rap. Per a aquest “repte” configuràrem un grup de treball 
ampli format per alumnes dels quatre grups de l’ESO. Programàrem inicialment unes sessions de motivació 
on escoltàrem la cançó d’Al Tall i cançons de rap protesta i reivindicatiu. A partir d’ací elaboràrem un pòster 
cronològic (time-line) i començarem a escriure sobre temes que, en grups, desenvolupàrem i adaptàrem al tema 
rap. Triàrem una bases hip hop i l’acoblàrem per a enregistrar la cançó i elaborarem rimes i versos d’allò més 
creatius i imaginatius. El resultat final va ser un tema que encaixà dignament en els paràmetres del rap i que 
el mateix Vicent Torrent d’Al Tall va escoltar, cantat en directe pels alumnes, el dia que va visitar l’escola (en la 
inauguració de la Plaça Tio Canya). Eixe dia va ser un acte molt emotiu on, a més a més, l’alumnat va vore el 
resultat del seu treball en el rostre del mític fundador de la banda valenciana. 

Ací teniu uns fragments de la lletra i l’enllaç de les bases hip hop per si us atreviu a cantar-la [els colors 
assenyalen els diferents rapsodes que intervenen]: http://www.hhgroups.com/bases/

intro
Escola Comarcal
Picassent - Valencia - Horta Sud - País Valencià
Reviscola tio canya
Tots coneixem al Tio canya, 
Nascut en la Pobla, criat en Picanya PauG
Està en contra del canvi de llengua a València
Si ho volem aconseguir necessitem molta paciència Antoni 
Ara ens toca nosaltres
Trobar les claus de sa casa 
Cal fer molt més Ferran
La gent no sap el  què passa Tots

Recorda! [Arturo]
el seu fill de l’escola se’n volia anar
Perquè en valencià no el deixaven parlar [Pepe]
El xiquet ja estava fart 
D’aguantar tant, Arturo
Pero fins que no morira
seguiria lluitant. Pepe i Arturo

Valencians i valencianes recordeu el vostre origen
Que rebroten les arrels
Del que un dia va ser nostre Xiques 4t

La familia li donava consells
A sa germana li passava el mateix Arturo
Mientras crecía, recibía, le decían
Que no era tan buena como un hombre, 
Que no importa cuanto trabaje, 
Que no importa su nombre.
Ella no se creía nada 
Y los comentarios machistas no los escuchaba 
Cuando fue creciendo nunca se rindió,
Y se mantuvo firme en su posición,
De mujer fuerte, que no necesita un hombre
para realizarse,            
Luchemos juntos, por un mundo mejor 
Que en la historia ya sabemos,
Quien se lleva lo peor.

Over lands and nations
The commune goes forth
We smash sexism from South to North
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Alumnes re-interpretant en directe el Tio Canya a ritme de rap.
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SETMANA CULTURAL  ESO

PROJECTE ART
Dins de la setmana cultural hi havia quatre projectes, Mùsica, 
Fotografía, Ràdio i Art. 
El nostre projecte era el d’Art i l’objectiu i consistia a fer un trencadís 
en homenatge a la famosa cançó del Tio Canya, d’ Al Tall. 
El projecte es va organitzar en dues parts, una teòrica i altra 
pràctica. Així doncs, el primer dia vam escoltar detingudament 
la cançó del Tio Canya, que ja l’havíem sentit durant la setmana 
anterior però en aquesta ocasió analitzarem la lletra i el seu 
significat. Després vam dur a terme un petit qüestionari sobre 
la cançò, el grup d’ Al Tall i altres grups de la Nova Cançó i com 
allò pel que lluitaven es pot traslladar actualment a la societat 
en que  vivim. Al finalitzar posarem en comú totes les nostres 
respostes i realitzàrem la conclusió de la primera part teòrica del 
projecte. Per la vesprada, ens van explicar minjançant un Power 
Point i un video l’evolució del mosaic al larg de la història, des de 
l’època romana fins l’actualitat, la diferencia entre un mosaic i un 
trencadís i com fer aquest ùltim. 
El segon dia de projecte vam donar unes primeres idees de com 
fer el trencadís, ens dividiren en grups i cada grup va fer el seu 
disseny. Una vegada realitzat els posarem en comú i elegírem el 
disseny que més ens agradava per fer l’homenatge a la famosa 
cançó valenciana. No vam elegir sols un dels dissenys, sino que 
vam escollir les parts que més ens van agradar de tots els que 
havíem fet i ho vam combinar en un sol. 
Els ùltims tres dies vam dur a terme la part pràctica, és a dir, ens 
vam dedicar a fer el trencadís. Primer de tot,el tauler on anaven les 
tessel·les es va dividir en quatre per facilitar la feina. Una vegada 
fet es van escollir els colors tant del fons, de les lletres i de les 
mantes morellanes. Quan ja estaven els colors  triats vam dividir-
nos les diferents feines per fer el trencadís. Un grup s’encarregava 
de trencar els taulells, altre grup de distribuir les diferents peces de 
colors als grups que eren els encarregats de pegar les tessel·les. I 
així, poc a poc vam acabar el nostre trencadís.
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TROBADES
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CONGRÉS APFRATO
El primer cap de setmana de juny participàrem en el VII Congrès APFRATO a Granada. Cap de setmana ple d’aprenentatges amb 
Roberto Aguado Romo, Angélica Sátiro, Javier Bahón, Amparo Tome, Carme Boqué, José Antonio Fernández Bravo, Francisco Arjona, 
Mar Romera... i Francesco Tonucci. Visitàrem en Parc de les Ciències de Granada i la amb l’exposició 50 anys amb FRATO. Una gran 
experiència. Moltes gràcies a la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Enhorabona a totes i tots.
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VISITA DEL CONSELLER D’ECONOMIA A  
LA COMARCAL
El passat 8 de juny ens va visitar Rafa Climent, Conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, per conèixer de primera mà la realitat i funcionament de 
l’escola cooperativa.
El Conseller ha elegit la nostra Escola per conèixer de prop 
tot el relacionat amb les cooperatives d’ensenyament valen-
cianes. Li hem ensenyat l’Escola, les instal·lacions d’Infantil, 
Primària i Secundària i ha pogut viure com són les classes i 
el dia a dia de l’Escola. La Coral, no cal dir-ho, ha cantat unes 
quantes cançons.
També han estat en l’Escola Lluís Cervellera, president 
d’UCEV, Emili Villaescusa i Nardi, de la Confederació de Coo-
peratives i Conxa Garcia, alcaldessa de Picassent.
Som cooperativa! ;)
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DESÈ ANIVERSARI D’AKOE I CONFERÈNCIA DE 
TONUCCI 
Dimecres 27 d’abril vam poder gaudir de l’acte de celebració del nostre Desè 
aniversari al Palau de les Arts, ple de gom a gom, amb la inestimable com-
panyia del mestre Francesco Tonucci i de 1.500 persones interessades per 
l’educació al nostre país. Allí hi havia pares i mares, mestres, futurs mestres, 
amics i amigues d’AKOE a més a més de les nostres companyes i companys 
de les escoles cooperatives.
Durant un parell d’hores es van mesclar moltes sensacions… els nervis del de-
but d’una “gran obra de teatre”, la il·lusió d’una feina ben preparada, la responsa-
bilitat a donar resposta a l’expectativa de tantes persones… però, sobretot, era 
un moment per al record i per a recordar a totes les persones que heu ajudat a 
dur a terme aquest gran projecte que és AKOE. Moltes gràcies
No volem oblidar-nos d’agrair els nostres amics de Caixa Popular i el seu suport 
per a poder oferir aquest esdeveniment a tota la comunitat educativa valenciana. 
De igual manera ho fem amb la Conselleria d’Educació i el Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana per la seua col·laboració amb l’èxit d’aquesta celebració, 
la qual tampoc haguera estat possible sense l’equip de professionals del Palau 
de Les Arts i l’esforç d’un important equip de companyes i companys de les 
nostres escoles.
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PREMI
La Nostra Escola Comarcal ha rebut el reconeixement de Florida Universitåria per la seu contribució a la inserció professional del seu 
alumnat. Moltes gràcies Florida. Enhorabona mestres. 

ALUMNAT DE 4t D’ESO 
L’alumnat de 4t d’ESO es va presentar a la  convocatòria de les proves de 
la Junta Qualificadora de Coneixements en valencià el passat mes de maig 
al Politècnic. Allí estiguérem acompanyant-los en aquesta experiència nova, 
d’examinar-se fora del centre. Felicitats a totes i tots.
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CONCERT SOLIDARI ACNUR

Concert Solidari. 

Moltes gràciesssssssssssssssssssssss

La recaptació final del concert solidari ha estat de 1.465 

€!! :)

Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre recolzament, 

també a totes i tots els qui ho heu fet mitjançant la “Fila 

0” i gràcies als artistes: Marcel Marcianet i als grups de 

teatre de l’Escola.

La recaptació s’ha fet arribar íntegrament a ACNUR Co-

mite español. Delegación Comunidad Valenciana per tal 

que contribuïsca en millorar la situació dels refugiats.

Sou grans! ;)
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DOCUMENTAL MESTRES DE LA IMPREMTA
El documental Mestres de la Impremta, dirigit i escrit per Alfred Ramos, amb el suport de  l’equip tècnic de la productora valenciana Pe-
gatum, és una mirada al moviment Freinet valencià dels anys trenta. La part més extensa està formada per les 20 entrevistes realitzades 
als antics alumnes dels mestres que practicaren la pedagogia Freinet durant aquests anys, els qual ens parlen dels seus mestres, el tre-
ball cooperatiu de l’escola, les revistes escolars, els intercanvis, la descoberta del medi, la correspondència... A les quals s’afegeixen les 
intervencions de Carmen Agulló i Ferran Zurriaga sobre les característiques d’aquesta pedagogia, l’actitud dels mestres i de la repressió 
i depuració del franquisme. Es completa amb abundant material visual de les revistes i periòdics escolars, textos, dibuixos, fotografies 
dels mestres i alumnes, carnets, cartells, portades de llibres... També hi ha imatges del treball actual de la pedagogia Freinet en escoles 
valencianes com ara La Comarcal i La Gavina: els  textos i dibuixos lliures, l’assemblea de classe, el treball en equip, l’hort escolar, la 
granja, la biblioteca escolar, el cor...

CONCERT CORAL
La Coral dels Majors va actuar en el Centre La Beneficencia dintre dels actes de La Primavera Educativa. Enhorabona pel concert i per 
la cançó que l’alumnat de 3r cicle de Primària junt a Bertomeu van crear per reivindicar la igualtat.
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VIATGES DE FINAL DE CURS
Els tres últims dia del curs foren especials per a 3r d’ESO i 4t 
d’ESO. Feren el seu viatge de final de curs. L’alumnat de 3r 
viatjà a Madrid i els de 4t a Barcelona. Viatge especial el de 
final de curs, rialles, diversió, llibertat, acomiadaments… 
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LA 7ª DECLARACIÓ EDUCATIVA DE LA UCEV 
REFLECTEIX UNA MIRADA I UNA REFLEXIÓ  
SOBRE EL PAPER DE LES COOPERATIVES  
D’ENSENYAMENT

La Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) ha 
presentat aquest dimarts la seua 7ª DECLARACIÓ EDUCATIVA, 
titulada “La societat necessita les cooperatives d’ensenyament”, 
en un acte públic que ha reunit més de 250 persones i al que no 
han faltat representants de la Comunitat educativa, represen-
tants polítics i sindicals i del sector cooperatiu.

A la inauguració de l’acte van assistir el director general de Polí-
tica Educativa, Jaume Fullana, i el director general d’Economia, 
Emprenedoria i Cooperativisme, Paco Álvarez, junt al president 
de la UCEV, Luiso Cervellera.

La Declaració Educativa d’aquest any reflecteix una mirada i una 
reflexió sobre el paper de les pròpies cooperatives d’ensenyament, 
en un exercici d’introspecció i d’autoavaluació. “Volem mostrar a 
la societat valenciana les nostres senyes d’identitat i la manera 
de fer escola de les cooperatives d’ensenyament. Som centres 
en permanent procés d’aprenentatge amb vocació de servei pú-
blic i de millora contínua “, ha explicat el president de la UCEV, 
Luiso Cervellera.

En la seua intervenció, Cervellera ha destacat: “Les cooperatives 
d’ensenyament hem estat pioneres de transformacions socials, 
creadores d’una àmplia xarxa de cooperació entre escoles per 
avançar en la millora dels nostres projectes educatius, exemple 
d’implicació amb el territori i les persones, amb la llengua i la 
cultura, amb les famílies i els alumnes “.

Per la seua banda, el director general de Política Educativa ha 
fet un recorregut, una a una, per les set Declaracions Educa-
tives de la UCEV, destacant-ne els punts fonamentals. “Som 
conscients del valor dels vostres projectes i volem reconèixer la 
vostra tasca”, ha dit Jaume Fullana, qui ha declarat que des de 
conselleria d’Educació “volem treballar amb vosaltres de la mà, 
fent xarxa i contagiant-nos les ànsies d’innovació”.

En la seua intervenció, Fullana ha reconegut: “Viatgem plegats 
amb les cooperatives d’ensenyament cap a l’escola que volem i 
en la qual creguem”.

En opinió del director general d’Economia, “el cooperativisme 
deuria ser una cosa natural en la societat” i dirigint-se als coo-
perativistes ha dit: “el que esteu fent és el futur, tot i les dificul-
tatsque heu pogut tenir i el reconeixement que no sempre heu 
tingut”.

Servei educatiu públic i de qualitat
“Les cooperatives reiterem el nostre compromís amb la respon-
sabilitat de ser centres sostinguts amb fons públics”, ha dit tam-
bé Cervellera, per a qui “aquest deure es tradueix en que tant 
la xarxa pública com la concertada hem de garantir un servei 
educatiu públic i de qualitat amb igualtat de deures i de drets “. 
Com a conseqüència, i en al·lusió al finançament actual de la 
xarxa concertada, Cervellera ha reclamat “el dret a un finança-
ment adequat del servei públic que prestem”.

En l’actual debat generat per l’arranjament escolar, en opinió 
de Cervellera, “no sentim que hi haja hagut acarnissament cap 
a la concertada, encara que és cert que s’ha generat un estat 
d’inquietud i incertesa poc propici. Des de la UCEV demanem 
calma i un debat assossegat. Creiem que és el moment d’iniciar 
el procés cap a un Pacte Educatiu Valencià”.

En les seues anteriors edicions, les declaracions educatives de 
la UCEV van abordar el plurilingüisme, la inclusivitat, el compro-
mís ètic dels docents, el centre educatiu i l’ensenyament infantil. 
Amb aquesta cita anual, la UCEV pretén complir amb un doble 
objectiu: que es visualitze la particular manera de fer escola de 
les cooperatives d’ensenyament i formar part del debat educa-
tiu que té hui lloc a la Comunitat. Cada declaració educativa és 
fruit de la reflexió, del treball conjunt de molts mestres, educa-
dors i educadores, fruit de l’experiència, dels èxits i, també, de 
l’aprenentatge que es deriva dels fracassos. I sempre amb el 
compromís que siguen constructives i un estímul per a la reflexió 
i el debat.

En l’actualitat, existeix en tota la Comunitat Valenciana més d’un 
centenar d’escoles cooperatives que operen en els diferents 
nivells de l’ensenyament als quals acudeixen més de 25.000 
alumnes. Són majoritàriament centres concertats que desenvo-
lupen la seua activitat amb un alt grau de vocació de servei pú-
blic tractant de respondre a les necessitats socials i educatives 
del seu entorn.

Ana Real
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FESTA PRIMAVERA

NIT D’EXPRESSIÓ
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Inscripció: Del 14 de març fins al 27 de maig / Places limitades

Informació: www.lacomarcal.com 

  Tel.: 96 123 19 33 · escola@lacomarcal.com 

Obrim l’escola a l’estiu
We ĺl also be open in summer
del 22 de JUNY al 22 de JULIOL / From June, 22th to July 22th. 

ENGLISH SUMMER 

School in the heart of nature!!!ENGLISH SUMMER 

School in the heart of nature!!!ENGLISH SUMMER 

School in the heart of nature!!!

  FOR ALL LEVELS: KinderGarten & Primary 

Per a tots els nivells: Infantil i Primaria

  QUALIFIED TEACHERS. NATIVE SPEAKER TEACHERS 

Professorat titolat en Anglès. Professorat nadiu

  SMALL GROUPS 
Grups reduïts

   SCHOOL, SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES 

Activitats escolars, esportives i lúdiques

   NEW TECHONOLOGIES IN THE CLASSROOM 

Noves tecnologies a l’aula

  MONITORS 
Monitors

  TRANSPORT SERVICE AND SCHOOL MEALS PROVI-

DED 
Servei de transport i menjador

  HOURS: From 9.30 to 15h. (and possibility of extra 

hours) 
Horari de 9.30 a 15h. (amb possibilitat d’ampliació)

  OTHER ACTIVITIES: excursions, visits to the  

swimming-pool, sports facilities, drama, workshops... 

Altres activitats: excursions, eixides  

(piscina, instal·lacions esportives)


