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LES PROFUNDITATS MARINES

Un món per descobrir
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… i queda tant per
descobrir!

gaudir!
estudiar!

Estimats comarcalers i comarcaleres. Amigues i amics de la Nostra Escola, un altre curs us oferim el calendari que ens ajudarà a situar-nos en els dies i les estacions de l’any,
esperonant-nos a eixamplar els nostres coneixements, despertant en nosaltres el desig de nous sabers.
Hem triat la mar i els oceans per al nostre calendari i eixe món, sovint desconegut, per saber més de l’ecosistema del qual depèn la vida del nostre planeta.
Mars i oceans han marcat en la història de la humanitat el repte d’anar més lluny. Recordem, si més no, l’aventura de l’home (i la dona) Sàpiens agafant les pasteres de de l’Àfrica
cap al Nord; els víkings baixant cap al Sud; fenicis i grecs inventant el comerç i la multiculturalitat; Odisseu marinant la mar Jònica de retorn a Ítaca; Roger de Llúria desplegant
el velam de la nostra senyera per tota la Mediterrània; Colom navegant cap a l’Oest per descobrir noves rutes cap a l’Orient...i topant-se amb les Amèriques; J. Sebastiá Elcano
donant la primera volta al món; Lepanto; Trafalgar; Pearl Hearbour; la inventiva literària de Jules Verne navegant al llarg de Vint Mil Llegües de Viatge Submarí...i novament
les pasteres creuant la Nostra Mar, farcides de somnis, fugint de la guerra i de la fam, cap a la terra promesa...Aylan no va arribar i allà en aquella platja turca quedà el seu cos
infantil denunciant la burrera d’una Europa desnortada...
Ah! La mar...sembla que sabem molt de la seua pell, que l’hem sabut llaurar amb tota mena de vaixells, però la mar oceana és molt més que un bon toll d’aigua d’ones
encrespades. L’oceà és un món de vida, de tresors, de pregones fosses que a les Illes Mariannes baixen l’aigua fins els 11.033 metres, de matèries primeres imprescindibles, de
cultura, de comunicació entre les persones i els pobles... i queda tant per descobrir!
La mar de la vida, la sopa primigènia on es produí milions i milions d’anys enrere la primera combinació vital, generadora de totes les formes de vida conegudes,
mereix la nostra atenció: descobrir, estudiar; gaudir; tenir cura de no ferir-la amb els nostres vessaments: fer que les mars, totes les mars,
continuen acostant les persones en una abraçada planetària de pau i solidaritat.
A navegar, a navegar!
LA COMARCAL
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el nostre
calendari

Les profunditats marines
El calendari 2018-2019, ha estat un projecte que vam fer els alumnes l’últim
trimestre del curs passat, actualment estem en 4t d’ESO.
El projecte del calendari es va encetar al mes d’abril, amb dos fases principals:
• Fase d’investigació, on els alumnes vam fer propostes per a la temàtica del curs
vinent, es va presentar a tota l’escola i finalment, es va triar la temàtica de les
profunditats marines.
Vam iniciar la recerca d’informació, on vam escollir acuradament tot el text que
tracten els diferents mesos. Durant aquesta fase, hem aprés moltes coses que
ens han fet pensar no sols en la vida que habita en el mar, sinó també de la seua
importància per a la nostra vida diària.
• Fase de disseny i maquetació, en què vam dissenyar i maquetar per ordinador
cada mes. Pensant que la informació fos didàctica i adequada per a totes les etapes,
infantil, primària i secundària.
Al calendari trobareu que cada mes està dedicat a un aspecte que envolta els fons
marins.
Amb aquest projecte ens acomiadem de l’escola, enguany serà l’últim any que
compartirem experiències, rialles, aventures i convivències a La nostra Escola
Comarcal.
Hem descobert que el calendari de La Nostra Escola Comarcal és alguna cosa més
que un calendari.
Esperem que us agrade a tots i totes. Alumnat de 4t ESO.
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Tresors Marins
Al fons del mar, a banda de biodiversitat marina, també
podem trobar tresors perduts a les seues profunditats.

La Mercedes
Va ser un buc espanyol enfonsat en 1804
en la batalla contra els anglesos. Es va trobar
un tresor de 500.000 monedes de plata al seu
interior.

El Whydah Gally
Aquest tresor va ser descobert en l’any 1984 i està
format per monedes d’or i joieria. Es tracta d’un buc
pirata que es va enfonsar el 26 d’abril de 1717. En
aquesta nau es van trobar més de 200 mil artefactes i es
pot dir que és l’única nau pirata trobada avui en dia.

El tresor d’Antikythera
Va ser trobat en una nau que fou enfonsada en
la costa d’Antikythera, Grècia, en l’any 1900.
Consta almenys de 37 rodes dentades de
precisió, fetes de bronze, amb les quals es
podria calcular amb exactitud posicions i
moviments astronòmics, recrear l’òrbita
irregular de la Lluna i, potser, establir la
posició de planetes.

Sabies què?
La profunditat mitjana dels oceans és de 3.730 metres.
En les profunditats del mar la temperatura de l’aigua és
menor degut a la dispersió de l’energia solar.
Als 3.000 metres la llum solar desapareix per complet.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 4

5/10/18 7:54

octubre2018
DILLUNS

1

DIMARTS

2

DIMECRES

3

DIJOUS

DIVENDRES

5

4

DISSABTE

DIUMENGE

6

7

13

14

DIA MUNDIAL DE L’HÀBITAT
DIA MUNDIAL DE
LA NO-VIOLÈNCIA

8

9

EP: Convivència 3r cicle

EP: Convivència 3r cicle

DIA MUNDIAL DELS DOCENTS

ESO: Reunió famílies inici de curs

EP: Nit a l’escola 2n cicle

EP: Convivència 3r cicle

10

12

11
DIA INTERNACIONAL
DE LA XIQUETA
EP: Eixida inici Pla Lector 3r cicle

EI, EP, ESO: Celebració 9 d’octubre

15

DIADA DEL PAÍS VALENCIÀ

16

DIA DE LES ESCRIPTORES

22

23

ESO: Jornada de Convivència ESO

17
DIA INTERNACIONAL PER
L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA

24
DIA DE LES NACIONS UNIDES

DIA MUNDIAL DE LA BIBLIOTECA

29

30

ESO: Preavaluació de 1r i 3r

DIA MUNDIAL PER A LA REDUCCIÓ
DELS DESASTRES NATURALS

ESO: Jornada de convivència 1r ESO

18

19

DIA EUROPEU CONTRA EL
TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

25

DIA INTERNACIONAL
DEL CÀNCER DE MAMA

26

20

21
EI: Diada famílies

nouvingudes 2 i 3 anys

27
DIA MUNDIAL DEL PATRIMONI
AUDIOVISUAL

28

DIA MUNDIAL DE L’ANIMACIÓ

31
DIA MUNDIAL DE LES CIUTATS

“L’aigua és la força motriu de tota la naturalesa”
Leonardo da Vinci

ESO: Preavaluació 2n i 4t

www.lacomarcal.com
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Els fons marins sempre han sigut una font inesgotable
d’inspiració per a les pel·lícules. El cinema de criatures
marines és tot un gènere en si mateix, dins d’uns altres
més amplis com el cinema de ciència ficció, el de terror
o el d’aventures. La moda per aquest tipus de pel·lícules
va arribar a tal extrem que en 1989 va haver-hi una
espècie de febre per les pel·lícules submarines.

El cinema
i els
fons marins
.

A través del cinema es pot ensenyar als xiquets i
xiquetes a valorar i respectar l’aigua, els oceans, la
naturalesa, el planeta i les seues riqueses. Gràcies al
cinema els espectadors podem descobrir un immens
món sota les aigües marines, i descobrir els misteris
que s’amaguen en les seues profunditats.
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novembre2018
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

“Si l’home no apren a tractar els oceans
i les selves amb respecte, s’extingirà”
Peter Benchlev

5

6

7

DIJOUS

1

DIVENDRES

2

3

19

13

8

14

15

9

10

26

16

DIA MUNDIAL
DEL COOPERATIVISME

EP: Eixida al teatre en anglés
(1r cicle)

DIA INTERNACIONAL DE
LA TOLERÀNCIA

EP: Esmorzar saludable 3r cicle

EP: Esmorzar saludable 1r cicle

EP: Esmorzar saludable 2n cicle

EI: Festa de la taronja

20

21

22

DIA DEL LLIBRE VALENCIÀ
EP: Eixida al teatre en anglés
(2n cicle)

23
ANIVERSARI DE LA LLEI D’ÚS I
ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ

DIA UNIVERSAL DELS
DRETS DELS XIQUETS I XIQUETES

DIA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓ

27

28
DIA MUNDIAL SENSE COMPRES

DIUMENGE

4
DIA DE LA PERSONA
EMPRENEDORA

DIA DE L’INVENTOR
INTERNACIONAL

12

DISSABTE

ESO: Finalitza 1a avaluació 3r ESO

29
DIA INTERNACIONAL DE
LA SOLIDARITAT AMB
EL POBLE PALESTÍ

11

DIA MUNDIAL DE LA CIÈNCIA
PER LA PAU I
EL DESENVOLUPAMENT

17

18

24

25
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

30
DIA DE LA CIUTAT EDUCADORA

INTERCANVI 3r ESO ALEMANYA

www.lacomarcal.com
COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 7

5/10/18 7:54

Què és?
.

La biodiversitat marina o diversitat biològica marina és
el terme que defineix l’ampla varietat d’èssers vius dins
d’aquest medi. Inclou espècies microscòpiques i
macroscòpiques, i els gens específics dels éssers vius marins.

El medi marí té unes característiques molt diferents de les del medi
terrestre i, per tant, la seua diversitat biològica és, així mateix, molt
distinta, tant en la seua composició com en la seua estructura i
funcionament. L’aigua té una major capacitat d’absorció d’energia que
l’aire, la qual cosa fa que el medi marí siga molt més estable pel que
fa a la temperatura que el terrestre, regulant el clima a nivell global i
estabilitzant les temperatures de la superfície terrestre pròximes
a la costa. L’aigua del mar és 830 vegades més densa que l’aire,
per això la gravetat afecta els organismes marins de forma molt
diferent dels terrestres.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 8

Biodiversitat marina
Sabies què?
El plàncton oceànic produeix el 75 per cent de
l’oxigen que respirem i absorbeix el 25 per cent
del diòxid de carboni que emetem a l’atmosfera.
En l’actualitat es coneixen unes 10.300
espècies pluricel·lulars en els terrenys marins
dels nostres mars.
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desembre2018
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

“L’aigua i l’aire, els dos fluïds essencials dels quals depèn la vida,
s’han convertit en abocadors globals de residus” Jacques Cousteau

DISSABTE

1

DIUMENGE

2

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA

3

4

6

55

7

8

9

14

15

16

21

22

23

EI: EL CIRC
DIA MUNDIAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT

DIA DELS DRETS LINGÜÍSTICS

ESO: Finalitza 1a avaluació
1r, 2n i 4t
DIA DE LA CONSTITUCIÓ

INTERCANVI 3r ESO ALEMANYA

10

11
DIA MUNDIALS DE
LES MUNTANYES
ESO: Sessió avaluació

DIA DELS DRETS HUMANS

17

18

EP: Tallers de Nadal
EP: Comença el joc dels
“Amics i amigues invisibles”

24/31

12
EI: Reunió famílies
ESO: Sessió avaluació

19

13

EP: Reunió famílies

20

DIA INTERNACIONAL
DEL MIGRANT

EP: Tallers de Nadal

DIA INTERNACIONAL DE
LA SOLIDARITAT HUMANA

EP: Tallers de Nadal

ESO: Reunió famílies 1r trimestre

EI: Fem festa 2 anys

25

26

27

Fi de festa Nadalenc
Inauguració Exposició de Targes
“Cristòfor Aguado”

28

VACANCES NADAL

29

30

www.lacomarcal.com
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El malenconiós museu submarí de les profunditats del carib
mexicà acull desenes d’escultures que recreen
la vida humana. Les obres reflecteixen el nostre desig de llibertat,
la forma en què convivim com a cultura, l’individualisme i
l’espectacle en una sala televisiva. Totes elles van ser esculpides
amb materials que fomenten el creixement natural dels esculls,
i forjades amb orificis on viuen crustacis, peixos i algues.
Escultures en grandària real que dibuixen l’obra
“Evolució Silenciosa”.
Art subaquàtic: Per a pintar sota el mar es pot romandre fins a 90 minuts
sota la superfície i en aquest temps alguns artistes planten el cavallet
davant del motiu que volen plasmar, treuen l’espàtula i les seves pintures
a l’oli i comencen a escampar-les amb petits colpets, mitjançant
la tècnica de l’oli.

L’art i els fons marins
Skeleton Sea: art amb material reciclat
del fons marí.
Ossos de balena, brossa arreplegada de les
ones, sabates abandonades per la marea,
ferros oxidats…. Són la matèria primera
amb la qual tres artistes surfistes i molt
creatius traslladen un potent missatge de
S.O.S que emana de les profunditats de
l’oceà.

Sabies què?
Aquesta pintura costumista de Sorolla, que
mostra a tres peixateres en la platja de la
Malvarrosa l’any 1903, va quedar abandonada
durant més de mig segle en el soterrani d’una
galeria de Dresden. Posteriorment va ser
retrobada a 2002 i finalment venuda per quatre
milions i mig de dòlars a Nova York.
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gener2019
DILLUNS

7

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Iniciem el 2n trimestre

14

DIVENDRES

EI-EP: Dia de les joguines

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

DIA DE L’AMISTAT

21

DIA MUNDIAL DE
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL

28

29

DIA DE LA PROTECCIÓ DE DADES

30

31

DIA DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL DE
LA COMMEMORACIÓ DE
LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST

“Milers han viscut sense amor,
ni un sol sense aigua” W.H. Auden
DIA DE L’ARBRE

www.lacomarcal.com
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Hem de cooperar amb esperit de solidaritat si volem tenir èxit a l’hora de preservar i
protegir l’aigua que tenim a la nostra comuna disposició. Hem de treballar juntament
amb els nostres veïns més propers i cooperar, a escala mundial, entre els països.
SAL MARINA: L’augment de les precipitacions i el desgel alteraran la salinitat dels
oceans, i afectarà els corrents marins i ecosistemes.
EL GEL: L’aigua dolça congelada a l’Àrtic, a Groenlàndia, i a l’Antàrtida i en regions
semblants del món s’està desfent. Aquest desgel va a parar als oceans, rius i sòls de
tot el planeta. Al principi, aquesta aigua omplirà rius i conques fluvials, i a mesura que
hi haja menys gel, també es veuran afectades les aigües dolces augmentant la seua
salinitat. Si les mesures de conservació no ataquen el problema, ens trobarem en
futurs problemes de restriccions d’aigua dolça.
MÉS HUMITAT: L’aire calent, conté més aigua la qual cosa augmenta la humitat i la
calor. Els experts prediuen que en un futur no molt llunyà adaptarem les nostres
necessitats i activitats a l’aire lliure per reduir l’estrès tèrmic produït per la calor.
L’AIGUA S’ESCALFA: Els mars, que signifiquen el 71% del nostre planeta, estan
absorbint actualment tant CO2 generat per les activitats humanes i tanta energia solar
que l’augment de les temperatures de les aigües marines posen
en perill a molts organismes. Els canvis en el medi marí afecten els éssers vius
que habiten dins aquests oceans i mars. La pujada del nivell
del mar està modificant les costes i soscavant edificis, el que
suposa un risc per a la vida humana.

Sabies què?
Creixement del nivell del mar
El nivell dels oceans ha crescut 20 cm des de
1900 i les dades del Panell Intergovernamental
d’Experts sobre Canvi Climàtic de l’ONU
estimen que l’escalfament de l’atmosfera elevarà
el nivell 60 centímetres negant grans zones
costaneres del planeta.

.
.

Canvi climàtic i el fons marí
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febrer2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1

DISSABTE

2

DIUMENGE

3

DIA MUNDIAL DELS AIGUAMOLLS

4

5
DIA MUNDIAL CONTRA
EL CÀNCER

11

6

7

8

9

10

14

15

16

17

ESO: Sessió preavaluació
2n trimestre

12

13
ESO: Sessió preavaluació
2n trimestre

18

19

DIA INTERNACIONAL
SÍNDROME ASPERGER

20

REBEM INTERCANVI FRANÇA 2n ESO

21

22

23

24

DIA MUNDIAL JUSTÍCIA SOCIAL
REBEM INTERCANVI FRANÇA 2n ESO

25

26

Comencen els manaments de
Carnestoltes

27
DIA MUNDIAL ONG
REBEM INTERCANVI ALEMANYA 3r ESO
SETMANA DE CARNESTOLTES

28

“Un oceà que s’estén des de
l’eternitat fins a l’eternitat i, tanmateix,
és prou xicotet com per a cabre en un poal”
Neil Gaiman

www.lacomarcal.com
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Professions marines
Tota la vida que ens envolta prové dels oceans.
Cal cuidar-los, i les professions marines són les
que cuiden d’ells, les conserven i investiguen
constantment.

Geologia Marina
És la branca de la geologia
que s’encarrega de
l’estudi del fons oceànic
i de l’estructura marina
submergida.

Oceanografia
Estudia els mars i oceans
de la Terra. Estudia tot el
que té relació amb l’aigua
i els processos biològics,
físics, geològics i químics
que es donen en mars i
oceans.

Jean Jacques-Yves Cousteau
(1910-1997), va ser un biòleg,
oceòanograf, explorador i investigador
que va estudiar el mar i les diverses
formes de vida conegudes en l’aigua.
Va ser el coinventor dels reguladors
utilitzats actualment en el busseig
autònom.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 14

Biologia Marina
La biologia marina és la
branca de la biologia que
estudia els éssers vius i les
seves interrelacions amb
l’ecosistema marí.

Sabies què?
Segons la teoria de la deriva continental,
els mars es van originar en les conques
formades a causa de la fragmentació de
la gran massa de terra inicial (pangea),
les quals es van anar omplint d’aigua per
la condensació de la humitat atmosfèrica
durant més de 60.000 anys de pluges.
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març2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

“Pot afirmar-se que l’oceà –el seu misteri, la seua infinitud, la
seua gran vida solitària sota el cel canviant– és la metafísica
a l’abast d’un xiquet de set anys” Michel Tournier

DIVENDRES

1

DISSABTE

2

DIUMENGE

3

DIA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ
DIA MUNDIAL DE LA NATURA

SETMANA DE CARNESTOLTES
REBEM INTERCANVI ALEMANYA 3r ESO

4

5

6

8

7

9

10

16

17

23

24

30

31

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
EI: Contes vivenciats 3 anys
EI: Contes vivenciats 3 anys

REBEM INTERCANVI ALEMANYA 3r ESO

11

13

12

ESO: Sessió avaluació
2n trimestre

19

18

FALLES

25

20

SANT JOSEP

26

EP: Reunió famílies

DIA INTERNACIONAL
DE LA FELICITAT

27

14

ESO: Finalitza 2a avalució

15
DIA INTERNACIONAL DEL
CONSUMIDOR

ESO: Sessió avaluació 2n trimestre

21

EP: Esmorzar faller

22

DIA MUNDIAL DE LA POESIA
I DEL TITELLA

28

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

29

DIA MUNDIAL DEL TEATRE

DIA MUNDIAL DEL TEATRE

ESO: Reunió famílies

EI: Reunió famílies

www.lacomarcal.com
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El mar és un bagul amb infinitat de secrets. La música de les seues
profunditats amaga enigmes com el bell cant de les balenes geperudes.
Aquests animals, que produeixen el cant més llarg i complex del món animal,
poden arribar a entonar cançons de fins a trenta minuts. Les melodies de
les balenes desperten nombroses emocions en l’ésser humà ja que existeix
. una forta connexió entre la seua música i la nostra, utilitzem les mateixes
lleis musicals. En nombrosos estudis s’ha investigat el perquè d’aquest cant
submarí i s’ha arribat a la conclusió que les balenes són éssers molt socials
que, així com l’ésser humà, canten per a expressar els seus sentiments.
El cant és així alguna cosa anterior a la nostra espècie, alguna cosa que
heretem dels nostres avantpassats més distants.
S’ha cantat al mar; ha sigut font d’inspiració eterna; s’ha cercat el seu so
en caragols de mar, partitures i instruments; s’han trobat melodies en les
seues profunditats, en el cant de les balenes i en el de les sirenes; cants i
melodies que provenen d’aquesta massa en moviment, amb ritme propi,
que conformen el seu paisatge sonor, per fora i per endins.

La música de
les profunditats

Sabies què?
William Shakespeare va crear una obra
de teatre anomenada “La Tempestat”:
Full fathom five thy father lies.
Of his bones are coral made.
Those are pearls that were his eyes.
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change into something
rich and strange.

Beach Boys
(Surfing USA)

Joan Manuel Serrat
(Mediterráneo)
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The Beatles
(Yellow submarine)

Mecano
(Naturaleza muerta)

Cançons inspirades en el mar
5/10/18 7:55

abril2019
DILLUNS

1

DIMARTS

2

DIMECRES

3

DIJOUS

DIVENDRES

5

4

DISSABTE

DIUMENGE

7

6

DIA INTERNACIONAL
DEL LLIBRE INFANTIL
DIA MUNDIAL DE L’EDUCACIÓ

8

EI: Teatre de 5 anys

9

EI: Teatre de 5 anys

10

EI: Teatre de 5 anys

11

DIA INTERNACIONAL DE L’ESPORT

DIA MUNDIAL DE LA SALUT

12

13

14

19

20

21

EP: ACAMPADA 1R CICLE

15

16

EP: Tallers
de Pasqua
FINALITZA
VACANCES
PASQUA

22

17

18

DIA MUNDIAL CONTRA
L’ESCLAVITUD INFANTIL

DIA EUROPEU DE LA
INFORMACIÓ JUVENIL

EP: Tallers de Pasqua

EP: Ens mengem la mona!

23

24

25
COMMEMORACIÓ DE LA
BATALLA D’ALMANSA

DIA INTERNACIONAL DE LA TERRA

29

DIA MUNDIAL DEL LLIBRE

DIA MUNDIAL DE LA
INNOVACIÓ I LA CREACIÓ

VACANCES DE PASQUA

DIA DE LES CORTS VALENCIANES

26

27

28

DIA INTERNACIONAL
DEL DISSENY GRÀFIC

30

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
DIA EUROPEU DE LA SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ ENTRE GENERACIONS

“Però més meravellós que la saviesa dels ancians i que la saviesa
dels llibres és la saviesa secreta de l’oceà” Howard Phillips Lovecraft

www.lacomarcal.com
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Meravelles desconegudes de
les profunditats marines
Tauró anguila
Es troba a profunditats d’uns
1500 metres.

Peix Fantasma
Va ser trobat a uns 2.500 metres
de profunditat. El seu aspecte
és gelatinós i té una mesura
d’uns 10 cm.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 18

Sabies què?
Polp Dumbo
Poden aconseguir 1,8 metres
de longitud i els 6 quilos de pes.

L’esponja arbre de Ping-Pong
És una planta carnívora marina.

El plàncton és el sistema biològic més gran de la Terra, molt més important que la jungla amazònica, amb
una grandària 300 vegades major i on habiten molts
més organismes dels que ho fan a la terra
ferma. Si l’Amazones fóra el pulmó esquerre de la
Terra —el més xicotet—, l’oceà seria el dret.

El fons del mar és un altre món, ple de secrets, quasi el 70% de
la superfície del planeta està coberta per aigua, i no obstant açò
el nostre coneixement dels grans fons marins per sota dels 2.000
metres de profunditat és menor del que disposem sobre la Lluna,
i la superfície observada és menor a l’explorada en Mart.
Les profunditats oceàniques són un lloc on, a diferència del que
ocorre en terra ferma, cada dia se segueixen descobrint espècies
noves, des de taurons fins a microbis.
Els mars i oceans amaguen molta més vida del que es
pensava. Fins ara han identificat 17.650 espècies, moltes
d’elles desconegudes.

5/10/18 7:55

maig2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

1

7

DIVENDRES

3

2

DIA MUNDIAL DEL TREBALL

6

DIJOUS

8

DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’ASSETJAMENT ESCOLAR

DIUMENGE

4

5

11

12

18

19

DIA MUNDIAL DE
LA LLIBERTAT DE PREMSA

10

9

DISSABTE

NIT D’EXPRESSIÓ
EI: ACAMPADA

13

14

DIA DEL COMERÇ JUST

20

21

16

28

17
DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’HOMOFÒBIA

DIA INTERNACIONAL
DE LES FAMÍLIES

DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE

FESTA PRIMAVERA

EP: Eixida al teatre en anglés
3r cicle

DIA MUNDIAL DE LES
TELECOMUNICACIONS

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

22

DIA DE LA BICICLETA

23

DIA MUNDIAL DE
LA DIVERSITAT CULTURAL

DIA EUROPEU DE LA MAR

27

15

24
DIA EUROPEU DELS
PARCS NATURALS

29

30

31

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

26

25

DIA D’ÀFRICA

“Que inadequat anomenar
Terra a aquest planeta, quan
és evident que hauria de
dir-se Oceà” Arthur Clarke

www.lacomarcal.com
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Hi havia una vegada un mar tranquil, intensament blau, al que els
romans van anomenar Mare Nostrum. Aquest mar, el mar dels
fenicis, el que navegaren les flotes de Cartago, les trirrems de Roma,
el mar dels pirates barbarescs, de les galeres mallorquines, de les
pasteres i del turisme de masses.

Mare nostrum,
la nostra mar

Actualment, el mar Mediterrani, més enllà de ser un testimoni
d’excepció de la història, acull la major diversitat biològica d’Europa,
està sotmès a un incessant trànsit marítim, pateix innombrables
invasions biològiques, sofreix pràctiques no sostenibles de pesca i
aqüicultura, i s’enfronta a continus vessaments de residus.

Sabies què?

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 20

El Mediterrani té una profunditat mitjana de 1.500 metres.
No obstant açò, la seua cota més profunda es troba prop
de Grècia i arriba fins els 5.200 metres, la qual cosa el
converteix en el mar tancat més profund del món.

5/10/18 7:55

juny2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

8

9

“El que sabem és una gota d’aigua; el que ignorem és l’oceà” Isaac Newton

3

4

5

7

6
DIA DEL DONANT
ESO: Sessió d’avaluació de 4t

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

10

11

12

13

ESO: Finalitza avaluació de 4t

14

DIA MUNDIAL DELS OCEANS

15

16

DIA DEL LLENGUATGE DE SIGNES
DIA MUNDIAL DE LA
DONACIÓ DE SANG
EI: Reunió de famílies

17

18

19

DIA INTERNACIONAL DE
LES FAMÍLIES MIGRANTS

ESO: Finalitza avaluació 1r, 2n i 3r

EP: Reunió de famílies

20

21

22

23

29

30

DIA MUNDIAL DELS REFUGIATS
DIA MUNDIAL CONTRA LA
DESERTIFICACIÓ I LA SEQUERA

24

ESO: Comiat de 4t

Acampada de 2 anys

ESO: Sessió avaluació 3r trimestre

FINAL DE CURS ESO

ESO: Sessió avaluació 3r trimestre

FINAL DE CURS EI - EP

25

26

27

DIA EUROPEU DE LA MÚSICA

28

SUMMER SCHOOL
ESO (1r, 2n i 3r) i 6é EP: Reunió
final de curs i sopar famílies

DIA INTERNACIONAL DE
LA SORDCEGUESA

DIA DE L’ORGULL LGTBI

www.lacomarcal.com
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.

Posidó era un dels Déus Olímpics, fill de Cronos i de Rea, i el déu dels
oceans. Era germà de Zeus i de Hades.
El Kraken és un monstre marí fictici propi del Nord d’Europa. Sembla
un pop gegant i viu al fons del mar, des d’on ataca i enfonsa vaixells.
Una sirena és un ésser mitològic que té tors de dona i cua de peix.
Des de temps remots, el mar ha sigut un lloc misteriós i desconegut per
a la humanitat. La història antiga afirmava que l’extensió del mar era
tan immensa que arribava fins al llunyà país dels morts, i que estava
habitada per criatures terrorífiques i monstruoses.
La gran diversitat en forma i grandària dels éssers marins ha permès
crear tota classe d’històries i llegendes sobre monstres, les quals han
donat origen a un bon grapat de mites.
La humanitat sempre ha considerat que la immensitat del mar està
poblada per una fauna de fantasia. Els “monstres llegendaris” naixen
llavors a la calor del temor o d’una imaginació desbordada davant
tantes meravelles com els nostres ulls poden contemplar en l’oceà.

Mitologia marina

.

Sabies què?
En llatí Oceanus o Ogenus es refereix a
l’oceà mundial, que els grecs i romans
pensaven que era un enorme riu que
circumdava el món. Més concretament,
era el corrent d’aigua marina de l’equador
en el qual surava la terra habitada.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 22
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juliol2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

1

2

3

8

9

10

15

22

4

29

17

23

24

30

31

DIVENDRES

5

r
e
m

m
u
s
16

DIJOUS

DISSABTE

DIUMENGE

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

“El mar ho és tot. Cobreix set desenes parts del globus
terrestre. El seu alè és pur i saludable.
És un immens desert on l’home mai està sol,
perquè sent vida per tots els costats” Jules Verne

www.lacomarcal.com
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El passat novembre,
l’Organització de Nacions
Unides va proclamar 2019
any Internacional de la Taula
Periòdica. D’eixa manera
es rendix homenatge a la
inclusió recent de quatre
elements nous denominats
Nihonio, Moscovio,
Tinaixò i Oganesón, i es
commemoraran els 150
anys de la creació de
la taula periòdica dels
elements químics per
Dmitri I. Mendeléiev, qui en
1869 va establir les primeres
idees d’esta classificació. Les
característiques i elements
determinats que es troben
a les profunditats marines
permeten que hi haja una
gran varietat d’animals
i espècies que solament
poden existir sota aquestes
condicions. Els elements més
importants que es troben en
les profunditats marines són:
Clor, Hidrogen, Oxigen, Sodi,
Magnesi, Sofre, Potassi, Calci,
Brom i Heli.

COMARCAL_Calendari 2018-19.indd 24

SUSTÀNCIES QUÍMIQUES A LA MAR

Sabies què?

D’acord amb un estudi realitzat per la Universitat d’Alacant,
l’aigua de mar activa el sistema immunològic exercint un efecte
protector reforçant l’organisme davant de virus, bacteris,
baixes defenses i altres patògens estacionals, la qual cosa la
converteix en ingredient habitual en medicaments i programes
terapèutics (talassoteràpia).

5/10/18 7:55

agost2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

“Els pescadors saben que el mar és perillós
i la tempesta, terrible. Però açò no els
impedeix fer-se a la mar”
Vincent Van Gogh

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

DIA INTERNACIONAL DE
LA JOVENTUT

19

26

www.lacomarcal.com
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L’Atlàntida
Sabies què?

L’Atlàntida, segons la mitologia grega,
va ser una illa o un continent enfonsat
sota les aigües en temps remots a
causa d’un terratrèmol. Els atlants
eren una civilització molt avançada per
al seu temps (9.000 anys abans de la
Grècia clàssica).

Segons Plató,
l’Atlàntida era
més gran que
Líbia i Àsia juntes.

L’Atlàntida és una llegenda, no ha
existit, o al menys no hi ha constància
de la seua existència. Per això, el més
segur és que siga impossible trobar-la.
Les primeres aparicions de l’Atlàntida
van ser en Timaebus, una paràbol·la de
Plató al voltant de l’any 360 a.C.
Totes les referències que hi ha
de l’illa perduda estan basades en
el llibre de Plató.
El filòsof Crantor va viatjar
suposadament a Egipte, per confirmar
l’existència de l’Atlàntida. També
va escriure un llibre on diu que va
parlar amb sacerdots i que va veure
jeroglífics que confirmaven la seua
existència, però no hi ha còpies
d’eixe llibre i per tant cap constància
d’aquest.
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La llegenda diu
que l’Atlàntida va
desaparèixer per
un fenomen que
la va enfonsar en
un dia.

Com t’imagines
l’Atlàntida?

S’han escrit molts
.
llibres sobre l’Atlàntida
com el llibre de
“20000 llegües
de viatge submarí” de
Julio Verne.
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setembre2019
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

1

“El menor moviment és d’importància per a tota la naturalesa.
L’oceà sencer es veu afectat per una pedra” Blaise Pascal

2

3

4

6

5

DIUMENGE

7

8
DIA INTERNACIONAL
DE L’ALFABETITZACIÓ

9

10

11

12

13

14

15
DIA INTERNACIONAL DE
LA DEMOCRÀCIA

DIA MUNDIAL
DELS PRIMER AUXILIS

16

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES RURALS

17

18

19

20

22

DIA INTERNACIONAL DE
L’ALZHEIMER

DIA INTERNACIONAL DE
LA PRESERVACIÓ
DE LA CAPA D’OZÓ

23/30

21

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

24

DIA CONTRA L’EXPLOTACIO SEXUAL
I EL TRÀFIC DE DONES I MENORS

25

26
DIA INTERNACIONAL
DE LES LLENGÜES

27

28
DIA INTERNACIONAL DE
LA SORDESA
DIA MUNDIAL CONTRA LA RÀBIA

DIA EUROPEU SENSE COTXE

29
DIA EUROPEU DE
L’ESPORT ESCOLAR
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