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BONES
FESTES

EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys

LA IMPORTÀNCIA
LES CLASSES DE 3 ANYS

Oronetes, Sargantanes i Formigues ens hem passat tot el trimestre
convivint dins les nostres bombolles i , tot i l'extraordinària situació, hem
aconseguit treure profit a tota oportunitat que ens ha arribat a les
nostres mans. Així, tallers i racons, han estat farcits de joc, provocacions i
experiències que ens han permés viure l' Escola com ens mereixem, plena
de VIDA.
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DE LES XICOTETES COSES
ORONETES, FORMIGUES I SARGANTANES
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BOMBOLLES

QUE...

BALLEN
DIALOGUEN
APRENEN
EXPERIMENTEN
ES MOUEN
ABRACEN...

JUGUEN
RIUEN
PARLEN
INVESTIGUEN
ESTIMEN...
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Ara més que mai, els i les mestres, podem
observar i acompanyar el que passa al
nostre voltant i parar atenció, atenció
plena, d'aquesta que et deixa empremta.

ES NECESSITEN
PINTEN
DESCANSEN
ES BESEN
DISFRUTEN...
8

9

DRETS DELS
classe de 5 anys
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INFANTS

Educació Infantil

classe de 5 anys
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classe de 5 anys
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classe de 5 anys
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ANGLÉS

Educació Infantil

CLASSES DE 4 I 5 ANYS
MUSSOLS Ballem al ritme del tabal i la dolçaina...
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RABOSES Ens endinsem al món de la pilota valenciana!..
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ANGLÉS

CLASSES DE 4 I 5 ANYS

PAROTETS Decorem els tradicionals fanalets!.
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Descobrim l´orige de la xocolata i fem els nostres
bombons!.
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La col.laboració de famílies " Nosaltres els valencians", ens apropa
a les nostres arrels valencianes i ens permet conèixer jocs populars,
tradicions, grastronomia i història.
Tot això ,mitjançant els vídeos i tallers que ens fan arribar les nostres
famílies.
Moltes gràcies!
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sama

rucs

Gaudim del conte de la castanyera!
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T ALLERS

ANGLÉS
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IOGA I
SIMBÒLIC

Educació Infantil

Els tallers són una oportunitat per compartir experiències,
accions i relacions entre els xiquets i xiquetes. Cada
vesprada,
organitzem les classes de 4 i 5 anys per
realitzar els tallers, amb l’objectiu de portar a terme una
proposta concreta. Cadascun d’aquests es plantegen a
través de diferents materials, segons les propostes, que
agraden i emocionen més als nostres alumnes.

IOGA

Practicar ioga és una forma divertida de
desenvolupar importants habilitats en un
entorn positiu i res competitiu. Aquesta
atmosfera de calma i benestar és molt favorable
per al desenvolupament físic i emocional dels
nostres xiquets i xiquetes, donat que els ajuda a
relaxar-se i divertir-se.
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ANGLÉS

Amb el joc, els
xiquets i les xiquetes expressen les seues inquietuds i desitjos. Porten a
terme diferents rols. Jugar és la manera que tenen de
pensar i fer hipòtesis, així com d’elaborar i assimilar les seues vivències. Jugar
és explorar, conquerir, investigar,... jugar és aprendre!
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ART

EXPERIMENTS
EDUCACIÓ INFANTIL
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A través dels experiments...
...amb el joc, el gaudi i la curiositat.... pretenem, amb una visió integral, promoure el
desenvolupament d'habilitats de pensament científiques, com el qüestionar i reflexionar
sobre els fenòmens naturals que succeeixen al nostre voltant, mitjançant la recerca de les
causes que els generen ...
Aquest fet, els permet desenvolupar una actitud científica, afavorint el raonament
reflexiu, crític i analític; capaç de seguir un mètode per a realitzar recerques a partir de
la informació disponible, formular hipòtesis i verificar les mateixes mitjançant
l'experiència.

4

I

I

5

5

A

A

N

N

Y

Y

S
18

s
t
n
e
m
i
exper

S

EDUCACIÓ INFANTIL

L´art és un recurs que ens pot ajudar a expresar-nos
lliurement, a entendre com ens sentim i a aprendre. A Infantil
té un paper molt important, donat que estimula l’aprenentatge
d´altres matèries i afavoreix el desenvolupament de la
percepció, la motricitat i la interacció social.

art
19

LA NATURA I

La natura és vida i a la nostra escola tenim la gran sort de gaudir-la cada dia. Tenim
un entorn privilegiat a on a més de jugar i gaudir en companyia de tots i totes
aprenem a valorar la importància de tindre cura i estima per la nostra terra.
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EL NOSTRE PATI
Arruixem les plantetes i flors, cuidem de les nostres gallines i a més a més aquest
trimestre hem plantat cebes i faves al nostre campet! Al nostre conreu prompte es
veuran els resultats de la constància i l’amor per la terra! Ben segur que la collita
està boníssima!
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ELS RACONS

de treball

El treball per racons consisteix en organitzar l'aula en diversos espais on els
alumnes, distribuïts en grups menuts, realitzen activitats simultànies de
manera autònoma, aprenent a organitzar-se i a planificar-se les diferents
tasques. És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual es
cedeix a l'alumne un gran protagonisme, doncs participa activament en el
seu aprenentatge.
El treball per racons ajuda els xiquets i les xiquetes a ser responsables amb
el material i amb el treball, exigint i creant en elles i ells la necessitat
d'ordre, així com a guanyar seguretat i confiança.
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ANYS
5
4i
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classes de 2n
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Educació Primària

classes de 2n

WELCOME TO
PRESCHOOL

ENGLISH CLASS
During this term we have enjoyed
speaking ENGLISH all together.
They learned new vocabulary about
COLOURS, NUMBERS, WEATHER and
FEELINGS playing in different corners
(memory games, puzzles, dominoes,
matching games, sensory activities…)
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We also celebrated HALLOWEEN and
CHRISTMAS playing different games,
doing crafts, singing and dancing
songs.
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classes de 2n
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classes de 2n
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ANGLÉS
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ANGLÉS
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F E S TA

DE

Com ja és tradició, a la tardor l’alumnat d’Educació Infantil espera amb molta il·lusió la tradicional festa
de la taronja. Amb aquesta celebració, aprenem més si cap de la que és la nostra fruita per excel·lència.
Hem tornat a escoltar el conte “LA TARONJA DELS TRES GERMANS”, aprenent així d’on ve aquesta
fruita. Contes, experimentació, cançons, balls, degustació......
Ha sigut una gran festa!!

LA

TARONJA

Hem pelat i menjat taronges, hem fet suc i ens l’hem begut!
TAMBÉ HEM BALLAT I CANTAT!!

Hi havia una vegada…...

Experimentem...
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classes de 3r

HEM CELEBRAT

Educació Primària

EL 9 D’OCTUBRE

Educació Primària

classes de 3r

A les classes d’educació infantil, hem celebrat la festivitat del 9 d’octubre, aquest any hem fet
fruites amb pasta de sal. Una experiència molt bonica per a tots nosaltres. També hem eixit a
ballar les tradicionals cançons de moros i cristians i gaudir d’un berenar ben especial.

QUASI PREPARAT PER…….
EMBOLICAR!!!!

FINS I TOT HEM CONEGUT JAUME I
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EDUCACIÓ primària
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6·7·8·9·10·11·12 anys
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INVESTIGUEM

ELS ANIMALS

MENTRE LES CLASSES DE PRIMER CICLE FÉIEM EL NOSTRE PROJECTE
DELS ANIMALS, UN GRUP DE FAMÍLIES VA DECIDIR AJUDAR-NOS FENT
UNA COL·LABORACIÓ EN LÍNIA PER PODER JUGAR A ENDEVINAR QUINS
ANIMALS S'AMAGAVEN DARRERE D'AQUELLES ENIGMÀTIQUES
PARAULES... HO PASSÀREM D'ALLÒ MÉS BÉ!
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UN DIA PLUJÓS

A LA COMARCAL

El passat 5 de novembre el nostre territori va viure un episodi de pluges
torrencials que van fer que haguérem d'eixir més tard de l'escola i esperar
al fet que la pluja ens deixara tornar a casa. Les classes de primer cicle ho
vàrem viure així.
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RACONS A...

1r CICLE

Les classes de 1r Cicle us volem mostrar una de les formes amb les quals treballem en el nostre dia a dia. Amb els racons coneguem nous continguts, repassem alguns que ja coneixem,
juguem amb jocs de taula mentre aprenem coses que no sabíem i una de les coses més importants, és que s’ho passem d’allò més bé.
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NOVES

NORMES

A L’ESCOLA

AQUEST CURS LA TORNADA A L’ESCOLA HA SIGUT UN POC
DIFERENT A ALTRES ANYS PER EL COVID-19. PER AIXÒ VOS
ANEM A CONTAR QUINES COSES HAN CANVIAT.
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EL CODI SECRET

al primer cicle

Les classes del primer cicle volem ensenyar-vos un codi secret que ens permet
comunicar-nos amb la resta de companys i companyes. Però shhhh!! és un secret...
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La classe Violeta (2.1) i la classe Rosa Clar (2.4) volem fer-vos una xicoteta
explicació de la importància de lluitar pels Drets dels Infants.
Per això, hem resolt algunes qüestions que ens resulten interessants. I
després, us contarem com celebràrem nosaltres aquest dia.
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Aquest curs hem tingut la sort de poder gaudir de les activitats que la Regidoria

També vam poder gaudir de l’espectacular mural que la il·lustradora Iris

d’infància de Picassent ha preparat per a celebrar els Drets dels Infants.

Serrano ha creat al poliesportiu de Picassent per tal de visibilitzar el dia mundial

Amb aquestes activitats hem conegut els drets de la infància i a més a més

de la infància i com no, férem les nostres propostes per millorar aquest mural.

hem gestionat les nostres emocions, ja que una de les activitats consistia a
representar en grup una emoció i que la resta de companys i companyes
esbrinaren de quina emoció es tractava (felicitat, por, tristesa i enfadat).
Us deixem un recull de fotos gaudint d’aquestes activitats!

52

53

La dinàmica de presentació consisteix en que

Tot va començar quan Ernesto ens va explicar

cadascú escriu en un paperet el seu nom, on viu i
Micaela

el seu color preferit sense ficar tota la paraula.

Lucas

Anem caminant per la classe en música i quan el

Caterina

mestre para la música al persona que tinguem més

Anna C.

prop ha de endevinar el nostre nom, poble i color

l’activitat dels espaguetis. Aquesta consisteix
en fer una torre amb plastilina i espaguetis.
L’activitat està formada per quatre equips.
L’objectiu de la torre és que al final aguante una
pilota dalt. Aprenem a treballar en equip i que

preferit.

quan treballem sense parlar ho fem pitjor que

Aquesta dinàmica no ens va agradar massa, en

quan podem parlar.

línies generals.

Ens va agradar molt perquè ens sentirem molt
emocionats.

Cadascú ha de dibuixar una línia en un full
expressant el seu caràcter personal i després ho

Santos

férem en un llenç.

Júlia

Aquesta activitat la vam fer per treballar millor en

Leo

equip i “connectar-nos” entre nosaltres.

Malena T.

Anem a presentar el “Qui és qui?”

A quasi tota la classe li va agradar aquesta activitat.

El mestre escull un autoretrat, li’l dona a un
alumn@ i la resta han de fer preguntes per

Els autoretrats representen com és el

endevinar qui és. Qui el endevine es fica en la

nostre aspecte, com ens nombrem,
Carla

quants anys tenim i també ens ajuden

Sergi

a conèixer-nos millor. A banda, ho

Mara

continuarem fent al llarg del curs.

Arnau

Amb els autoritats hem fet jocs com
el del qui és qui.
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Seyna, Biel, Alai i Emma

cadira i agafa un nou autoretrat. La resta tornen
a fer preguntes fins que tots i totes passem.
Preguntes: pots fer preguntes de resposta
Ana B. Pau, Laura i Malena B.

tancada (si o no). Per exemple fer la pregunta:
té el cabell fosc?
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La classe Turquesa (2.5) ha fet un recull d’endevinalles dels jocs de gran
grup. En diferents moments al llarg de cada setmana, els i les alumnes
del Segon Cicle juguen a aquests jocs al pati tota la classe conjunta-

És de

no ho és.
Pareix l’aranya, però
s.
Sense la línia sí que é
ario
Olivia, Ferran, Alba, M

ment, ja que es tracta d’una dinàmica de cohesió de grup. Podràs
endevinar-los tots?

classe de 2 anys

Es corre molt, p
erò no et
donen trofeus. Q
uè és?

uè és?

molt. Q
a
g
ju
s
e
i
r
pilla
,N
Jimena, Leo

i Jaume

úria i Lucas

Jimena, Leo, Nú

ria i Lucas

Un que no pot có
rrer i va caminan
t
com un monstre
mort i verd.
Oriol, Carmen i G

uillem

li la mà al
Vas corrent a xocarcompany. Què és?
Miquel, Neus, Adrián

i Vega

És una persona
que ha de conta
giar a
les altres person
es i van pillant ju
ntes.

. Un es fica a
sa
e
c
n
a
fr
s
é
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n
a
n
No és galli
tres. Quan aquest
a
s
fin
ta
n
o
c
i
t
re
a
la p
aren. Què és?
es gira, els altres p

Mariona, Mateu

, Luena i Xavi

s i Miquel

Vega, Adrián, Neu

És un insecte que es va movent en la seua teranyina de
costat a costat intentant atrapant a les seues presses.
Xavi, Luena, Mateu i Mariona

en amagat
b
s
e
g
e
v
t
e
n
o
c
jo
n
U
perquè no et pillen.
en.
Guillem, Oriol i Carm

Sembla l’amagatall,

però no ho és.
És l’amagatall al revé
s.
Semblaran peixets
“arrupidets”.
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i Jaume

1. Pilla pilla. 2. Zombi. 3. Pollet anglés. 4. L’aranya. 5. Sardines en llauna.
6. La cadena. 7. Carreres. 8. Relleus. 9. Virus. 10. Amagatall pilla pilla.

Olivia, Ferran, Alba,
Mario

57

ARTS

FIRST WORKSHOP: COLOURED PAPERS.

PAUL KLEE WORKSHOPS

Per aquest taller necessitàrem una cartolina blanca i fulls de
colors. Havíem de retallar els fulls de colors amb formes
geomètriques a l’estil Paul Klee. Amb tots els materials
crearem un collage molt bonic.

Durant aquest primer trimestre les classes del segon cicle han conegut a Paul
Klee i aprés diferents tècniques plàstiques a través de les seues obres.

Marina, Marc i Joan.
SECOND WORKSHOP: WAX COLORS.

A continuació us deixem una mostra i explicació de tots aquells tallers que hem
realitzat i els materials necessaris.

Dibuixarem la nostra ciutat utilitzant ceres Manley. Tenint en
compte de fer-ho amb formes geomètriques com la gran
majoria de les obres d’aquest pintor.
Mario, Aina i Bruno
THIRD WORKSHOP: SILK PAPER SELF
PORTRAIT.
En una cartolina blanca dibuixarem el nostre autoretrat. Després
retallarem diferents colors de paper de seda que pegarem
damunt del nostre autoretrat amb cola i aigua.

Vega i Noa

Lola, Empar i Guillem
FOURTH WORKSHOP: CHALK TENHNIQUE.

PAUL KLEE (1879-1940)

El taller consistia en fer una creació d’una ciutat amb guix blanc
per resseguir el dibuix a la cartolina negra i per acabar pintar

Va nàixer a Suïssa, en una família de músics. Va estudiar art

amb guix de colors.

a Munich. És un pintor que es pot situar entre el surrealisme,

Elsa, Martín i Minerva.

l’expressionisme i l’abstracció.

FIFTH WORKSHOP: WATERCOLORS

Klee treballava amb oli, aquarel·la, tinta i altres materials
generalment combinant-los en un sol treball.
.

Les seues primeres exposicions a l’estat espanyol es van fer
a l’any 1972.

En aquest taller escollirem entre dues plantilles de dos obres
de Paul Klee, “Gat i Ocell” o “Senecio”. Després utilitzarem la
tècnica de l’aquarel·la per pintar-lo.
Lorenzo, Teo i Mikel

Elena, Candela i Martina
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Projecte: AGÈNCIA

De viATGES ESPECIALS
Elements de l'espai: Ens hem dividit en grups de 2 o 3 persones investigant sobre

Des de principi de curs hem estat fent el projecte de la agència
de viatges. Dins d’aquest projecte hem treballat: temes sobre
l’espai, la terra i, per últim, com crear una agència de viatges.

elements de l'espai. Alguns d'aquests temes són : Planetes, Via làctia, Estreles etc… A continuació , hem fet un treball per escrit posant la informació sobre el tema investigat, seguint
els punts que ens ha donat el mestre.

Exposicions: Després de saber el nostre element, ens posàrem a buscar informació

A més a més, hem contat amb l'ajuda d’especialistes [pares,
mares, tios, etc.] per ajudar-nos en el marketing.

d’aquest. El primer que vàrem fer fou buscar informació i apuntar dades. Amb tanta informació, es podia passar a full o document de drive i compartir-lo amb els companys/es. Preparà-

Hem estat treballant molt per al projecte, el qual és molt interessant, divertit i útil. Sense cap dubte continuarem investigant sobre el tema. Ferran, Margalida i Mireia.

RUTES:Per dissenyar les rutes, ens hem aju-

Motivació:

El glossari

El primer dia de l’escola, el nostre tutor, ens preparà una sorpresa per descobrir un poquet sobre
l’espai. Va preparar quatre taules:

Hem treballat un dossier sobre l’espai i la terra.

La primera era de revistes i llibres interessants, la
segona anava d’un vídeo, d’un viatge des de la terra fins al més alt de l’univers i després tornava a
baixar a la terra. A la tercera taula hi havien molts
chromebook i cada persona mirava imatges o anava en google earth i google sky. En la quarta, hi
havien moltes notícies, sobre coets i del apolo 11
etc…

Hem treballat molt de temps
per crear un glossari apuntant definicions tant de l’espai
i com de la nostra terra
(meridians, equador, etc…)
Hem après molt amb el glossari. Amb l'ajuda de tots i totes hem fet i estem seguint
fent un molt bon treball de
projecte.
Gael i Àlex

TREBALL DE LA TERRA
Per conèixer millor el nostre planeta, hem treballat tres mapes: Polític, Físic i de Meridians i Paral·lels.
El primer mapa, va ser el mapa Polític: El primer que fèrem, va ser buscar a l’ordinador, els països més poblats del món i els més despoblats del món, i després marcarem
tots els continents.
El segon mapa, va ser el mapa Físic: El que fèrem, va ser buscar a l’ordinador els boscos més importants de món, les zones desèrtiques, les cadenes muntanyoses i les fosses marines més profundes.
L’últim mapa, va ser els dels Meridians i Paral·lels: Varem aprendre a mesurar les
coordenades. També varem aprendre com es deia el Meridià i el paral·lel més important del món. Aitana, Blanca, Alain
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Classe 3.1

dat dels fulls dels itineraris i guies, que ens han
explicat com seria un viatge amb les propostes i
hem anat dissenyant les rutes especials de la
nostra agència de viatges. Vàrem fer rutes investigant mapes polítics, físics i de paral·lels i meridians. Ens repartírem entre tota la classe per a
investigar llocs interessants per a fer les nostres
rutes.
Noel, Adrián, Elena i Laura

CREACIÓ DE NOMS, LOGOTIPS I ESLÒGANS
Per a poder fer el nom, logotip i eslògan per a les agències hem demanat ajuda a famílies que treballen en màrqueting, publicitat, etc…
Primer, vam redactar un correu electrònic demanant-los ajuda. En el correu els vam demanar si ens podien fer un videotutorial compartint els seus coneixements i donant-nos
consells per crear la nostra agència.
Algunes vesprades que ens tocava projectes ens posaven videotutorials que ens havien
preparat les famílies. Ens donaren exemples de algunes empreses com “Halcón Viajes”
i ens digueren que el nom siguera curt, fàcil de recordar i que cridara l’atenció.
D’altra banda, hem creat: noms, logos i eslògans, per a les nostres empreses, amb l’ajuda dels experts. Aquest ens varen dir consells i trucs per a millorar en la publicitat. Una
vesprada, eixírem fora per a pensar individualment les nostres propostes. Posteriorment, votàrem de manera democràtica i vàrem elegir aquests elements. Ací teniu els
noms triats:
ASTROAJES, AMONG SPACE, BIRD TRAVEL,
FLY WITH WINGS, WINGS TO FLY.
Ara ens trobem dissenyant els logotips i no els podem mostrar però, no patiu, quan estiguen dissenyats vos els farem arribar! Pablo i Andreu, Vera i Mariola
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AQUEST ANY, ÉS UN ANY DIFERENT!
Estem cansats i cansades d’escoltar aquesta frase!!!!!
Quan arribàrem a setembre van veure que l’Escola que nosaltres
coneixíem, no tenia res a veure en l’Escola que ens presentaven...
Però, què anem a fer? Doncs res!!!! Adaptar-nos a la nova realitat i
REINVENTAR-NOS!!!!!!

REINVENTAR-NOS??????
Doncs, sí!!!!! I què vols dir això?????
Doncs fer el que fèiem abans de la
pandèmia, però atenent a les noves
normes... EL PROTOCOL COVID!

Nosaltres necessitem ajuda perquè no coneixiem el món
dels viatges, publicitat, l’espai, llocs del món per visitar,...
Amb els vídeos de les famílies ens han donat moltes
idees d¡on anar a viatjar, què visitar,... també com crear
una empresa quin nom seria el més apropiat i quin logo
ens podria anar bé.
Volem donar les gràcies a Mila, Ferran, Enric, Sergio i a
Vicent, per les seues col·laboracions

Martin, Eric, Maria S, Pablo i Núria

I això és el que hem fet...
Com que les famílies no entren
dins del nostre grup bombolla,
no podien vindre a l’Escola a fer
col·laboracions,... però
I SI LES FEM VIRTUALS?
BONA IDEA!!!!!

ENDAVANT

CLASSE 3.2
62

PERQUÈ NECESSITEM LA COL·LABORACIÓ?

Abans les col·laboracions les feien un grup de famílies fent jocs, activitats
i experiments. Les famílies quedaven d’acord en proposar-nos activitats o
mostrar-nos alguna cosa. Quedaven fora de d’escola, assatjaven, s’ho
preparaven i el dia acordat venien a l’Escola i compartien amb tots
nosaltres les seues experiències. Però aquest any les col·laboracions han
sigut virtuals. Les famílies han enviat un vídeo explicatiu per ajudar-nos en
el nostre projecte.

Carla, Héctor, Maria i Pau

Primerament férem una reunió tots junts per parlar
a quins pares i mares anàvem a enviar un mail per
a que ens ajudaren a aportar recursos al projecte.
Desprès vàrem redactar un mail explicant el que
volíem per a que ens ajudaren. Més tard esperarem
a què ens enviaren els vídeos explicatius sobre el
projecte. Quan les famílies enviaren els vídeos els
vàrem veure tots junts a classe.

Tonet, Ari, Alexandra, Marcel i Alba

Vàrem començar un projecte anomenat AGÈNCIA DE
Eric,Pablo,Núria,MartínVIATGES,
i Maria. que anava sobre llocs interessants de la Terra
i l'espai. Varen necessitar l'ajuda de les famílies
professionals relacionades amb el nostre projecte, i
acordarem compartir els vídeos amb tot el 3r cicle.
Les famílies ens donaren consells per crear un
slogan/logo i llocs interessants per visitar a la Terra i a
l’espai.
César, Martina, Martí i Núria.

CLASSE 3.2

LES COL·LABORACIONS

COM HEM VIST ELS VÍDEOS

Nosaltres vàrem vore els vídeos que ens enviaren per a començar
el nostre projecte.
Hem vist vídeos de famílies de altres classes i de la nostra classe,
per la pantalla digital, i al final del vídeo hem parlat i hem fet un
debat de el que ens han explicat
- En el vídeo de Mila i Ariadna ens parlaren de publicitat, ens
donaren consells per a ficar-li un nom a la empresa, també ens
donaren trucs per a eslògan i per al logo.
-En el de Martí ens ensenyaren rutes interesants tant de la Terra
com de l’univers per a visitar.
-En el de Jordi i Alba de la classe 3.3. ens ensenyaren com
muntar una empresa des de zero.
-El de Laura son pare ens parlava de la importància de la
publicitat.
-El de Carles, ens mostrava curiositats sobre la força de gravetat i
La Terra...
MOLTISSIMES GRÀCIES A TOTA I TOTES PER ENSENYARNOS TANTES COSES

ADRIANA, MIREIA LLUM, RAQUEL, ALEJANDRO I
GUILLEM.
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LECTURA EN VEU ALTA PREPARADA

PASSOS A SEGUIR PER PREPARAR LA LECTURA
LECTURA:

1. La mestra o el mestre reparteix els capítols que hem de llegir.

Som la classe 3.3 de cinqué i sisé de primària i us anem a explicar
explica un dels
nostres projectes: lectura
ectura preparada en veu alta.
a u de nosaltres hem de llegir un capítol d’un llibre en
En aquesta activitat cada
veu alta per a tota la classe
classe. Després de la lectura, els nostres companys i
companyes, així com la mestra o el mestre, posen en comú les seves opinions
de la lectura, com felicitacions i propostes de millora.
Els llibres que estem llegint són: “A mi què em passa?”
sa?” i “Mira’m als ulls”. Les

2. Ho anotem al calendari per recordar a qui i quan ens toca llegir.
3. Ens enduguem el capítol a casa i allí el llegim.
4. Assenyalem, amb les marques de lectura
lectura, les pauses, les
paraules noves i les paraules difícils de pronunciar.
5. Practiquem la lectura en veu alta amb l’ajuda de la família.
6. Finalment, llegim el cap
capítol en classe el dia assignat.

autores d’aquests
ests llibres són Carme Morera, Tona Català i Cristina Durán
(il·lustradora).
Els dos llibres estan compostos per capítols breus on es conta una història de
la vida de Carme. A continuació anem a fer un breu resum dels llibres que
estem llegint.
“A MI QUÈ EM PASSA?”
És un llibre que conta la vida de Carme. Ens conta històries
sobre les seves malalties, de la seua família, de les seues
experiències i de com viu dia a dia. És un llibre molt divertit i
ple d’anècdotes, ja que Carme és una persona molt directa i
que no es calla res.

QUÈ HEM DE TINDRE EN COMPTE PER A FER UNA BONA LECTURA
PREPARADA?
 El to de veu: així els nostres companys i companyes poden escoltar i
entendre del que tracta la lectura.
 La vocalització: és un part fonamental perquè la resta de persones puguen
entendre el que estem llegint.
 El ritme: és important perquè si anem molt de pressa no s’entendria res de
la història i si anem molt a poquet a poquet, la lectura es faria avorrida.
 Modulació: per diferenciar quan parlen les diferents persones que apareixen
en la història.

“MIRA'M ALS ULLS”

 Marques de lectura: ens facilita la lectura.

És una continuació del llibre “ A mi què em passa?”. En

 Els nervis: aquesta
a és molt important perquè hem de mostrar
mostrar--nos segurs

aquest llibre Carme s’ha fet major i ens conta com ha

quan llegim i així que es note que està preparada.

canviat la seua manera de veur
veure la vida, d’una manera
molt divertida i entretinguda.
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A TORNALLOM!
L’acció de treballar a tornallom esdevé quan la gent s’ajuda mútuament per
treballar la terra. La classe 3.4 roja, us contem allò que estem fent enguany tota
l’Etapa Primària de manera conjunta, a tornallom, al nostre campet.

COM TENIM CURA DE LES PLANTES?
Nosaltres principalment ens hem encarregat de les tomaques i les faves. Per a
cuidar-les el que fem és:
1.
2.
3.
4.

Arrencar les males herbes que hi havia al costat dels nostres cultius.
Trasplantar les tomaqueres que primer havíem ficat a classe.
Veure com estava la terra per si calia regar els cultius.
Controlar les plagues dels cultius com els caragols, les formigues i els
pugons.

ACTIVITATS PRÈVIES
Vam mesurar el campet per metres quadrats amb l’ajuda de cordell, pals i
flexòmetres per veure on plantaríem després les faves. Vam veure també quin
tipus de terra teníem, si era més argilosa o menys, i vam veure quins tipus de
males herbes eixien. També vam veure què és un hivernacle, per a què serveix
i vam dissenyar un.
Aina, Maria, Leire i Natxo.

Lluc, Pablo, Ferran Roig i Marcos.
COM HEM CONTROLAT LES MALES HERBES?
El mètode que hem utilitzat per tractar les males herbes és un mètode ecològic
que es basa en arrencar les ortigues amb guants i les que no s’han pogut, les
hem rascat amb pales. Utilitzem el mètode ecològic perquè pensem que és
millor per a la natura i no contaminem l’aigua i la terra.
A més, hem utilitzat les ortigues que hem llevat per fer un purí, que és com una
infusió que és bona per a les plantes. Amb les ortigues que ens han sobrat les
hem tirat al compostador.
Cristina, Victòria i Emili.
CONSTRUCCIÓ DE L’HIVERNACLE

QUÈ HEM PLANTAT?
Hem plantat entre tota la Primària els següents vegetals: ceba bavosa, carxofa,
rave roig, enciam (orella de burro i fulla de roure), faves primerenques,
maduixes, coliflors, cols llombardes, col romanesco, tomata òptima, bleda,
espinac gegant, ruca, all blanc i canonges.

Hem construït l’hivernacle per a les tomates i les maduixes amb canyes, corda i
manta tèrmica. L’hivernacle ha tingut forma de barraca. També hem posat un
tutor a les tomateres. El divendres 4 de desembre va fer mal oratge, esperem
que hagen sobreviscut!
Guillem, David Garcia, Ferran Aznar i Bohan.

Nosaltres ens vam centrar amb les faves i les tomates. Amb les faves primer
les vam ficar a remulla, després les vam classificar i agrupar en grups de 3 i a
poc a poc han anat creixent. Amb les tomates primer vam ficar uns plançons
als cossiols de classe, i quan es van fer grans les trasplantàrem al campet.
Mònica i Noa.
BENEFICIS D’ANAR AL CAMPET
Anar al campet ens ensenya a respectar la natura, a mesurar superfícies, a
cultivar, a fer hivernacles, a conèixer i llevar males herbes, a com utilitzar les
ferramentes, saber què és l’agricultura ecològica i a aprendre a un lloc a l’aire
lliure.
Eros, Inés, Eva, David Santana i Hèctor.
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CLASSE 3.5

COM TREBALLEM A CLASSE: aquest any pel
COVID-19 han barrejat a 5é i 6é per omplir
l’aforament de 23 persones.
Estem fent treballs en grup i individuals.

SORPRESES,OPINIONS i SENSACIONS:Per a tots i totes
ha sigut complicat separar-se d'amics i

De vegades els treballs de 5é i 6é són iguals però hi han altres
que els treballs de 6é són més complicats.

amigues. Ens vam separar per poder
crear un grup bombolla, nosaltres som el

Algunes persones ens han donat la seva opinió:

3.5.

-No m’agradava molt però ara està bé.

A la nostra classe no es veia del tot

-Està prou bé perquè l’any passat se'm varen oblidar coses i ara
les recorde.

clar que la barreja entre “5é” i “6é”
anara bé, però amb el temps tots ens hem adaptat. Ara,
persones que eren de “5é” i “6é” són amics i amigues.
Ara convivim persones que ens coneixem “de vista” pel pati però
que mai ens havíem conegut com ara.
Dur la mascareta és estrany. No podem tindre contacte amb
altres grups bambolla.

FET PER:Zoe,Mario,Carla,Ana,Marc,Lola i Aitana G

EL NOU PATI: pel tema de la COVID-19 hem notat canvis al
pati. Molta gent ens ha dit que els haguera
agradat les zones de pati estigueren distribuïdes
de diferent manera.
Recollint informació dels companys i companyes,

I ara, ens encanten els nostres nous amics i amigues. No som

ens han dit que els jocs que més gent juga al pati

només amics i amigues, som...una pinya, UN EQUIP i ens ajudem

són el “Virus”i 4 pals.

els uns als altres.
FET PER:LAIA,UXIA,JORDI,GUILLEM CH I AGUSTIN

També coincidim en que ens agradaria repetir dos dies seguits en
la mateixa zona.
Esperem prompte poder tornar a relacionar-nos amb la resta de
companys i companyes de l’escola.
Fet per:Paula,Eneko,Guillem.P,Mara,Aitana T.
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GRAMMAR GAMES

BOARD GAMES

SPEAKING

MEMORY GAMES
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BOARD GAMES

CARD GAMES

PROJECT

SPEAKING
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PROJECT

TEAMWORK
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En aquest projecte, l’alumnat del tercer cicle de primària ha conegut en primera
persona quines són les principals capacitats físiques bàsiques treballant-les
sempre, mitjançant el joc.

Els i les alumnes de cinqué i sisé de primària han gaudit en l’àrea d’Educació
Física amb un recull de jocs de canxa dividida endinsant-se en un esport
d’aquest tipus: el bàdminton.

A més, han aprés a comptar les seues pulsacions i a conéixer quina és la Freqüència
Cardíaca Màxima de cadascun. El resultat ha estat molt positiu aconseguint sessions
molt enriquidores per a tots i totes.

Amb el pas del temps, s’han anat explicant les normes fonamentals d’aquest
esport per tal de poder aplicar-les a la pràctica i millorar les habilitats motrius
bàsiques. Ho hem passat genial colpejant el volant i aprenent nous reptes.
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EDUCACIÓ FÍSICA

En 1r i 2n t de Primària estem descobrint el nostre cos i les seues habilitats.

Amb els diferents jocs i tasques motrius que hem pogut gaudir aquest trimestre hem
descobert que amb el nostre cos podem botar, correr, colpejar, llançar…..i també
hem experimentat moviments amb els dos costats del cos.

A les pistes i a les pinedes ho hem passat genial respectant normes i ajudant als
companys/es.
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EDUCACIÓ FÍSICA

En 3r i 4 t de Primària estem descobrint jocs de cantxa dividida i jocs del mon.

Amb els jocs de cantxa dividida hem pugut descobrir diferents jocs per a jugar de
manera individual, per parelles o xicotets grups (3-4) en el que els/les jugadors/es
estan separats per una cinta o xarxa.

En els jocs del mon hem pogut aprendre jocs d’altres cultures com Àsia, Amèrica o
Àfrica.
Ho hem passat genial!
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El projecte STEAM-H té com a objectiu fer costat al professorat i educadors
en la comprensió del potencial d'utilitzar un enfocament STEAM,
organitzar i implementar activitats STEAM a les escoles de Primària, per a
millorar les experiències d'aprenentatge dels estudiants i la capacitat dels
professors d'oferir-les de manera efectiva.
Amb aquest projecte es crearan materials originals, activitats i mòduls de
formació per a implementar un enfocament multidisciplinari basat en les
àrees STEAM, dins dels plans d'estudi.

QUÈ ÉS STEAM-H?

Una metodologia d'estudis anomenada STEAM que busca
educar als estudiants en quatre disciplines específiques.
(CIÈNCIA, TECNOLOGIA, ENGINYERIA, ARTS I MATEMÀTIQUES)
d'una manera pràctica i amena integrant les quatre branques.
OBJECTIUS:
- Formació per al professorat.
- Implementació d’activitats STEAM en la nostra escola.

MÉS INFORMACIÓ: www.steamh.eu

wwww.steamh.euww.steamh.eu
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LIDERATGE EDUCATIU

CAMP DE GARROFERS

El passat dimarts 2 de desembre participarem amb
una xerrada dintre del pla de formacio dels futurs
mestres, en el Master de Secundària de Florida
Universitaria. #somcooperativa

El mes passat començàrem les millores i neteja del camp de garrofers contigu a l’Escola. Durant les vacances
de Nadal ens faran l’estudi topogràfic i d’accessos. Aquest nou terreny es suma als 28000m2 que tenim de parcela a la nostra Escola. Tenim un espai privilegiat en plena natura.

NOU DIRECTOR
PEDAGÒGIC
D’AKOE EDUCACIÓ

PREMI SAMBORI
ENHORABONA i motes felicitats Aina Cucarella Soriano, Premi #Sambori de tercer cicle de Primària
per al text “Una herència inesperada”.

ASSEMBLEA UCEV
El 21 de novembre la Unió de Cooperatives d’Enseyament (UCEV) va celebrar la seua Assemblea
anual d’aprovació de comptes. El seu president
Miquel Ruiz va presentar els objectius estratègics
d’aquesta any i informem a totes les cooperatives
de les activitats. La reunió va ser online davant les
circumstàncies de la covid19. #femcooperativa

STEAM-H
Al llarg del trimestre hem realitzat diferents reunions de l’equip STEAM-H per definir objectius i activitats. Un projecte Eramus + per millorar les experiències d’aprenentatge d’alumnes i professorat.
#somcooperativa
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En Setembre Enric Ortega ha estat triat Director Pedagògic d’AKOE
Educació.
Enric ha sigut un persona que ha estat implicada en el projecte, participant activament a les
comissions d’AKOE Pedagògica i en la comissió impulsora i creadora d’escola de mestres... Actualment
desenvolupa les seues funcions laborals a AKOE, a
Florida Universitària, a la Unitat d’Educació com a
Professor Investigador i a la Universitat de València,
Facultat de Magisteri, com a professor associat.
El seu nomenament, suposa per a AKOE la continuïtat de molts dels projectes que actualment es troben en marxa en AKOE Educació, però també una
nova visió sobre el nostre futur per part d’una persona que coneix i estima el nostre projecte.
Volem agrair a Jose Manuel la seua dedicació al llarg
d’aquests anys i desitjar-li a Enric molt d’èxit en el
desenvolupament d’aquest nou repte professional.

DIA DE LA INFÀNCIA
El passat 18 de novembre un grup d’alumnes del
Segon Cicle de Primària van gaudir de les activitats
que, des de la regidoria d’Infància de l’Ajuntament
de Picassent, havien preparat per a reivindicar els
Drets dels Infants.
Participaren en la confecció del mural commemoratiu junt amb la il·lustradora Iris Serrano.

AGENDA
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Educació Infantil		

classe de 2 anys
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MATRÍCULA
CURS
ESCOLAR

2021-2022
Les famílies interessades en conèixer el

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE,
podeu concertar visita a partir del
dia 7 de gener telefonant al tlf: 96 123 19 33
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