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comuns. També hem canviat el funcionament
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vida quotidiana; hem hagut d?incloure a les

menjador, només podem estar 2 per taula, i hi

nostres vides noves normatives, tant al

ha cursos que han de dinar a soles; a

centre, com al nostre dia a dia.

l'autobús hem de seure sempre al mateix lloc i

A continuació, us contem com estem vivint
aquesta nova situació

escolar

que ens

envolta i ens influeix tant.

amb la mateixa persona al costat? A més a
més,

hem

excursions,
globalitzats,

Quan la gent parla de la tornada a l'escola en

hagut
els
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de

prescindir

intercanvis,
tallers

els

de

les

projectes

d'aprenentatge

i

servei...

aquesta època, només anomenen les tres
normes bàsiques, com són: dur la mascareta,
rentar-nos les mans i mantindre la distància,

També s'han modificat els horaris, per a evitar
els canvis de classe tan constants, i per
disminuir possibles contagis.

Tot açò són algu n es de les
n or m es qu e h em de r espect ar
diàr iam en t al cen t r e. I en car a
qu e n o h o sem ble, açò en s
af ect a m olt .

Per una altra banda, tot i ser conscients que hem de
complir amb les mesures i normes que ens imposen,
perquè puguem vindre a l?escola, ens costa adaptar-nos
a aquest canvi tan brusc.
Les mascaretes ens angoixen i ens redueixen el
rendiment, ens costa interactuar sense contacte amb
els nostres amics més propers i hem d?alçar més la veu,
ja que amb les distàncies no se'ns escolta molt bé.
A més a més, hem de menjar en un temps acotat, i no
ens agrada massa tenir establides cada dia zones de
pati delimitades i no poder escollir el lloc on estar.
Aquesta pandèmia ens ha ensenyat valors de salut i
higiene, ara som molt més conscients dels perills que
es poden produir per una malaltia i és per això que
hem d?anar amb molta cura.
Esperem que tot açò acabe el més prompte possible
perquè tots i totes puguem
educació.

gaudir

d?una bona

25 NOVEMBRE
El passat 25 de novembre de 2020, per commemorar el dia contra

la violència de gènere, els alumnes de l?optativa de plàstica van
anar per totes les classes fent una xicoteta presentació explicant
la importància d?aquest dia.

Qu è és el dia in t er n acion al per l?elim in ació de la
violèn cia de gèn er e?
El Dia Internacional per a l?Eliminació de la Violència envers les
Dones, es celebra anualment el 25 de novembre per denunciar les
violències que s?exerceixen sobre les dones en tot el món i
reclamar polítiques en tots els països per a la seua erradicació.
La violència de gènere és un tipus d?assetjament que ocorre pel fet
de ser Dona, per a molts dels assetjadors les dones són inferiors i
creuen que han d?estar

sotmeses a les seues decisions.

Per qu è es celebr a el 25 de
n ovem br e?
L'origen del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra
les Dones està relacionat amb l'assassinat de les germanes Mirabal,
conegudes com ?les papallones?, tres activistes dominicanes contra
el règim de Rafael Trujillo. Les tres dones tornaven a casa després
de visitar els marits de dos d'elles en la presó quan van ser
interceptades per agents del Servei d'Intel·ligència Militar del règim.
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De qu in a m an er a s?exer ceix la
violèn cia de gèn er e?
La violència masclista és la manifestació més esfereïdora del
patriarcat i representa un greu atemptat contra els drets humans,
la dignitat i la llibertat de les dones en qualsevol de les seues:
-

Formes (física, psicològica, sexual i econòmica).

-

Àmbits (en la parella, en la família, a la feina, a l?espai públic,
etc.)

-

Expressions (agressions sexuals, mutilació genital femenina,
matrimonis forçats, esterilitzacions massives, maternitat
obligatòria,

prohibició

d?avortar,

violacions en conflictes bèl·lics, etc.)

Don es assassin ades al 2020 per
la violèn cia de gèn er e
Quaranta dones han sigut assassinades per les seues
parelles o exparelles a l?Estat Espanyol en el que va de
2020, segons la Delegació del Govern per a la Violència de
Gènere. En total són 1.073 les dones assassinades des de
l'1 de gener

de 2003, quan

es van

començar

a

comptabilitzar oficialment. 23 menors han quedat orfes
per

la

violència

masclista

en

el

que

va

d'any.

submissió

química,

ESPAI S
Text r edact at per l'alu m n at de 1r ESO
A conseqüència de la situació del virus de la COVID-19 l'organització al pati ha hagut de canviar.
Cada curs té assignada una zona de pati: pinada, pista d'esport, espai baix les moreres i les
grades i turó al costat del menjador. Cada dia li toca una zona a un curs per a poder gaudir
tothom dels mateixos espais, així com també de les possibilitats que cadascú ofereix.
Quan toca pista podem jugar amb la pilota de futbol a fer tocs o a xutar d?un en un a porteria
(malauradament no estan permesos els jocs que impliquen contacte físic, tot i que portem
mascareta), també podem fer cistelles amb la pilota de bàsquet o aprofitar la possibilitat d?estar
baix les garroferes xerrant tranquil·lament a l?ombra amb companys i companyes. Com que la
zona de pista és molt gran també juguem de vegades al pilla-pilla.

EXTERI ORS
En la zona de les moreres podem jugar al pepo en la paret del hall i també seure en les taules i
cadires a l?ombra baix dels arbres (aquesta zona ens agrada especialment en dies calorosos) i si
volem solet estem asseguts a les grades.
Quan estem en la part de darrere de l?edifici tenim unes grades, més xicotetes que les de la part
frontal, per xerrar. També podem estar per la pinada alta i per allí juguem al pilla-pilla , davant
de les grades juguem a la petanca i en tot l?espai , entre dalt i baix , podem fins i tot jugar a
l?amagatall.

Els projectes d'ÀM BIT CIENTÍFIC de 1r ESO
LABERINTS NUMÈRICS

Càlcu l m en t al + Dissen y + Cr eat ivit at
Hem dissenyat i construït un laberint per practicar el càlcul mental. Cadascú de nosaltres
tenia llibertat creativa per proposar un circuit de diferent dificultat. Teníem trampes,
ponts, túnels, parets mòbils, etc. El repte consistia a aconseguir acabar el recorregut del
laberint fent al mateix temps les operacions plantejades.

QUI és QUI ?

Pr ogr am ació + Divisibilit at + Est r at ègia

Amb Scratch hem programat el conegut joc del qui és qui adaptat al contingut de
divisibilitat. Una vegada dissenyat hem jugat amb els companys de l'altra classe en
partides que hem enregistrat en vídeo. El resultat ha estat sorprenent i divertit!

Els projectes GLOBALITZATS de 1r ESO
TOTA PEDRA FA PARET

En aquest projecte de Socials i Biologia hem investigat les diferents etapes de la
Pr eh ist òr ia, és a dir, el Paleolític, Mesolític, Neolític i l?Edat dels Metalls.
També hem fet un eix cr on ològic i investigat sobre el bipedisme i els diferents
homínids. Hem estudiat la seua tecnologia, com eren físicament, la seua cronologia, els
jaciments on s?han trobat les seues restes, la vida espiritual, com es comunicaven i per
on es varen estendre arreu del món.
L?últim que hem treballat ha sigut la seua alimentació i hem fet un diccionari visual per
explicar la dieta paleolítica. El projecte el finalitzarem amb l?art i farem cer àm ica
car dial.

FEUDALISME
PROJECTES GLOBALITZATS 2N ESO.

El f eu dalism e és u n m om en t de la h ist òr ia m olt in t er essan t qu e cal con éixer des del
pu n t de vist a polít ic, h ist òr ic, ar t íst ic i social.

El pr oject e globalit zat en el qu e en s
t r obem im m er sos el t r eballem des de
t r es assign at u r es: socials, t ecn ologia
i plàst ica.

Des de socials apr en em la par t de la
societ at , els seu s est am en t s, la
m an er a en la qu e vivien i les seu es
polít iqu es i lleis.

En
l'assign at u r a
de
t ecn ologia
con egu em aqu ells m ecan ism es qu e
es van in ven t ar i u t ilit zar i apr en em a
r epr odu ir -los per en t en dr e m illor les
seu es com plexit at s.

A plàst ica con egu em la par t ar t íst ica
de l'època: els m at er ials qu e
s'em pr aven , les t ècn iqu es i les
dist in t es t ext u r es qu e en s podr iem
t r obar .
Fem u n viat ge pel t em ps i descobr im els
n ost r es avan t passat s, r ecor dem els
or ígen s i la n ost r a iden t it at com a poble.

Globalized projects

APOCALIPSI
ROM À
Th is t er m , in globalized pr oject s, w e
lear n ed abou t t h e Rom an Em pir e. We
h ave been diggin g in Ph ot opea in
Tech n ology
classes,
an
on lin e
pr ogr am m e w it h w h ich w e can edit
ph ot os, t ext s or an y k in d of in f ogr aph y.
Now w e can t ell ou r f r ien ds abou t
gr eat abilit y as gr aph ic design er s.
look at h ow in t er est in g ar e
in f ogr aph ies w e m ade abou t
Rom an apocalypse!

ou r
Ju st
t h is
t he

We w or k ed t h is pr oject in Social
Scien ces an d Tech n ology classes, w it h a
lit t le h elp of En glish lan gu age session s.
In Social Scien ces classes w e w or k ed
h ow t h e cr isis in t h e Rom an Em pir e
w as, it s division , w h at t h e Bizan t in e
Em pir e w as an d w h o t h e Ger m an ic
peoples,
t he
Fr an k s
an d
t he
Car olin gian s w er e.

Chrome Music Lab és u n a aplicació qu e con sist eix a cr ear la t eu a pr òpia m ú sica de
m an er a m olt visu al. Pr im er vàr em in vest igar el f u n cion am en t de l'aplicació i
despr és vàr em cr ear les n ost r es can çon s. Aqu est a app con st a d'u n a t au la en blan c
am b u n a qu adr ícu la on cada qu adr at és u n a n ot a. Qu an t oqu es u n qu adr at , aqu est
es t or n a de color i cada n ot a es cor r espon am b u n color . Am b aqu est a f er r am en t a
pot s com pon dr e bases m u sicals per a les t eu es can çon s. El pr im er dia de pr oject e
vàr em cr ear u n a can çó sen zilla per con éixer el pr ogr am a. El segü en t dia vàr em
com posar u n a alt r a can çó u n poc m és com plexa segu in t u n es in dicacion s de
com posició qu e en s va dir M igu el. Am b aqu est es f er r am en t es qu e en s va explicar
vàr em com posar can çon s i les vàr em com par t ir am b els com pan ys i com pan yes de
1r , per qu è pogu ér em escolt ar les n ost r es cr eacion s.

" Descobr ir aqu est pr ogr am a m 'h a par egu t m olt diver t it , ja qu e
és u n a f er r am en t a f àcil d'u t ilit zar i m olt diver t ida. Pen se qu e
t am bé en s h a ser vit per a in t er ior it zar les n ot es i en t en dr e com
és la com posició d'u n a can çó" .
"Aqu est pr oject e és u n dels m illor s qu e h e f et i u n dels m és
diver t it s, en el qu e h e apr és m olt . He apr és qu e Chrome Music
Lab és u n a f er r am en t a m olt bon a per a cr ear can çon s, a m és de
m olt f àcil d'u t ilit zar . Tu et s el t eu pr opi com posit or i h e apr és a
f er m ú sica deixan t eixir t ot a la m eu a im agin ació" .
" Ha est at gen ial cr ear els m eu s pr opis r it m es. He apr és com
s'est r u ct u r a la m ú sica i m 'h a en can t at escolt ar les peces dels
m eu s com pan ys i com pan yes" .

Componem música!

2n d'ESO

CA
NTEM
A
L
NA
DA
L
CONCERT DE NADAL - 22 DE DESEM BRE
Aquest any en l'assignatura de música hem fet coses que sincerament no ens imaginàrem
que fariem. El profe de música ens va proposar tocar cançons i nosaltres amb tota la il·lusió
vàrem dir que sí. Ara tocava decidir la cançó i ho vàrem fer amb votacions i les cançons
escollides foren Blinding Lights que serà interpretada pel grup de 2n d'ESO A, La Gozadera pel
grup de 2n d'ESO C i Never gonna give you up pel grup de 2n d'ESO B. Una vegada escollida la
cançó, Miquel el nostre professor de música, necessitava fer un xicotet arranjament abans de
posar-se amb els assatjos. Una vegada Ja amb les partitures, calia triar els instruments que
cadascú de nosaltres volia tocar i portar algun dispositiu electrònic perquè amb l'ajuda d'una
app hem afegit algun acompanyament. Quan ja coneixiem el funcionament de la partitura,
dels instruments i de l'app, ens vàrem posar a assatjar per a estar preparats i preparades per
al concert que oferirem a les altres classes de segon el dia 22 de desembre i així
acomiadar-nos i desitjar-nos bones festes i molta salut en l'any nou.
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EL N O STRE

M O D EL CEL· LU LA R

Una tasca de Biologia de 3rESO "per a que el dia de la prova escrita tingam una xicoteta ajuda! )

D'ON PARTIM ?

QUÈ ES DEM ANA?

Durant el primer trimestre,
a la classe de biologia hem
estudiat la cèl·lula i les
seues parts. Després de dos
mesos treballant i estudiant
la cèl·lula, ens van assignar
una tasca de treball final on
havíem de crear una
maqueta d?un model
cel·lular. Podia ser vegetal o
animal i havíem d'adjuntar
fotografies dels materials, el
procés i el resultat final. El
dia de la prova calia portar
la cèl·lula, aquesta vegada
sense cartells assenyalant
les parts.
Lluna Saz

Podíem fer la cèl·lula com
volguérem i triant si la féiem
vegetal o animal. Alguns les
varen fer molt originals (de
llepolies, d'argil·la? ); la gran
majoria vàrem triar el model
animal i amb boles de suro.

Lluis Valero

QUÈ ENS APORTA?

Júlia Mozas

Per realitzar la maqueta he
necessitat els següents
materials: dues boles de suro
(no importava la grandària),
cúter, pintura blava i roja,
paper blanc, plastilina groga,
roja, blava, blanca, verda? ,
cola, silicona freda i palets.
Aitana Sanmartín

Fotografia: Maria Gómez

És una manera d'aprendre
diferent i més fàcil. Avui en
dia aprenem el temari amb
llibres, internet, teoria que
ens preparen els mestres
però aquest trimestre hem
aprés amb una mecànica
Meritxell Martínez
diferent.

ALGUNES OPINIONS
La meua opinió sobre aquest
mini projecte és que es
tractava d'una idea original, ja
que era divertit i cadascú
podia mostrara la seua
originalitat.
Marc Sanmartín
Fotografia: Júlia Mozas

A mi em va agradar molt la
idea de fer la maqueta, ja que
ens anava a ajudar per a
l'examen. A més, la meua
experiència va ser molt bona
perquè em vaig divertir fent-la
Joan Oleaque

LA
RECTA
MÉS
RECTA
Carlos López

NOVEMBREAMB
COMPÀSI REGLE
Adrià Alfonso

Fotografia: María Gómez

Durant el passat mes de novembre l'alumnat de 3r ESO
hem estat intentant dominar aquesta tècnica ancestral. I
molta gent estarà preguntant-se: què és la Recta d?Euler?
Joe Barret

QUI FOU
EULER?

Euler va ser
un
matemàtic i
físic suís que

UNA RECTA PER
CALFAR-SEEL CAP

va viure a
Rússia; va fer grans aportacions a les

Primer de tot, vam començar amb les

matemàtiques i va demostrar que

mediatrius i bisectrius; quan sabíem fer-ho

l'ortocentre, el baricentre i el

el nostre professor ens va mostrar una foto

circumcentre d?un triangle sempre

del que hauríem de fer al final de la unitat;

coincideixen traçant una línia recta

ens vam quedar tots un poc sorpresos però

entre tots ells.

quan ens va anar explicant com es feia ens

Leonhard Euler va nàixer a basilea el

va agradar molt, encara que al principi ens

15 d?abril de 1707, era fill de Paul

costava un poc.

Euler, un pastor de l'església

Irene Ferrer

Per a fer la Recta d?Euler necessitem: un

reformista, i de Marguerite Brucker.
Tenia dues germanes petites, Anna
Maria i Maria Magdalena. Als 13 anys
es matriculà a la Universitat de
Basilea i amb 16 anys va rebre un
màster en filosofia.

compàs, un escaire i un cartabó.

Lucia García

AL PRINCIPI
SEMBLAVA FÀCIL
Meritxell Martínez

Va fer grans constribucions a la
ciència en general, com la Constant
d'Euler Mascheroni. Fins i tot té un
premi en honor seu, "La medalla
d'Euler " que otorga cada any
l'Institut de Combinatòria i les seues
aplicacions als seus millors alumnes.
Finalment, va morir el 18 de
setembre de 1783.

Joe Barret

FÈREMUNA PROVA
DELA QUAL VAM
EIXIRCONTENTS..."
LA GEOMETRIA
T'ENGANXAVA"
Carla
Coronado

Fotografia: Carlos López

La recta d?Euler, la línia més ratllant de la
geometria que aconseguírem fer sense
problemes una classe de 3r a La Comarcal.
Mario Folch

PRÀ CT I Q U ES D E FÍ SI CA

CO N V ERT I M L'A U LA EN
LA B O RA TO RI !
Aquest trimestre l'alumnat de física i química de 2n d'ESO ha realitzat dues pràctiques, adaptant-se a la
realitat COVID i convertint, per un dia, l'aula en un laboratori.

PRÀCTICA 1: DETERM INACIÓ DE LA
M ASSA, EL VOLUM I LA DENSITAT
Hem aprés a determinar aquestes magnituds
per dos tipus de matèries molt diferents, com
són un sòlid irregular i un líquid. Amb l'ajuda
d'una balança, una proveta i un vas de
precipitats, i aprofitant-nos del principi
d'Arquímedes,
hem
fet
una
primera
aproximació al treball científic

PRÀCTICA 2: CÀLCUL DE FORCES
AM B DINAM ÒM ETRE

En aquesta ocasió hem aprés a utilitzar aquest
aparell, que permet determinar el pes d'un
objecte, i hem pogut conéixer la seua relació
amb la Llei de Hooke, així com la relació que hi
ha entre el pes i la massa de les coses.

EXPERIM EN TEM JUN TS I JUN TES!

JA ESTÀ EN M ARXA EL NOSTRE
CANAL YOUTUBE!
Din s del can al h i t r obar eu
dif er en t s llist es de r epr odu cció,
com ... "dia a dia en l'escola" ,
" You t u ber s m at em àt ics" ,
" St eam pr oject s" ,
" Book t r ailer s" i m olt m és.
Si voleu veu r e qu è f em u n dia a
dia en l?escola i con èixer -n os u n
poc m és... en t r eu al n ost r e w eb.

JA
TEN IM
CAN AL
YOUTUBE!

Ref ent el s poemes de

'

Vi cent A. Est el l es
Aquest

trimestre,

els

alumnes de 4t d'ESO hem
fet un projecte sobre la
poesia valenciana a la
classe de llengua, on hem
recitat diversos poemes
de l'escriptor de Burjassot

(M an el Cam ar asa, 4t B)

Vicent Andrés Estellés. La

Ací ens uniren i ací escric

tasca de després consistia

pensant en aquella nit

a

quan ens oblidarem de dormir.

triar

un

poema

de

l'autor i, a partir d'aquest,
elaborar el nostre propi

Així fugiren, què bonic!

poema, el qual havia de

Tot el cel il·luminat,

comptar

tu i jo l?alba contemplant.

amb

les

mateixes característiques
que

l'anterior.

deixem
dels

tres

poemes

Ací

[...]

us
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d'alguns
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BI OGRAFI A
D'ESTELLÉS
Vicen t

An dr és

Est ellés

(Bu r jassot ,

Valèn cia;

4

de

set em br e de 1924 - Valèn cia; 27 de m ar ç de 1993) f ou u n
per iodist a i poet a. És con sider at com u n dels pr in cipals
r en ovador s de la poesia con t em por àn ia en valen cià,
am b u n paper sim ilar al qu e t in gu er en en alt r es èpoqu es
Au siàs M ar ch i Joan Roís de Cor ella.
Qu an com en çà la Gu er r a Civil Espan yola t en ia dot ze
an ys i du r an t aqu est a apr en gu é l'of ici de f or n er i
d'or f ebr er ia, si bé t am bé apr en gu é m ecan ogr af ia. La
gu er r a in f lu í especialm en t la seu a obr a, i la m or t f ou u n
t em a r ecu r r en t .
El 1942, qu an t en ia dih u it an ys, se n'an à a est u diar per iodism e a M adr id. Tr es
an ys despr és f eu el ser vei m ilit ar a Navar r a. Am b 24 an ys, t or n à a Valèn cia i
t r eballà com a per iodist a en el diar i Las Pr ovin cias, f en t t ot t ipu s de
r epor t at ges. En t au là am ist at

am b Joan

Fu st er , Xavier

Casp i M an u el

San ch is-Gu ar n er , escr ipt or s valen cian s r ellevan t s de l'època, i con egu é a Isabel,
qu e acabar ia con ver t in t -se en la seu a don a i m ar car ia t am bé la seu a obr a
lit er àr ia.
El 1955 es va casar am b ella i van t in dr e ju n t s u n a f illa qu e va m or ir als qu at r e
m esos, an cor an t -h o ja per sem pr e en el t em a de la m or t en la seu a obr a, en
par t icu lar el " Cor al "r om pu t " , in spir at en aqu est f et .

ACULTURACIENTÍFICASOMBLOGGERS...

Aquest any a l?assignatura de Cultura Científica hem creat un blog personal on hem estat pujant
entrades sobre temes que hem estat treballant a classe. Aquests blogs estan tant en valencià
com en anglés per captar la major quantitat de públic possible.
Als diferents apartats del blog parlem de temes com: els límits de la ciència, el mètode científic,
les nostres opinions i les d'experts, a més de raons per les quals necessitem la ciència...
També, amb una app que es diu Chemix, vam fer algunes instruccions d?alguns experiments per
a uns xiquets que no podien llegir i havíem de guiar-los amb imatges.
I moltes coses més...

I FEMMOLTESCOSESMÉS...
CIÈNCIA O PSEUDOCIÈNCIA?
Una de les coses que ha tingut una gran importància en
l?assignatura és la diferència entre ciència i pseudociència, ja
que molta gent tendeix a confundir-les guiada per la ignorància
i la falta d'informació i criteri propi. A classe hem aprés i
reflexionat sobre la diferència entre aquests dos conceptes i
sobre com la pseudociència s?apropia de termes científics per a
explicar coses sense base científica per així tractar de sonar
més convincent.

PEL·LÍCULA: GATTACA

Entre totes les activitats que hem fet a classe, una
altra ha sigut veure la pel·lícula de Gattaca, on
després vam haver de respondre unes preguntes.
Només veure-la t'adones que és un dels pilars
principals del cinema de ciència-ficció, ja que pren
molts progressos científics ja existents, però els
mostra molt més avançats.

En conclusió, amb l?ajuda de cultura científica el
que fem és convertir-nos en persones crítiques i
ajudar a què incremente cada vegada més la
nostra capacitat tant de dubte com de reflexió.

Hydr au lic & Pn eu m at ic
Hem estudiat el funcionament d'un sistema hidràulic i pneumàtic. Després l'hem dut a la
pràctica construint un elevador hidràulic.

t echnol ogy
Tallers
Im possible t able

Appin ven t or

Construïm estructures que semblen
impossibles.

Una web que ens permet crear les
aplicacions que volem sense límits.

t echnol ogy
Sket chup
És un programa per a realitzat 3D, aquests 3D
poden servir per a realitzar 3D dissenys
arquitectònics a partir de plànols, i així poder
aplicar-ho a la construcció d'una casa.

Abans de fer el projecte final de la casa
Farnsworth, férem xicotets dissenys com
aquests:

Un grup d'alumnes hem realitzat el 3D de la
Casa Farnsworthde Mies Van der Rohe
construïda al voltant de 1945.
Aquest va ser el projecte final:

I també "salvaorelles" per a les mascaretes:

FORÇA AMB
GOMES
Alu m n at 3r ESO

Aquest trimestre hem realitzat una
forma

original

i

atractiva

de

desenvolupar la força mitjançant l'ús
les gomes elàstiques. Des d'educació
física, hem treballat la força amb
gomes perquè permeten realitzar
exercicis per a una gran varietat de
grups musculars.

Les gomes, per una banda, són
resistents, manejables i versàtils i,

Nosaltres

hem

per

exercicis

de

altra, permeten

ser

nuades,

treballat
braços,

diversos
esquena,

lligades i ancorades. Es pot graduar la

abdominals i cames, per enfortir-nos

intensitat a diferents nivells utilitzant

i engrandir els nostres músculs i

elàstics de diversa resistència.

coneixements sobre l'exercici físic.

És

molt

positiu

que

els

joves

desenvolupem la capacitat de la força
perquè té grans beneficis per a la
salut: longevitat, salut mental, millora
de la funció cardiovascular...

La OMS recomana que els joves
d'entre 5 i 17 anys realitzem activitats
d'enfortiment muscular i ossi mínim
3 dies a la setmana. A més a més, tot
i que tradicionalment s'ha dit que
l'entrenament de força es veu com

I com penseu que afecta la força a la

una forma avorrida d'alçar pesos en

intel·ligència? Doncs estigueu atents.

un gimnàs, es pot realitzar d'una gran

Ni més ni menys, tenim l'exemple de

varietat de formes, incloent el propi

medallistes olímpics amb carreres

pes corporal o incorporant pilotes

universitàries i doctorats que han

medicinals,

compaginat estudis i esport.

diferents

bandes
elements

elàstiques
que

fan

i
de

En definitiva, el múscul és un òrgan

l'exercici un entrenament lúdic.

que segrega hormones que activen

Al desenvolupar la capacitat de la

diferents àrees del sistema nerviós

força, no

els

central, i el millor que es pot fer és

musculs, sinó que també augmenta

treballar l'exercici fisic per a alliberar

la

endorfines o, el que és el mateix,

només augmenten

motivació

per

treballant aquesta.

a

continuar

l'hormona de la felicitat, la qual no es
pot ni comprar ni vendre.

AUDIOVISUALS, la
im m er sió de n oves t ecn ologies.
En aquesta optativa aprenem com amb uns
mitjans tecnològics a l'abast de qualsevol podem
dissenyar i crear els nostres propis productes
multimèdia.
Investiguem i coneguem diferents maneres de
crear anuncis, curts, lid-up, vines, per a donar-nos
a conéixer amb els amics, stop-motions... etc.
Aprenem a narrar amb imatges, a contar les
nostres pròpies històries, a seqüenciar les
propostes perquè tothom puga entendre-les i
gaudir-les.
És una matèria molt amena i pràctica en la qual, a
més d'emetre els nostres productes de disseny
audiovisual, podem realitzar una crítica seriosa
sobre els productes multimèdia del mercat de la
imatge en general: pel·lícules, anuncis de TV,
fotografia, vídeos musicals...
És una matèria que s'ha imposat en la nostra
societat actual i que, a més d'apassionant, està en
constant canvi.
La Comarcal Secundària

A 1r d'ESO treballem els sistemes audiovisuals de
ficció: booktràilers, tutorials, video-clips,
stop-motion, curts animats i spots.
Editem i gravem vídeos de menys de tres minuts i
coneguem diferents editors de vídeo i fotografia. Els
visualitzem i els pengem al canal de youtube de
secundària.
Ara ens trobem immersos en una gravació d'un
video-clip en grup per compartir amb els nostres
companys i companyes d'infantil i que puguen gaudir
tant com nosaltres!

A 2n d'ESO treballem i aprenem el sistemes
audiovisuals de no ficció: documentals,
entrevistes i reportatges mitjançant projectes
d'nvestigació previs.

PRO JECT E

CA RT ES 1 ª GU ERRA M U N D I A L
17 de desembre de 2020

Com alternativa a la prova escrita per finalitzar el
tema La Primera Guerra Mundial en l?assignatura de
Geografia i Història, els alumnes de 4t d?ESO hem
realitzat uns escrits simulant missives dels soldats en
el front de batalla. Per tal de redactar unes cartes
més ajustades a la realitat, hem fet una sèrie
d?activitats relacionades amb la temàtica: hem llegit i
analitzat

testimonis

reals

sobre

experiències

viscudes per soldats; hem visionat la pel·lícula 1917,
ambientada al nord de França durant la Primera
Guerra Mundial; i hem organitzat tot allò que volíem
plasmar en el text mitjançant una pluja d?idees
i.un.guió.

A l?hora de qualificar el resultat final, es tenien en compte
dos aspectes: el contingut, on s?havien d'incloure una
sèrie de punts (la vida en les trinxeres, les armes
utilitzades, les emocions experimentades pels soldats? ), i
la presentació i disseny de la carta, on havíem d?escriure
en cursiva i fer-la creïble, desgastant el paper amb la
tècnica desitjada.
A continuació us deixem alguns exemples del nostre
projecte:

ESPAISOS
Pr oject e ERASM US+ KA101
Espais d'Apr en en t at ge In n ovador s i Sost en ibles
Aquest curs ha sigut aprovat el projecte europeu
Erasmus+
KA101
presentat
pel
Departament
Internacional de La Comarcal, amb el titol: Espais
d'Aprenentatge Innovadors i Sostenibles (en anglés
Sustainable and Innovative Learning Spaces, acrònim
ESPAISOS).
L'objetiu del projecte és el treball conjunt amb centres
d'altres països com ara Finlàndia, Itàlia i Polònia, al voltant
dels espais d'aprenentatge, les metodologies innovadores
i la formació del professorat en llengües estrangeres.
La durada del projecte serà de 24 mesos entre els cursos
2020-22, i inclou la programació d'activitats com la
formació lingüística, seminaris centrats en els espais
educatius innovadors i sostenibles, així com, quan siga
possible, la visita als països dels centres col·laboradors de
part del nostre equip docent i l'acollida dels professors
estrangers participants.
El projecte va estar sel·leccionat el passat mes de juliol
entre els 700 projectes aprovats a la resta de l'Estat
Espanyol. Va obtenir una puntuació del 80 sobre 100 i es
va destacar el contingut i l'adequació del projecte, sobre
tot a les circumstàncies actuals.
A hores d'ara, La Comarcal és un referent innovador
quant a l'aprofitament i utilització d'espais.

QUÈ ÉS STEAM -H?
Un pr oject e
Er asm u s +

Una metodologia d'estudis anomenada STEAM -H que busca
educar els estudiants en quatre disciplines específiques.
CIÈNCIA, TECNOLOGIA, ENGINYERIA, ARTS, M ATEM ÀTIQUES
I HUM ANITATS, d'una manera pràctica i amena integrant les
cinc branques.

w w w.st eam h .eu
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 i Secundària, per a millorar
les experiències d'aprenentatge de l'alumnat i la capacitat del professorat
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.

DIA
I N T ERN A CI O N A L
D E LES LLEN GÜ ES
QUÈ ÉS?

OBJECTIU

El dia de les llengües europees va ser aclamat el 26 de

L'objetiu d'aquest dia a les aules

setembre de 2001 pel Consell Europeu amb el suport

era

de la Unió Europea. La seua finalitat és fomentar

"cuida't" en diferents idiomes,

l'aprenentatge de les diverses llengües parlades per

una paraula molt

tota Europa, tant en joves com en adults. Aquest dia

amb aquest any. Després de tota

alerta el públic de la importància que té la diversitat

la pandèmia no anàvem a poder

lingüística,

la

celebrar tot com de normal ho

comprensió cultural. Es festeja cada any amb múltiples

hem fet, així que, quina millor

activitats organitzades a escoles europees o activitats

forma de començar el trimestre

públiques a pobles europeus. A Europa, tenim més de

que celebrant

200 idiomes, dels quals 24 són oficials, representa un

llengües

3% de totes les llengües del món.

normatives Covid.

per

fomentar

el

multilingüisme

i

conéixer

com

s'escriu

relacionada

el dia de les

respectant

les

ACTIVITAT
Després amb cartolines de diferents colors vam retallar
diferents bafarades i vam escriure en l'idioma que havíem
escollit "cuida't". Una vegada fetes ho vam penjar a la
paret de cada classe deixant uns preciosos murals molt
colorits i plens d'idiomes.

INTERCANVI 2020

NUREM BERG

Els alumnes de 3r i 4t ESO
hem fet un nou projecte junt
amb

els

companys

d'Alemanya. A cada alumne
se li ha assignat un altre
alumne de l'escola alemanya
i el que fem és enviar cartes,
vídeos

i

tota

materials

que

classe

de

puguen

proporcionar informació de
cadascun de nosaltres als
alumnes
d'Alemanya,

d'intercanvi
ells

faran

el

mateix. Ja hem començat el
projecte i hem enviat i rebut
missatges

dels

alumnes.

Encara que no hem pogut
gaudir d'un intercanvi, ens ha
agradat molt l'experiència de
conéixer

els

alumnes

d'aquesta manera, ja que per

Nuremberg és una ciutat a Alemanya amb més de 500.000
habitants, situadada a la comunitat de Baviera. A Nuremberg
hi ha molts llocs per visitar: botigues, mercats, monuments,
catedrals... Hi ha diferents parcs naturals, ja que Nuremberg es
caracteritza per la seua natura. Hi ha jardins preciosos per fer
un pícnic o un berenar. Alguns dels plats gastronòmics més
coneguts són el Schäufele rostit que és una espècie de codillo
de porc, també el Xucrut, que és col fermentada, o les salxitxes
bratwurst.

a nosaltres ha sigut tot un
èxit.

LLOCS D'INTERÉS A NUREM BERG
CASTELL DE NUREM BERG

ST. LORENZ

La millor construcció de la

St. Lorenz és l'església més

ciutat per conéixer tota la

coneguda de Nuremberg. És

història. És considerat un dels

una església d'estil gòtic i

sistemes

destaca pel seu òrgan.

militars

considerables d'Europa.

més

MARY SHELLEY
4T ESO
Els últims dies en les classes d'anglés, ens
hem dedicat a fer un treball dedicat a la
famosa novel·lista romàntica Mary Shelley.
Ens hem organitzat en grups de quatre
persones i hem fet uns pòsters on parlem de
la seua vida com a una de les dones pioneres
a la literatura romàntica, així com la història
de la seua mare, Mary Wollstonecraft, i sobre
la seua obra més important i una de les més
rellevants a la literatura tant romàntica com
de ciència ficció: Frankenstein.
Mary Shelley va ser una de les dones més
importants a la història de la literatura. Tant
ella com la seua mare, Mary Wollstonecraft,
jugaren un paper molt important en la
història dels drets de les dones. Mary va
nàixer l?any 1797 a Somers Town en Londres. I
als 19 anys, va escriure la que seria l?obra més
important de la seua vida, és a dir,
Frankenstein. Es va casar amb Percy Bysshe
Shelley i varen tenir 3 fills. No obstant, es va
quedar vídua molt prompte i la seua vida va
acabar al 1851 a Chester Square, Londres.
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Act u al i t at d ' et ap a

Taller " Ecologia i
Tr an sf or m ació
Social"
El grup d'Economia de 4t
d'ESO

ha

gaudit

de

la

Act ivit at s al
volt an t del
Calen dar i
El curs 20-21 dediquem el
Calendari

d'escola

presència de Xavi López i

dones:

Guillem Porcar.

científiques,

a

les

escriptores,
mèdiques,

la

exploradores, pintores... ens

importància de la cura de les

acompanyaran al llarg del

persones i de la natura -de la

curs

vida, en definitiva- en un món

d'obrir-nos

en

d'igualtat,

Han

conversat

el

qual

ecodependents.

sobre

totes
Han

som
sorgit

2020-2021
un

per
nou

tal
món

coneixements

i

possibilitats.

propostes d'acció social que

Cada mes ens endinsarem

esperem puguem dur a terme

en una disciplina distinta i

més

de

explorarem les aportacions

l'aposta educativa de l'escola

que les dones han fet als

per l'aprenentatge servei.

diferents sabers.

endavant,

dins

Ar r iba el Nadal
Enguany
Secundària

l'alumnat
ha

de

volgut

decorar les seues aules per
tal de crear un ambient més
càlid i combatre així el fred
de

l'hivern.

Tota

una

demostració de creativat i
treball en equip.

Rosqu illet r es
El

passat

Dia de l'est u dian t

d'octubre,

El passat 1 d'octubre ens

alumnat representant de 4t

va visitar l'amic i metge (al

delegats i les delegades de

ESO

al

servei del SAMU i atenció

classe de l'etapa Secundària

Punt

primària) Rafa Moratal. Va

van

"Rosquilletres", un concurs

realitzar una xerrada per tal

Consultori

juvenil que posa a prova

d'aprofundir

en

el

Internacional de l'Estudiant".

l'habilitat dels estudiants de

coneixement

de

la

De manera telemàtica es

lletrejar

COVID-19. Va rebre un munt

reuniren

de preguntes per part de

representants de l'alumnat

l'alumnat i ens va ajudar a

de les escoles i instituts amb

gaudir bona cosa. Esperem

aconseguir

el

la seua emissió per saber-ne

coneixement i conscienciació

Vicent Marçà, el secretari

el resultat!

per a fer front a aquesta

autonòmic, Miguel Soler i la

situació

presidenta

va

programa

21

For m ació COVID

participar
d'À

paraules

en

valencià.
L'alumnat

assistent

va

un

millor

sanitària amb

qual convivim.

la

El

17

de

novembre, els

participar

del

del

els

conseller

"I
Dia

i

les

d'Educació,

del

Consell

Escolar del País Valencià,
Encarna Cuenca.

