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EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys

A LES CLASSES DE 3 ANYS, AQUEST TRIMESTRE, HEM INVESTIGAT SOBRE EL NOM DE LES CLASSES... QUÈ
SABEM...? QUÈ VOLEM SABER... COM HO FAREM...? SÓN ALGUNES DE LES PREGUNTES QUE HAN GUIAT ELS
NOSTRES PROJECTES!

A MESURA QUE EL DIÀLEG VA AVANÇANT, EL NOSTRE PROJECTE VA PRENENT FORMA I ES VAN
GENERANT PREGUNTES, RESPOSTES, POSSIBLES RESPOSTES,... H I P Ò T E S I S . . . I COMPROVAR-LES
ÉS UNA PART FONAMENTAL DE QUALSEVOL INVESTIGACIÓ.
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COMPARTIR, PARLAR, ESCOLTAR, OBSERVAR,
OPINAR, RESPECTAR, ESPERAR, PARTICIPAR,
EXPRESSAR... SÓN ACCIONS NECESSÀRIES PER
PORTAR-LOS ENDAVANT. EL DIÀLEG ÉS
L’ESSÈNCIA D’UN PROJECTE I CAL APRENDRE A
DIALOGAR.
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“PERQUÈ SI OBLIDEM ALLÒ QUE ENS DIUEN I
RECORDEM ALLÒ QUE VEIEM, APRENEM ALLÒ QUE
FEM”
(ANTIC PROVERBI XINÉS)

GRÀCIES A LES FAMÍLIES I LES
SEUES APORTACIONS I PROPOSTES
TENIM MOLTA INFORMACIÓ I
ENTRE TOTS I TOTES CONSTRUIM
L’APRNENTATGE...
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projecte
Aquest trimestre les classes de 4 i 5 anys hem encetat un
projecte molt divertit que ens ha apropat un poc més al
món del cine i la televisió!

3,2,1...ACCIÓ!

Cada classe hem dissenyat la nostra pròpia Cadena de
televisió i hem llançat una programació molt completa!

·

L'informatiu, programa de diversió una pel lícula i com
no...També els anuncis!

publicitat
Començàrem
experimentant
amb tot el
material que
portàrem!
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LA MÀGIA

classe de 5 anys

Educació Infantil

TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
ENFRONTÀVEM, VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
DIVERSOS PERSONATGES.

Ens ho hem passat
genial als estudis
de gravació!

Dins dels continguts del projecte, hi ha
un apartat
dedicat al món dels informatius, un tipu
s de programa
de televisió molt habitual que consisteix
a donar les
notícies i informacions del dia. Per tal
de crear els
nostres propis informatius, primer hav
íem de fer les
notícies que volíem donar, així que ma
ns a la feina!
L'equip de redactores i redactors es pos
aren a treballar
sense descans buscant la notícia d'últim
a hora! Notícies
com: "La covid ha desaparegut del pla
neta", "Naixen
insectes pal a la classe de les Raboses!",
"Una bomba
plena de fum a València", "Pollets de col
ors en menjar-se
l'arc de sant Martí!" "El misteri dels ous
",...
Mireu com ho hem preparat tot!

Hem experimentat
amb molts tipus
de materials!
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LA MÀGIA

CINEMA

TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
ENFRONTÀVEM, VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
DIVERSOS PERSONATGES.

LA
CAPUTXETA

Dins del projecte de televisió no podia faltar el
cinema. Decidirem fer cinema mut i
dramatitzaren el conte de caputxeta.
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LA MÀGIA
elevisió
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TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
ENFRONTÀVEM, VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
DIVERSOS PERSONATGES.
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Un programa molt divertit i entretingut, per passar
una bona estona entre rialles, acudits, dites,
embarbussaments, i endevinalles!
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Un programa molt divertit i entretingut, per passar
una bona estona entre rialles, acudits, dites,
embarbussaments, i endevinalles!
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Atenció, atenció!!!!

La tripulació de Pataxula ha visitat els xiquets i les
xiquetes d'infantil. Al llarg de la setmana Pataxula
els va deixar moltes sorpreses, per poder gaudir
finalment d'una emocionant vesprada.

J
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VAM GAUDIR FINS I TOT
D'UNA ACTUACIÓ I EL CONTE
DEL PIRATA PATAXULA......
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I BUSCAREM EL TRESOR.

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

HEM ARRIBAT AL FI DEL DIA, MOLT EMOCIONATS I
CONTENTS, SOLS QUEDA POSAR-SE EL PIJAMA I
SOPAR UNA PIZZA PIRATA DELICIOSA..
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Aquest curs ha estat una Setmana cultural un tant diferent i és cert que hem trobat molt
l’escola, però tot i així aquestos dies han continuat estant ben farcits de diverses
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a faltar les col·laboracions de les nostres famílies i l’alumnat de la resta d’Etapes de
propostes i aprenentatges que els xiquets i xiquetes d’Infantil han gaudit d’allò més.
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art

Seguint el fil conductor del calendari d’aquest curs, mitjançant els tallers preparats hem
Isabel Clara-Simó, Wangari Maathai, Tesa, Eurne Pasaban o Yayoi Kusama.
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conegut i pres consciència de la important labor en diferents disciplines de dones com
La pròxima Setmana Cultural, més i millor!
23 23

SETMANA CULTURAL

Les classes de Samarucs, Mussols, Parotets, Raboses i Gripaus,,
han participat en els diferents tallers relacionats amb la temàtica
del nostre calendari: " Dones de la història".

TALLER ESPORTIU:

Educació Primària

classes de 2n

setmana cultural
TALLER LITERARI:

Ens inspirem en Isabel Clara Simó per inventar
històries, crear titelles i gaudir de la literatura

Donem visibilitat a dones esportistes en
modalitats com la Pilota
valenciana:Ana Belén de Borbotó,
triatló: Ruth Beitia o esport extrem:
Edurne Pasaban

nendo dango!
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TALLER DE MÚSICA:A partir de diferents gènereS musicals, ens
endinsem en conèixer dones que han destacat en el seu estil, com
són: Tesa, Eva Dénia o Candela Roig. Com a cloenda fem una
batucada per la igualtat.

TALLER D´ART: Decorem la
torre de llum inspirant-nos en
l’art de Yayoi Kusama
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classes de 2n

Educació Primària

here we are
one last time!

Educació Primària

classes de 2n

FORMIGUES, ORONETES and SARGANTANES learned a lot about
the FAMILY MEMBERS. They also learned the BODY PARTS and
some actions that we can do with our body.

Be welcomed to the last publishing of the last term of this
scholar year. We have arrived until the end but in the best
way ever. That has been possible because we have not
stopped enjoying ENGLISH all together!
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ANGLÉS

Educació Infantil

Finally, we have seen some things about the SUMMER and all
the activities that we are going to do during our holidays.

Educació Infantil		

ANGLÉS

How? Making crafts, working on corners and doing funny
games, of course.
Because we love laughing and having fun!
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In the same way, SAMARUCS, GRIPAUS, PAROTETS, MUSSOLS
and RABOSES worked with TRANSPORTS, BODY PARTS and
ACTIONS.

We have learned new vocabulary playing with our friends
in different corners. But we also did it with games, activities,,
stories, crafts and songs.
In addition, we cannot forget that SUMMER is here and we
want to enjoy it. So, we have talked about all the things that
we love to do during our holidays like eating ice-cream,
going to the beach or to the swimming pool and to meet
with our friends among others.
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see you soon
raccoons!
We continue growing up and up, singing, dancing, playing
and learning together. Let’s keep going and see you next
scholar year!

bye bye butterflies!
take care polar
bears!
happy summer
sunflowers!
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EDUCACIÓ primària
34

6·7·8·9·10·11·12 anys
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Aquest tercer trimestre les classes de 1r cicle hem
iniciat un viatge al voltant de les emocions.
Cada classe ha vivenciat, jugat i expressat la seua emoció de moltes maneres diferents.
Prompte podreu gaudir de la gran experiència que
hem viscut.
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ANGOIXA
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RABIA

40
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ESTIMA
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por
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CALMA

4646
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I quina és la gran història de terror de tots els temps?
Conta la llegenda que aquesta història va ser escrita
per una aposta, mentre es llegien històries de terror
com a entreteniment. Mary Shelley és la seua

La classe 2.1 volem contar-vos una de les activitats que hem pogut gaudir aquest

creadora i l'obra és FRANKESTEIN, considerat el

trimestre i que està relacionada amb la nostra temàtica de centre.

primer

llibre

de ciència-ficció.

Literates és un projecte de l'ajuntament de Picassent que ens han presentat a
l'escola, que tracta de fer visible la trajectòria de les dones, defensant així la
igualtat

de

gènere

i

la

igualtat

d'oportunitats.

En aquesta activitat hem pogut gaudir d'un teatre on
ens han contat la vida d'algunes dones que han fet
història. Han contat històries fascinants que no
coneixíem, hem rist molt i hem aprés moltes coses i
curiositats.
Ací en teniu algunes:

Una de les històries que ens ha cridat l'atenció és
la d'Arianna Puello. Arianna és una compositora rapera
que ha sabut destacar en el món del Hip Hop, on la
representació

femenina

és

molt

minoritària. Arianna aposta per un rap constructiu i
esperançador.

Amb aquesta activitat també hem aprés que no és necessari celebrar cap
concurs per a destacar a la dona més important de la història, totes
han sigut necessàries per a contribuir a millorar el món en el qual vivim i en tots

Sabeu que Nellie Bly fou la primera dona a fer la volta al

els camps hi han hagut i hi han dones importantíssimes.

món en menys de 80 dies? Per a ser exactes ho va fer
en 72 dies!

També hem rebut un regal, que ens ha agradat

També fou una de les primeres dones a fer periodisme

moltíssim. L’ajuntament de Picassent ens ha fet entrega

d'investigació.

d’un bagul ple de llibres amb perspectiva de gènere. De
segur que ens serveixen per a continuar eliminant

Segur que alguna vegada heu escoltat parlar de Harry

desigualtats.

Potter, doncs la seua autora, Joanne Kathleen Rowling,
hagué de publicar el seu primer llibre amb les inicials
J.K., ja que els seus editors pensaven que els xiquets no
voldrien llegir un llibre sobre un xiquet escrit per una
dona.
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RECITAL DE POESIA CLASSE 2.3

classe de 2 anys

Educació Infantil

Educació Infantil		

classe de 2 anys

L’alumnat de segon cicle aquest tercer trimestre han realitzat un recital de poesia
des de l’àrea de castellà. A continuació us deixem llegir les seues experiències
amb els poemes treballats.

La parella formada per Noa i Marina ha sigut l’encarregada de
Noa i Marina

Esperem que us agrade tant com a nosaltres!

El dia del recital estàvem nervioses, però ens vàrem calmar en
començar a recitar la poesia.

Autor: Jose Maria Plaza.

Ens ha agradat moltíssim i ha sigut una experiència molt guai.

Vàrem tindre tres sessions per preparar el recital a

Empar i Minerva

recitar aquest poema que té com autora a Gloria Fuertes.

classe.
Ens va agradar molt i tenim ganes de poder repetir en
altre moment.

Lola i Mario
El nostre poema es titula,”La luna duerme”. La
seua autora és: Frida Schultchde Mantovani.
Hem repartit el poema entre els dos per recitar el
mateix número de versos.
Ens ha agradat molt i tenim ganes de fer altre.

Autor: Aurelio González Ovies.
El recital l’hem fet a classe de castellà.

Martina i Guillem

Practicàrem durant tres sessions per saberho de memòria el dia de l’exposició.
El dia del recital estàvem nerviosos perquè
no volíem equivocar-se.

Vega i Aina

El poema que ens ha tocat ha sigut,

Ens ha agradat molt com ens va eixir i

“Como se dibuja una bicicleta”, de Gloria

vàrem gaudir de la poesia que ens va

Fuertes.

tocar.

L’hem exposat a la classe de castellà.
Ens ha agradat molt aquest recital i també
el nostre poema, ja que ens agraden molt
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les bicicletes.
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Joan i Marc
Autor: Antonio Gómez.

Autor: José Maria Plaza.
Lorenzo i Elena

El recital de poesia ens ha agradat molt, esperem que es

practicant i memoritzant a classe de

torne a repetir.

castellà.

Ens va costar preparar el poema, ja que hi havia

Ens ha agradat molt recitar aquest

pareules que no enteníem.

poema, és molt graciós.

Quant vàrem exposar estàvem nerviosos, però ens va

Ens agradaria repetir el recital en altra

eixir bastant bé.

Autor: Apuleyo Soto.

Hem preparat molt aquesta poesia,

ocasió.

Candela i Bruno

Ens ha agradat molt l’experiència i ens
agradaria tornar a repetir.
Hem tingut temps a classe per a preparar
la poesia i el resultat ha sigut bo.

Teo i Elsa
Autor: Juan Carlos Martín Ramos.
Ens va agradar moltíssim i volem tornar a
repetir!

Mikel i Martín

Autora: Gloria Fuertes.
El nostre poema va ser escollit a sorteig
a classe de castellà.

Al principi estàvem nerviosos, no sabíem la
poesia. Sessions després ja ens la sabíem de
memòria i va eixir molt bé.

Vàrem practicar per aprendre
de
memòria la poesia per al dia del recital.
Ens ha agradat molt i ens hem divertit.
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EDAT ANTIGA
Aquesta etapa va començar l'any 300 a.C amb l’aparició de l'escriptura i va acabar
quan l'Imperi Romà va perdre el seu poder.
Hem fet un mosaic amb llegums perquè en l'Edat Antiga aquesta era la decoració
típica dels castells.
La classe Rosa Clar (2.4) vol ensenyar-vos el projecte que hem dut a terme al llarg

Gàbriel, Lune i Guillem

d’aquest trimestre en el Segon Cicle, “Els temps que corren”.
A continuació, us farem un resum d’allò més important de les diferents etapes de la
prehistòria i la història.
Emma, Marc i Pau

PALEOLÍTIC
Va començar amb l'aparició de l'ésser humà i va acabar amb l'inici de l'agricultura.
El nostre grup ha fet un mural amb pintures rupestres que representa la Cova
d'Altamira.
Marcos, León i Marina

EDAT CONTEMPORÀNIA
Començà amb la Revolució Francesa. Hem realitzat una vacuna perquè en aquesta
etapa varen aparéixer les primeres vacunes.
Àlvaro i Noah

56

57

És fonamental que els i les nostres alumnes siguen amants de la lectura i
dels llibres! Per això, el Pla Lector a l’Etapa Primària té com a objectiu seguir fomentant el gust per la lectura. L’alumnat de la Classe Turquesa (2.5)
us conta com és el Pla Lector del Segon Cicle.

1. Saludem a la classe.
2. Diguem quin llibre hem escollit.
3. Diguem quina activitat hem triat.
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4. Fem un breu resum del llibre.
5. Mostrem el treball del Pla Lector.
6. Expliquem com hem elaborat l’activitat.
7. Diguem la nostra opinió del llibre.
8. Ens acomiadem.

Tenim un calendari d’exposicions de treballs del Pla Lector. Hi ha dos tipus de treballs: voluntari i trimestral. El treball trimestral es fa cada trimestre i aquest curs l’hem
fet al desembre, març i juny. El treball voluntari es fa quan tu vulgues.
Núria, Miquel i Ferran

1. Escollim
un

a activitat e
n relació am
b el llibre.
2. Ens prep
arem la bu
tlleta del Pla
Lector (ano
l’activitat q
tem el llibre
ue hem esc
, la data de
ollit).
l’exposició
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i
els materia
ls necessari
s.
4. Elaborem
el treball en
casa, de ve
gades en a
5. Ens prep
juda de la
arem l'expo
família.
sició.
6. Exposem
el treball a
classe i ens
ho passem
súper bé!
Oriol, Mario

Carmen i Mateu
Les activ
itats que
podem e
scollir de
joc de ta
l Pla Lecto
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d’art al lle
nç i activ
itat lliure.
Alba, Leo
, Vega i J
aume
En la classe Turquesa, les activitats que més han
triomfat són: maqueta (l’han triat 16 persones
durant tot el curs), joc de taula (11 persones),
activitat lliure (10 persones), portada diferent (6
persones) i vídeo stop motion (6 persones).
Guillem, Jimena, Adrián i Mariona

, Olivia i Xa
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PROJECTE
Aquest 3r trimestre, les 5 classes del 3r cicle hem realitzat un projecte artístic sobre la
biografia de 5 dones importants de la història: Wangari Maathai, Rigoberta Menchú, Greta
Thumberg, Vandana Shiva, i Dian Fossey. Representàrem una dona per classe.
Durant la setmana cultural cada mestre del 3r cicle llegia a la seva classe una part de la
història de la dona que li havia tocat. Acte seguit començàrem a preparar el teatre. Ací teniu
un xicotet resum del procés del treball. (Neus, Alejandro, Alex i Blanca)

Organització i creació de les escenes.
Vàrem dividir la història en 5 escenes i cada persona va triar
l’escena en la que volia estar. Després decidírem les idees
principals i les localitzacions. Cada persona va triar el seu
personatge per a cada gravació. Cada grup va planificar les
gravacions, el vestuari i el material necessari. Amb l´equip
vam dividir el text per parts per a que el narrador puguera
preparar el text desitjat. (Lola, Laura, Pau i Victor)

Vestuari i maquillatge
Per fer aquest projecte vàrem necessitar un
maquillatge i vestuari molt concret .
MAQUILLATGE: Per pintar-se la cara, els braços i el coll
hem utilitzat un maquillatge marró. Per a que aquest
maquillatge se n’anara fàcilment de la pell,
necessitàvem una crema hidratant de base i després
ficar-se el maquillatge. Quan anaves a eixugar-te la
cara es llevava fàcilment amb aigua i sabó.
VESTUARI: Per vestir-se necessitàvem roba colorida i
africana. En el cas de les escenes del col·legi
necessitàvem roba elegant i uniforme escolar. A més ,
en el el cas de la escena de la Reserva de Karura
utilitzàrem roba de constructors i d’empresaris.
(Mireia, Ferran D, Elena i Aitana)

ARTÍSTIC

Narradors/es

Els narradors/es teníem que practicar el nostre text. A més havíem de
gravar-nos per saber quan tardàvem en llegir-ho tot. Per això vàrem
anar a un lloc tranquil del pati per practicar el text llegint-lo a altres
narradors.
Després que ho llegírem tots els narradors, vam gravar la nostra veu
per saber més o menys quant anàvem a tardar, per així llegir més ràpid
o més espai.
Una setmana després Quique ens va cridar per llegir-ho definitivament
i així tindre-ho gravat per a quan gravàrem les escenes i es montara el
vídeo més tard. (Pablo,Andreu,Gael i Alain)

Gravació

Quique organitzà en la pissarra un horari on ficava
en quin lloc i a quina hora estar per gravar cada
escena. Els mestres es repartiren per a gravar.
Mentre els altres grups gravaven, la resta de grups
teníem que estar en el lloc col·locant el material i
organitzant.
Quan acabàvem de posar tot el que necessitàvem,
podíem anar a visionar altres escenes. Els que
érem extres anàvem a canviar-nos per actuar.
Quan acabàvem l’escena tornàvem per gravar la
nostra. Quan acabàvem les gravacions
desmuntàvem l’escena i recollíem el material.
( Ferran.C, Vera, Adrian i Noel )

Muntatge i projecció
Després de tot el procés de gravació, preparació i
organització, Quique va juntar totes les escenes, va
editar el vídeo i organitzar-lo per a que concordara
amb les narracions.
I l'últim dia vam veure tot el muntatge. Va ser
experiència intensa. Sentírem un poc de vergonya per
aparèixer en el vídeo, molts riures per veure’ns
disfressats i maquillats, i molta emoció per veure el
resultat del nostre esforç!

ENS VA AGRADAR MOLT!!!!!!!!

(Margalida, Eva i Mariola)
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SETMANA CULTURAL
Aquest trimestre, els i les alumnes de la classe 3.3 del tercer cicle de l’educació
primària, anem a parlar sobre la setmana cultural.
La setmana cultural és una setmana en la que fem activitats al voltant de la
temàtica del calendari i aquest any les activitats han anat al volant de dones
que són i han sigut importants en la història.

Pilota valenciana: ens vàrem dividir en 2 grups i vam fer una partida de
raspall.

DIADA MATEMÀTICA
En la diada matemàtica vàrem haver de resoldre diferents proves mitjançant
pistes per poder eixir de l’habitació virtual, és a dir, vàrem fer un “scape room”.

A continuació us anem a explicar les diferents activitats que vam fer a la
setmana cultural, començant per l’eixida a Torrent.

Aquest joc començava dient-nos que un xiquet es quedava atrapat a l’escola i
nosaltres mitjançant la resolució de diferents proves matemàtiques havíem
d’ajudar-lo a poder eixir de l’escola.

EIXIDA TORRENT

Ens ha agradat mot jugar i ho recomanem!

Un dels dies de la setmana cultural
vàrem anar caminant a la pinada de
Torrent a recollir residus. Quan arribarem
ens vam posar a l’ombra per esmorzar i
quan acabarem ens dividirem la pinada
en zones i començarem a recollir.
Mentre que recollíem trobarem coses
molt estranyes i interessants, com per exemple: vidre, plàstic, papers, llaunes,
ampolles de plàstic, etc.
En general vàrem recollir molts residus, deixarem la pinada més neta i ens ho
passarem molt bé.

GIMCANA EDUCACIÓ FÍSICA:
Per començar Iván ens va contar la història d’algunes dones que han triomfat
en l'esport com i més tard ens va explicar els diferents jocs i proves que havíem
de fer, que són:
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-

-

Basquet: el grup havíem d’encertar 5 tirs a la canastra.

-

Fútbol: cada persona del grup havíem de pegar al pal de la porteria amb
la pilota.

-

Golf: entre tot l'equip havíem de clavar la pilota al forat.

-

Atletisme: vam fer una prova de relleus.

EXPERIMENTS
En experiments vàrem experimentar amb: la imantació, la cristal·lització, els
estats de l’aigua, l’oxidació, la decantació, les mescles i les dissolucions.
Va ser molt divertit perquè anàvem tots i totes amb bates blanques com els
científics i les científiques i vàrem aprendre moltes coses noves mitjançant
l’experimentació.

HOLI-RUN
La HOLI-RUN la férem l'últim dia de la
setmana cultural. Ens n’anàrem a les
garroferes per a fer el circuit i mentre
nosaltres corríem les i els mestres ens
anàvem tirant pols de colors.
A més a més, anàvem amb música per
anar ballant. Ens ho vam passar molt bé!
Vam acabar amb unes pintes... que us
les mostrem en la imatge perquè no us
les podreu ni imaginar.
Hem de dir que durant tota la setmana cultural ens ho vam passar molt bé, ens
van agradar molt les activitats i sobre tot el descans de les classes.
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Hem estat 4 mesos amb ella i ens ha semblat una
bona persona. Ens ha ajudat en tot el que ha pogut
i a més ens ha ensenyat valors com a persona. Ha
sigut una segona mestra per a nosaltres , una
amiga i una alumna més de la classe. Mai
l’oblidarem.

Any rere any, passen moltes persones per l’escola. En aquesta ocasió,
l’alumnat de la classe 3.4 vol compartir amb vosaltres la seua visió i
experiències amb l’alumnat de Magisteri que ve a La Nostra Escola
Comarcal a fer les seues pràctiques de grau.

Marta va vindre a l’escola com a
professora de pràctiques. Ens ajudà
molt amb els estudis i activitats de
classe. També al pati jugava amb
nosaltres i s’ho vam passar molt bé.
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Quan se’n va anar ens va regalar uns
punts de llibre amb dedicatòries molt
boniques per a cadascú de nosaltres, i
a més a més un joc d’endevinalles:
White Stories.

És molt bona persona i té un gos. Li
agrada molt el pernil i la truita de creïlla.

Marta va ser la nostra mestra de
pràctiques durant uns mesos. Ens va
ajudar molt quan no enteníem alguna
cosa. També ens ajudava en Educació
Física, perquè era la seua especialitat.
Ens ha acompanyat al pati i al menjador, i
ens ha ajudat amb les fraccions i les
operacions amb decimals. Segur que serà
molt bona mestra.

Gràcies per ajudar-nos en tot
allò que se’ns ha fet difícil i
superar els nostres obstacles.
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CORNERS 3RD TERM

CULTURAL WEEK

PLAYING GAMES
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INTERNATIONAL
BOOK DAY

SALVADOR
DALI

clocks

DALI’S
ELEPHANTS

THE VERY HUNGRY
CARTERPILLAR
72

SURREALISM
COLLAGE
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THE SHOW
RAINBOW AWARDS
“

“
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ACTIVITIES

CLOTHING

“

”

“
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AND THE AWARD GOES TO...

HAPPY SUMMER HOLIDAYS
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GAUDIM JUGANT A FLOORBALL,
VOLEIBOL I JOCS TRADICIONALS DEL
NOSTRE TERRITORI
En aquest trimestre, l’alumnat de tercer cicle de
primària ha conegut un nou esport, el Floorball.
Aquest, és un esport alternatiu, que afavoreix la
interacció positiva de l’equip i fomenta la cooperació
de tots els integrants. A més, ens ajuda a millorar la
condició física i les habilitats motrius, donant-li més
importància al procés que al resultat.

en els jocs tradicionals més populars del nostre
territori. Considerem molt important fer memòria
d’aquests jocs, ja que amb els avanços de la
tecnologia, cada vegada es juga menys. Per tant,
aquest ha sigut el principal objectiu del projecte,
tractar d’evitar que es deixen de practicar aquests
jocs amb el pas del temps.
Al llarg d’aquest projecte s’han realitzat jocs com
el sambori, set i mig, xapes, canut, birles, corda... Per
a finalitzar el projecte, per grups explicaven als
companys i companyes a quins jocs jugaven els seus
familiars ( pares, iaios, cosins...) i els recordàrem a les
nostres sessions mitjançant el joc.

Ací us deixem algunes imatges dels jocs que han
realitzat a les sessions al llarg d’aquest projecte:

D’altra banda, l’alumnat ha gaudit moltíssim a
les sessions d’Educació Física amb un projecte basat

84
84

Finalment, han practicat un esport d’equip de
canxa dividida molt dinàmic i complet: el Voleibol.
L’alumnat ha conegut les principals accions del joc i
s’han practicat els tocs més tècnics: la treta, la
recepció, el toc de dits i el remat.
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- Gabinet Psicopedagògic -

Alguns dels beneficis de la pràctica d’aquest
esport són els següents:
➢ Millora la cooperació i treball en equip.
➢ Desenvolupa el control mental, l’equilibri i la
concentració.
➢ Augmenta les capacitats motores.
➢ Millora la capacitat de reacció i de realitzar
moviments ràpids en un curt espai de temps.
➢ Augmenta la resistència
➢ Ajuda a desenvolupar la coordinació.

Com sabeu des de les aules d’infantil i desprès en
primària es treballa la metacognició mitjançant les
metàfores de la llanterna (procés d’atenció), la televisió
(procés simultani), el lloro (procés seqüencial) i el director d’orquestra
(planificació).

Raó per la qual, des del gabinet psicopedagògic hem encetat junt els
i les tutores d’algunes classes la dinàmica: despertem al director
d’orquestra. Aquesta dinàmica fomenta en el nostre alumnat la
metacognició ja que els ajuda a autoregular el propi aprenentatge.

ENTRE ELS SEUS BENEFICIS TROBEM:
• Fomentem la seua autonomia a l’hora d’enfrontar-se a una
tasca.
• Experimenten situacions d’èxit.
• Prevenim bloquejos emocionals envers a l’aprenentatge.
• Errada com a oportunitat d’aprenentatge.
• Generalitzen les estratègies i les fan pròpies.
• Normalitzem l’autoavaluació i l’autocrítica.
• Els dotem d’eines per a resoldre situacions en el seu dia a

BON ESTIU A TOTS I A TOTES!
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dia.
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A continuació us deixem un recull en primera persona dels
aprenentatges del nostre alumnat:

2

Seleccionar
estratègies.

3

Reavalue el procés.

DIRECTOR ORQUESTRA

QUÈ PODEM FER PER DESPERTAR AL DIRECTOR?

1
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Establir objectius.
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PREMI “CARME VALERO”

Estic utilitzant bons trucs o he de buscar-ne de nous?

EXEMPLE D’ACTIVITAT: DESPERTEM AL DIRECTOR
Pinta de roig les fletxes que
estan cap a la dreta i de verd
les fletxes que es troben cap
a l’esquerra.

ENHORABONA CONXA ROMERO CAUDELI mestra
fundadora de la nostra Escola.
PREMI “Carme Valero” 2021 lliurat per IDECO per la
seua trajectòria.
El passat divendres 21 de maig, a les 19 hores, a
la sala cívica de l’antic mercat de Torrent, l’Institut
d’Estudis Comarcals (IDECO) realitzarà la seua celebració Comarcal amb el llirament de premis:
V premi “Carmen Valero” a Conxa Romero.
XI Premi “Quico Moret” a Vicent Cardona.
A més, s’atorgarà el XXIVé premi d’Investigació de
l’Horta Sud a Santi Ferrandis pel seu treball “Faustí
Barberà: el pare del valencianisme polític”.
També es presentarà el llibre “Les alqueries de Picanya” de Joaquín Vila-Belda, editat per l’Ideco i Perifèric Edicions, fruit del XXIIIé premi d’investigació.
Enhorabona des de La Comarcal als premiats!!!

Akoe presenta el
llibre de Xavier
López “Mestres
d'un mestre”
Va ser el divendres
21 al centre de cultura contemporània del
Carme, en un espai
priviligiat on van assistir més de 150 persones del
mon de l'Educació.
Akoe presenta el llibre de Xavier López “Mestres
d'un mestre”
Xavier López, director del centre Octavio Paz de
Barcelona, va parlar d'educació i va presentar el
seu llibre "Mestres d'un mestre" durant un acte organitzat per Akoe Educació, Florida Universitària i
en què col·laboren Caixa Popular i Abacus.

PREMI SAMBORI
El passatt dia 22 de maig assistirem al lliurament
del Premi Sambori de narrativa 2021 Comarcals.
La nostra alumna Laia Silvestre de 4t d’ESO amb
la seua obra “Ona” i l’alumne Alai Esteve de 3r de
primària amb “els xiquets i les xiquetes contraataquen” van rebre el premi i menció especial.
Moltes felicitats i us encoratgem que continueu
amb l’escriptura donant valor a les paraules i a la
nostra llengua, el valencià.
#premisambori2021

Al llarg d'un relat apassionant, Xavier López explica en
primera persona en "Mestres d'un mestre" la seua vocació de mestre i com li va donar la volta aquest centre educatiu que ha rebut els premis educatius més importants.
Van intervindre en l'acte:
- Margarida Castellano,
directora General d'Innovació Educativa i Ordenació
- José Luis Pérez Pont,
director del Centre del Carme Cultura Contemporània
- Rafa Atienza,
inspector d'Educació de la Conselleria d'Educació
- Imma López,
directora de La Comarcal de Picassent. Centre AKOE
- Fernando Pérez,
mestre del CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés
- Xavier Murillo,
director de l'Institut Nou Barris de Barcelona
- Xavier López,
director de l'escola Octavio Paz de Barcelona i autor del llibre

AGENDA
Dibuixos extrets de https://www.fcarmevidal.com/
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III CONCURS PEPA RAMIS
Aquest any i en la tercera edició s’han consoliden els Premis Pepa Ramis que tenen com a finalitat incentivar i
donar a conèixer bones pràctiques educatives de docents i de centres d’ensenyament privat i privat/concertat
adreçades a la coeducació i la inclusió mitjançant projectes d’innovació. Aquesta any el projecte d’Educació
Infantil PUNT VIOLETA ha rebut el segon premi dintre del concurs. ENHORABONA A TOT L’EQUIP D’INFANTIL.

AGENDA
EDICIÓ CONMEMORATIVA DE LES
10 DECLARACIONS EDUCATIVES
LA VEU I LA MIRADA DE
LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT
“El pensament educatiu de les cooperatives
és una realitat que es constitueix dia a dia
lligada a l’experiència en les aules”
El passat dijous 27 de Maig es va presentar a
Adeit la10é Declaració educativua.
Aquesta compilació és el resultat de la cooperació, de la reflexió i de la voluntat de compartir i

d’impulsar una determinada visió sobre l’educació; una visió
que, en moltes vessants, és la que defineix el món cooperatiu.
Al llarg de més de deu anys, diferents persones de les cooperatives d’educació valencianes han treballat juntes per
visibilitzar i contribuir al debat sobre alguns dels temes que
ocupaven o haurien d’ocupar al món educatiu, però no només al món educatiu: creiem que aquests temes concerneixen al conjunt de la societat, perquè l’educació és un fet
social i ara, més que mai, s’evidencia en forma d’una realitat
aclaparadora.
Aquest treball d’edició en tres parts, agrupant les deu Declaracions en tants àmbits de reflexió:
En el primer bloc s’inclouen les Declaracions Educatives
que reflexionen al voltant de L’APORTACIÓ DE LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT A UNES SOCIETATS MÉS
JUSTES I SOSTENIBLES.
El segon bloc que trobareu en aquesta compilació inclou
les Declaracions Educatives on les cooperatives REIVINDIQUEM UNA EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA.
El tercer bloc integra les Declaracions Educatives que
fan èmfasi en EL VALOR SOCIAL I EDUCATIU DEL MODEL
COOPERATIU.
Si voleu descarregar-les podeu en el següent enllaç:
https://www.ucev.coop/declaracio-educativa/edicio-conmemorativa-2021

RENOVACIÓ DEL CONSELL RECTOR
El passat dilluns 21 de juny es van realitzar les eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell
Rector. S’hi va presentar 1 candidat Pablo Pallardó Puig per a la renovació dels socis/es usuaris/es el qual ha
estat elegit per majoria. Pel que fa als/les socis/es de treball han estat elegits: Julio Martínez i Pilar Romero i
de suplent Àngel Oliva.
El nostre agraïment a les persones que van presentar la seua candidatura, als socis i a les sòcies usuaris/es i de
treball que han participat en la votació, i molt especialment a Sara Vicent i Elena Soro que durant els darrers
anys han estat membres del Consell Rector.
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STEAM-H
Dintre del projecte #STEAM-H, el divendres, 18 de juny, Ernesto Ausina,
mestre de Primària i Imma López, directora, presentaren el projecte educatiu de l’escola i les bones pràctiques
STEAM-H a l’Educació Primària.
Traspassem continents per a aprendre
i compartir!
#TransformacióEducativa
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