Seguint amb la temàtica d'aquest any del calendari, el projecte
de 4t en les assignatures de tecnologia i plàstica consta d’una
instal·lació formada per escultures inflable-electròniques
inspirades en extravagants i suggeridors personatges partint de
la temàtica dels residus i la contaminació de l’home en el
planeta.
Les figures conformen un espai amb diferents figures suspèses
en l'espai de la sala. En aquests cossos translúcids, els seus
motors, com a cors elèctrics, insuflen aire en el seu interior i les
llums interiors acaben de conformar els cossos i una pluja de
cables i circuits electrònics es despengen des de les figures...
El projecte conforma una crítica, un inquietant paradís de
llibertat que porta a reflexionar sobre la societat consumista,
del malbaratament desmesurat que domina a la societat
actual i conforma realment el nostre immens pecat: el plàstic.
I és que, les taxes actuals de producció de plàstic a nivell
mundial
poden
acabar
desencadenant,
segons
els
investigadors, efectes que no podrem revertir.
Es tracta d'una amenaça global.
Existeixen múltiples exemples de possibles efectes, inclòs
l'augment incontrolat del canvi climàtic, la pèrdua de
biodiversitat en l'oceà, la pèrdua contínua d'hàbitat causada
pels canvis en la temperatura de l'aigua… Existeix l'amenaça
real que el plàstic que es produeix avui dia puga desencadenar
impactes a escala global irreversibles.

NÀUFRAGS

WWW.LACOMARCAL.COM

ÍNDEX
Diccionari per a "boomers"
Exercici físic i salut
Favourite Apps and Games
De ruta amb els nombres
Tertúlies dialògiques literàries per
potenciar el gust per la lectura
Paradoxes Matemàtiques
Els noms dels elements
Anatomia i disseny
Escriptura medieval
A 3r generem debat
Experimentem
Tota pedra fa paret.
Concerts de música a l'ESO
Enric Valor
Investiguem sobre el càncer
Els marcs històrics
La prensa, lectura de actualidad
Dia Europeu de les llengües
Erasmus+ project

LLEGENDA TEMES
Verd - ciències + tecno + robòtica
Groc - llengües
Blau - ciències socials
Blau fort - tutories

La Comarcal

@escolacomarcal

WWW.LACOMARCAL.COM

escolacomarcal

25N
Dia internacional
per a l'eliminació
de la violència
envers les dones

DESEMBRE DE 2021 | VALENCIÀ 4T ESO

DICCIONARI
PER A "BOOMERS"
Un diccionari fet per l'alumnat de 4t, adreçat a adolescents i "boomers".

PLUJA D'IDEES DE
MOTS "MODERNS"

Es tracta d'una activitat creada perquè els
adolescents s'apropen als adults i perquè
els adults ens apropem a ells i els
entenguem un poquet més.
Primer, creàrem a la pissarra un llistat de
paraules i expressions que empren i que,
en la majoria dels casos, els adults
desconeixem.
Després, els repassàrem i fèrem una
selecció. En total, en cada classe sorgiren
més de 100 mots que distribuírem
alfabèticament per grups per elaborar el
diccionari d'aula.
Després, ja per grups, havien de pensar les
categories gramaticals a les que pertany
.

CREACIÓ D'UN
LLISTAT DE
PARAULES I
EXPRESSIONS
QUE EMPREN
ELS JOVES
DIÀRIAMENT
cada mot, confeccionar una definició i
posar un exemple on es fera servir per
entendre'n l'ús social. Cada grup va
ordenar alfabèticament els seus mots i va
traslladar-los a la plantilla de Canva creada
per la professora per tal d'unificar totes
les paraules del diccionari i crear així el
nostre diccionari per a "boomers" d'aula.
La classe 4t A va dissenyar el seu diccionari
sobre la plantilla de color lila i la classe de
4t B sobre la de color verd.
Finalment, posàrem en comú l'activitat i
omplírem unes rúbriques de coavaluació i
d'autoavaluació.
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QUÈ

HE APRÉS?
M'HA AGRADAT?

"He aprés com s’organitza un diccionari, a
més he descobert el significat de moltes
paraules per a boomers que jo abans
desconeixia. M’ha agradat molt la idea de
buscar paraules entre tots que utilitzem
amb normalitat però que per a gent d’una
altra època poden ser molt desconegudes.
La idea de treballar amb canva i en grup
sempre m’encanta i eixir a diferents espais
de l’escola per a realitzar el treball també
m'ha agradat molt. En general és un molt
bon projecte", Júlia Izquierdo.
"A més de conéixer moltes de les paraules
d’aquest diccionari, també he aprés altres
que mai havia vist o escoltat, i m’he adonat
que els meus companys les utilitzen dia a
dia per a parlar entre ells o elles. També
he de dir que la idea del projecte m’ha
paregut molt original i pense que ha sigut
una manera diferent d’aprendre altres
conceptes", Naiara Fort.

"He aprés algunes paraules noves que
sabien altres companys i jo encara no, a
més de la categoria gramatical de
cadascuna i practicar-les posant-les en
frases. També a treballar en grup i
repartir-nos la feina de forma responsable
i millorar fent el canva. M’ha agradat molt
el meu grup, hem treballat bé i el resultat
ens ha agradat. Ens ho hem passat molt bé
fent aquest projecte", Carla Coronado.

EXERCICI FÍSIC
I SALUT
NO DEIXEM DE FER EXERCICI PERQUÈ ENVELLIM,
ENVELLIM PERQUÈ DEIXEM DE FER EXERCICI

QUÈ ÉS LA
SALUT?

PLA DE MILLORA DE LA
RESISTÈNCIA
CARDIOVASCULAR I LA
FORÇA
4t ESO

Segons l'OMS, «La salut és un estat de complet
benestar físic, mental i social, i no només l'absència
d'afeccions o malalties».
L'actual estil de vida occidental implica que molts ens
veiem obligats a passar el dia asseguts davant d'un
ordinador o conduint un vehicle, temps durant el qual
els nostres músculs es mantenen estàtics, la qual cosa
no és gens bo per a la salut. De fet, el sedentarisme
augmenta el risc de patir almenys 35 malalties
cròniques. D'altra banda, l'activitat física elimina el
risc de mortalitat associat al sedentarisme.
Per a sumar més temps d'activitat física pots optar per
mesures ben fàcils com no utilitzar escales
mecàniques o ascensors, intentar fer més de 10.000
passos diaris, pujar més de 10 pisos al dia, deixar de
banda el patinet o el cotxe i caminar...

EXERCICI FÍSIC
Pareix clar que l’exercici físic realitzat de manera
adequada, aporta clars beneficis per a totes les
edats.
La primera premissa que hem de tindre en
compte i, com no, complir, és la de la regularitat.
No aconseguirem res si no som capaços de fer
un mínim de tres sessions alternes setmanals i
amb una durada no inferior als 40 – 45 minuts.
Una vegada aclarit el punt de partida, podem
passar a pensar en els beneficis que esta
activitat física continuada comporta.
Les adaptacions que es produeixen en els
diferents sistemes de l’organisme i que ens
capaciten i condicionen el nostre estat de salut,
entre altres, són:
En el sistema cardiovascular.
I. Increment de l'eficiència cardíaca.
II. Augmenta el volum plasmàtic (més sang
circulant), augmenten el nombre de glòbuls
rojos i hemoglobina (més transport d’oxigen).
III. Augment dels vasos capil·lars perifèrics,
millor oxigenació.
V. Millora els processos de recuperació.

En el sistema respiratori.
I.Millores en la musculatura respiratòria,
millorant la ventilació i l’oxigenació.
II. Adaptacions de les estructures que conformen
els pulmons per a captar més oxigen.
III. Disminució de la freqüència respiratòria, ja
que augmenta el volum ventilatori.
IV. Millora de l’intercanvi de gasos, CO2 - O2.
En el sistema muscular
I. Millora la massa muscular i la força.
II. Millora la composició corporal augmentant la
massa muscular i reduint el teixit adipós (greix).
III. Millora la coordinació dels moviments al
desenvolupar
el
sistema
neuromuscular,
otorgant fluïdesa i economia als moviments.
IV. Incrementa les reserves energètiques del
múscul, per a tindre més capacitat de fer
esforços.
En l’aspecte psicològic:
I. Millora l’autoestima i l’autoimatge.
II. Disminueix la tensió i l’estrés. Ajuda a relaxarse.
III. Activa funcions cognitives: memòria, atenció,
concentració.
IV. Augment de l’energia vital.

OUR FAVOURITE
APPS AND GAMES
ENGLISH PROJECT 2nd ESO

WE CREATED
OUR OWN
VIDEOTUTORIALS
ON OUR
FAVOURITE APPS
AND GAMES!

2nd ESO students started this new school year
with a project entitled Apps & Games in which we
discovered what kind of games or apps there are
in the PlayStore. Then, we moved forward
listening and explaining how to install and
remove an app from our devices, this way we
practised vocabulary related to the topic of
mobile phones and ICT.
As we were really interested in talking about the
things we like, we created a questionnaire on
google forms to make a survey on our classmates
device's use and addiction so that later we could
analyse the data and create an infography
showing the results.

POSTER
Our favourite Apps
and Games

INFOGRAPHY
Social Media Analysis

2

ESO

DE RUTA
AMB ELS NOMBRES

En
aquest
projecte
s'ofereix a l'alumnat la
possibilitat de desplaçarse virtualment per la
ciutat
de
València
utilitzant
com
a
transport el metro.
Cada línia representa
una tipologia d'activitat
diferent i cada parada un
repte que cal superar per
anar avançant i així
poder
completar
el
recorregut.

A partir del plànol de metrovalencia cada alumne ha d'escollir
5 destins de la ciutat. Per tal d'arribar-hi ha de traçar la seua
pròpia ruta i anar realitzant les activitats proposades segons
els seus interessos i les seues necessitats. Cada línia de
metro suposa practicar una competència matemàtica diferent,
des de la reflexió i el raonament matemàtic fins a la resolució
de problemes, tot passant per exercicis de caire més mecànic, i
cada parada, un repte que cal superar
En definitiva, es tracta d'un dossier personalitzat on cada
alumne ha de ser capaç de traçar un itinerari de treball que li
permeta adquirir un aprenentatge divers i complet.

TERTÚLIES DIALÒGIQUES
LITERÀRIES PER POTENCIAR
EL GUST PER LA LECTURA

Des de la nostra feina de professors i professores de Secundària, es constata que,
moltes vegades, amb la gran quantitat de continguts que s’han d’ensenyar, es fa
difícil poder preparar activitats completes que fomenten la lectura sols pel plaer de
llegir, a partir de la lectura col·lectiva i a través del debat amb els companys i les
companyes. Per això, ens cal revindicar el plaer lector per potenciar una veritable
educació literària dels i les adolescents, i cal buscar noves vies que, lògicament, han
d’anar més enllà del control de lectura obligatori.
En aquest sentit, proposem la tertúlia dialògica com a activitat a realitzar en la
classe de llengua i literatura, ja que és una activitat cultural i educativa que permet
desenvolupar els objectius de l'educació lectora i literària establerts per a l’etapa de
secundària i que es duen a terme en el nostre context real a La Nostra Escola
Comarcal.

"Cal revindicar el plaer lector
per potenciar una veritable
educació lectora i literària
entre les i els adolescents, i cal
buscar noves vies que,
lògicament, han d’anar més
enllà del control de lectura
obligatori."
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És per això que a la classe de 2n d’ESO ens
hem reunit al voltant de la novel·la juvenil
Mentida de l'autora Care Santos, llegida
prèviament per l'alumnat, amb els
objectius de dialogar sobre l'obra i de
poder reflexionar al voltant de la
funcionalitat i la importància de les
tertúlies literàries dialògiques com a
activitat cultural i educativa de foment
lector.

Però abans de tot, hem pogut aprendre
què és una tertúlia i quins són els passos
que s'han de seguir per organitzar-les i
garantir la participació de tot l'alumnat,
que és un dels criteris d'èxit d'aquesta
activitat, tal i com presentem en la taula
del codi QR següent:

Tot resumint les opinions de l'alumnat
sobre l'activitat realitzada, cal descatar
que, en general, es considera que les
sessions han estat molt interessants;
doncs han pogut posar-se en la pell de
la protagonista del relat (una jove de la
seua edat). A més, en la tertúlia han
sortit temes de conversa de gran
importància com, per exemple, l'amor
adolescent, els perills o els problemes
que es poden patir a eixes edats
(addicions a les drogues, fracàs escolar,
etc.) o les pors, les alegries i les
aventures de ser jove.
Per aquestes raons deixem oberta la
porta a continuar programant noves
tertúlies en els propers trimestres.
A continuació, trobareu alguns
comentaris dels estudiants.

“No és el mateix llegir per mi mateix que
llegir per compartir. Quan llig per a la
tertúlia m’esforçe més. Has de llegir amb
més atenció i argumentar millor perquè
els altres entenguen el què penses.”
-----------------“Amb les tertúlies desapareixen les
desigualtats. Molta gent participa i dóna
la seua pròpia opinió, s'ajuden quan no
entenen alguna cosa. A més, coneixem
nous punts de vista, aportem idees,
aprenem a expressar-nos oralment,
debatem en grup... Tots i totes som
iguals i les nostres opinions valen el
mateix.”

PARADOXES
MATEMÀTIQUES
ARTICLE REALITZAT PER L'ALUMNAT DE 4T ESO
L'alumnat de 4t d'ESO comencem l'any escolar qüestionant, reflexionant i debatent
sobre paradoxes. Ens preguntem pel concepte de paradoxa i busquem diferents
exemples per il·lustrar aquesta controvertida noció. Per grups, tractem amb
profunditat algunes de les paradoxes més famoses al llarg de la història. Ara és
moment de mostrar-vos els resultas de la nostra recerca: des de l'origen de
cadascuna d'aquestes paradoxes, fins a les conclusions que d'elles hem extret,
passant sempre per la seua vessant científica.

REFLEXIONEM
SOBRE LES
PRINCIPALS
PARADOXES I LA
SEUA RELACIÓ
AMB LES
MATEMÀTIQUES

QUÈ ÉS UNA PARADOXA?
Una paradoxa és un repte o un dit
que crea una situació contradictòria
i trenca amb la lògica.

A partir del seu
plantejament es
poden arribar a
diverses conclusions
que poden ser
completament
oposades.
Cadascú la pot interpretar
d'una manera diferent i se
solen crear debats sobre
la possible solució de la
situació o enigma.

PARADOXA DE
RUSEELL O DEL
BARBER?
Suposem que un barber sols pot afaitar a
persones que no poden fer-ho per si
mateix. Qui va a afaitar al barber si ell si
que pot fer-ho? Però com ho farà ell si
sols poden ser afaitats els que no ho
poden fer per ells mateixos.

Aquesta paradoxa va ser creada pel
matemàtic Bertrand Russell per tractar de
demostrar que la inconsistència de la
teoria de conjunts de Cantor.

"La nostra opinió sobre la paradoxa és que no
té solució, tot i que trenca en la lògica i
desmonta la teoria de conjunts. Ens ha
semblat interessant ja que per molt que ho
penses no trobes la resposta "

EL GAT DE

SCHRÖDINGER?
Schrödinger va posar un gat dins d'una
caixa, a la caixa hi havia un gas verinós
amb un sensor subatòmic connectat a un
tub de vuit, al tub de vuit hi havia una sola
partícula amb 50% de probabilitat de ser
dectectada pel sensor. Si la partícula fos
detectada
el gas s'alliberaria i el gat
moriria, en altre cas, el gat seguiria viu.
Mentre, a l'exterior, no es pot detectar res
de l'interior de la caixa.
Schrödinger afirmava que, fins al moment
en què la caixa s'obrira, el gat estaria “viu i
mort al mateix temps”.

El gat de Schrödinger és un intent d'explicar
el principi físic de la superposició quàntica.
Aquest, explica que figures quàntiques es
comporten de manera diferent quan estan,
o no, sent observades.
"L'estudi de les paradoxes ens ha semblat molt
interessant. Tot i que en un principi pareixen
senzilles, al estudiar-les en profunditat
descubrim totes les possiblitats que ens
ofereixen. La gent hauria d'assabentar-se
sobre elles! "

Quina relació tenen les paradoxes
amb les matemàtiques?
Com hem pogut comprovar, les paradoxes
estan plenes de contradiccions. Els conceptes
de certesa o falsedat així com
el de
contradicció
depenen
del
grau
de
desenvolupament de la matemàtica en un
moment donat.
Com diuen els matemàtics:
“Un dels aspectes més interessants de la
matemàtica diu que les seues més difícils
paradoxes troben un camí per originar les més
belles i profundes teories"

ELS NOMS DELS ELEMENTS
3r ESO Física i Química

Titani
El Titani (Ti) és un element
químic amb el número atòmic
22. El seu nom li va ser donat pel
químic alemany Martin Heinrich
Klaproth. El nom de titani se li
va donar a partir de Tità, el deu
de la mitologia grega.

Silici
(Si. Nombre atòmic 14): El nom
"silici" deriva del llatí "sílex"
(pedernal). Aquest nom prové
dels compostos de silici, que
eren de gran importància en la
prehistòria: les eines i les armes,
fetes de pedernal, van ser els
primers utensilis fabricats per
l'home.

Tecneci
El Tecneci (Tc) prové de la
paraula grega "technikos" que
significa "artificial", ja que va ser
el primer element obtingut
artificialment. Va ser descobert
per Carlo Perrier i Emilio Segré a
Itàlia el 1937.

Iridi
L'Iridi (Ir) va ser descobert al
1803 per el químic anglès
Smithson Tennant. Li va ficar el
nom d'Iridium (deessa de l'arc
de Sant Martí) perquè aquest
element fa un munt de colors al
dissoldre's en àcid i també de la
varietat de colors que presenten
les seves sals.

ELS NOMS DELS ELEMENTS
Luteci
Luteci (Lu)L'element químic
Luteci va ser descobert per
George Urbain el 1907. El seu
nom prové del llatí Lutetia, que
va ser el primer nom donat a la
ciutat de París.

Tungst
è
El Tungstè també és conegut com
Wolframi, és un element químic
amb el símbol W i de nombre
atòmic 74. La paraula "tungstè"
prové del suec "tung" (pesant) i
"sten" (pedra). L'any 1783, a
Espanya, els germans Juan José i
Fausto de Elhúyar, troben un àcid
a partir de la wolframita idèntic a
l'àcid túngstic, que els permet
obtindre el Tungstè.

Heli

Heli (He) l’origen del seu nom ve
de helios = déu del sol en la
mitologia grega, doncs es va
detectar per primera vegada en
1868 per una anàlisi
espectroscòpica de la llum solar,
abans de ser detectat a la Terra.

Clor
Clor(Cl) La paraula clor prové del
grec antic, "chloros", que
significa "verd pàl·lid", un nom
que fa honor a la seua aparença,
ja que es tracta d'un gas verdós.
Ho va descobrir Carl Wilhelm
Scheele l’any 1774.

4T ESO, EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I
AUDIOVISUAL, PROJECTE ANATOMIA.
DESPRÉS DE LES LÀMINES
INTRODUCTÒRIES
PER
APRENDRE
A
DIBUIXAR
ARRIBA L’HORA DE FER
EL TREBALL. TOT UN REPTE
D’ANATOMIA ARTÍSTICA QUE
A MOLTS ALUMNES,
D’ENTRADA ELS ESPANTA,
PERÒ
FINALMENT
ACONSEGUEIXEN REALITZARLO AMB UNS RESULTATS QUE
ELS SORPRENEN.

L'anatomia artística és el conjunt de sabers que
pretén estudiar la constitució i la conformació
del cos humà, i dels animals en general, per a
l'ús artístic en la seva representació.
És l'àrea que es dedica a l'estudi de l'estructura
òssia i muscular que donen forma a la superfície
del cos humà. Aquest art és una eina fabulosa en
mans de l'artista perquè li permet aprofundir en
la morfologia i li aporta una visió rigorosa i
deliberada del problema de la màquina humana.

ANATOMIA
ARTÍSTICA
El coneixement i la pràctica de l’art han de
promoure la reflexió, la conscienciació i l’ús de
l’art, amb la seva diversitat de llenguatges, per
convertir-lo en un vehicle per a l’educació en
valors i una eina eficaç de transformació i canvi
social.

2N ESO, EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I
AUDIOVISUAL, PROJECTE EL PLA.

A les darreres sessions de plàstica, l'alumnat de 2n
ens hem endinsat en el món de l'edat mitjana
investigant la manera en la que es creaven els
llibres.
Hem descobert que les seues il·lustracions estaven
molt decorades amb or i significats religiosos i que
als monestirs era on es guardaven totes aquestes
petites obres d'art.
Recordant "El nom de la rosa" d'Umberto Eco i
l'època en la que se centra el llibre, hem intentat
convertir-nos en escrivans i crear la nostra lletra
capitular pròpia.
Treballem l'art sempre a l'aire lliure, envoltats de
natura que ens ajuda a inspirar-nos i gaudir més
encara del procés.
La competència artística s’entén com l’habilitat per
comprendre i fer un ús integrat de la varietat de
coneixements que configuren l’art en els contextos
socials en què són necessaris i demanats.

APRENEM LA
DECORACIÓ
EN
L'ESCRIPTURA.

LLETRES
MEDIEVALS

A 3R GENEREM DEBAT
Des de les tutories de 3r ESO l'alumnat hem realitzat treballs d'investigació sobre
temes polèmics i oberts a debat.

PENSAMENT
CRÍTIC DES
DE LA
TUTORIA
Textos i fotos d'alumnat i
professor de 3r ESO

Aquest trimestre els tres grups de 3r d'ESO han
realitzat tasques d'investigació al voltant de temes
d'interés i actualitat. Com a continuació del projecte
"Canal d'experts" desenvolupat l'any passat, també
des de les Tutories, en els cursos de 2n, els alumnes
de 3r d'enguany han realitzat estudis monogràfics,
en els quals han hagut de distribuir-se en grups, triar
un tema, realitzar recerques d'investigació, consultar
i incloure testimonis i preparar una presentació oral
amb recursos audiovisuals per a posteriorment
exposar a l'aula.
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PASSIÓ PER LA
REFLEXIÓ I EL DEBAT
L'alumnat ha participat apassionadament en cada debat

Les nostres discusions
acalorades ens serveixen per
compartir i debatre punts de
vista, des d'una diferent optica.
En algunes de les sessions viscudes hem
gaudit de debats i converses realment
acalorades en les quals, sempre des del
respecte, ens hem enfrontat a reptes
dialèctics entre nosaltres, en els que ens
hem possicionat de manera clara,
d'acord amb els nostres principis i
valors. Per exemple,
en temes com la lliberta d'expressió o la
tauromaquia, hem arribat a demostrar
com, des de punts de vista totalment
oposats hem arribat a entendre les
diferents postures.
"No hem arreglat el món en la nostra
classe, però hem sigut capaços de
discutir i entendre els altres encara que
no compartim els seus punts de vista".

Els temes han sigut diversos: des de la
tauromaquia fins a la legalització de
les drogues, la immigració, l'eutanàsia
o la llibertat d'expressió. Una vegada
exposats, s'han iniciat debats molt
enriquidors en els quals hem
participat en general de manera
activa, exposant els nostres punts de
vista i les nostres idees. D'acord amb
els professors, que han fet de
moderadors en la majoria dels casos,
els debats han sigut molt constructius,
satisfcatoris i, fins i tot creatius en
algunes ocasions. I han servit per a
fomentar el nostre pensament crític.
En definitiva, ha sigut una nova
experiència molt típica de la nostra
escola, la qual ara, a la nostra edat,
resulta més interessant i enriquidora.

EXPERIMENTEM
LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA DE 2n d'ESO

Una alumna determina el volum d'un sòlid irregular amb el principi
d'Arquímedes.
Uns alumnes fan el mateix procediment.
Mesura de la massa d'un sòlid.
Mesura de volum de líquids.
Un grup d'alumnes treballa conjuntament en la realització de la pràctica.

LABORATORI
EN TEMPS DE
COVID
Text i imatges d'Estela
Corcoba
Enguany continuem amb les pràctiques de física i química de segon d'ESO que
començàrem l'any passat i en la qual ens haguérem d'adaptar a la situació COVID, ja que
per primera vegada no es disposava de laboratori per dur-les a terme.
Així, hem plantejat fins ara diverses pràctiques de diferents característiques:
Dins del marc de la primera unitat, hem realitzat una pràctica de laboratori per
determinar la massa, el volum i la densitat d'un sòlid irregular i d'un líquid.

ALLÒ QUE ES
PRACTICA...
MAI S'OBLIDA
A més, hem dut a terme un experiment
conjuntament entre els 3 grups de 2n en el
qual es pretenia treballar el mètode
científic. Concretament, hem estudiat la
diferència de creixement d'una espècie de
planta, en funció de diferents variables que
permetien finalment comprovar les tres
hipòtesis considerades.

Un
grup
s'encarregava
d'estudiar la influència de la
quantitat de reg, altre de
l'exposició al Sol i l'últim de la
matèria orgànica. Finalment, 2
de les 3 hipòtesis plantejades
eren certes.
Per altra part, i ja en el marc de
la segona unitat, hem aprés a
mesurar la força pes amb un
dinamòmetre, i també hem
provat a experimentar amb
l'equilibri de forces.

Dalt: mesura del pes amb
dinamòmetres diferents.
Enmig: reg i mesura del
creixement diferenciat.
Baix: Equilibri de forces amb
elements naturals.

PROJECTES
GLOBALITZATS

TOTA PEDRA
FA PARET

A l’assignatura de projectes globalitzats l’alumnat de 1r de l’ESO hem fet dos projectes. El primer
projecte es diu “Tota pedra fa paret” i hem treballat molts aspectes relacionats amb la
Prehistòria. Hem aprés no només l’origen de l'ésser humà i la seua evolució, sinó que també hem
treballat la seua alimentació i l’hem comparada amb l’actualitat per poder ser conscients de la
importància de tenir una dieta variada i saludable. A més, hem fet un recorregut històric des de
l’origen de l’art fins els nostres dies i com a producció final hem elaborat ceràmica cardial del
Neolític!

VISITEM EL
MUSEU DE
PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA !

El millor de tot ha estat que hem pogut veure in situ,
al Museu de Prehistòria de València, restes
arqueològiques procedents d’aquest període
trobades al País Valencià. I ho hem complementat
amb un taller de recreació dels diversos paisatges
existents en les diferents etapes climàtiques.

Viatgem
pel Nil
“Viatgem pel Nil” és el segon projecte en el que estem treballant. I com el seu nom indica estem
aprenent tots els aspectes de la vida dels egipcis. Però no només hem estudiat aquesta cultura,
també hem conegut l’origen de l’escriptura a Mesopotàmia i hem elaborat el nostre propi alfabet.
A més a més, relacionat amb aquest tema, hem estudiat els moviments de les plaques tectòniques,
les seues causes i hem fet el nostre propi StopMotion sobre el Pangea.

CONCERTS DE
MÚSICA A L'ESO

SETLIST -

CONCERT DE NADAL

La música està viva a La Comarcal. L'alumnat
de l'ESO prepara durant el primer trimestre
amb molta il·lusió el concert de Nadal, en el
que s'interpreten peces musicals de tots els
estils, elegides pel mateix alumnat

1rESO A - Beggin'
1rESO B - Rude
1rESO C - Blinding Lights
2nESO A - Ventiladors
2nESO B - Ni tú ni nadie
2nESO C - The Nights
3rESO A - Rasputin
3rESO B - On the top of the World
3rESO C - Stay

Durant la primera part del trimestre, l'alumnat s'inicia en la interpretació de l'instrumental de
l'aula, desenvolupant les seues capacitats rítmiques i melòdiques. Una vegada passat aquest
període, proposen cançons a la classe i s'elegeix una mitjançant votació. Cada alumne elegeix
quin instrument vol tocar i rep la seua partitura.
A partir d'aquest moment, les classes es tornen assajos grupals, on tots i totes són peces
indispensables d'un grup musical i on viuen en primera persona totes les emocions derivades
de fer música en grup en companys i amics.

ENRIC VALOR
L’alumnat de 1r hem realitzat un projecte
sobre el nostre benvolgut Enric Valor,
narrador i gramàtic molt important del País
Valencià.
Hem conegut al voltant de la figura de
l’escriptor i també sobre les rondalles
valencianes pel projecte que hem fet en grups
cooperatius, cada grup llegia tres rondalles i
en total hem conegut la història de 13
rondalles,
històries
meravelloses,
personatges entranyables, llocs encantats,
formes de vida de temps enrere.
Primer vam fer la recerca de la seua biografia i
després de les rondalles en general : què són,
tipus, elements, estructura. A continuació
realitzàrem l’anàlisi anterior i el resum de les
3 que havíem llegit. Per últim hem portat a
terme una activitat (cada grup ha escollit ) que
consisteix a: elaborar un joc de taula,
passatemps, gravació d'una teatralització de
la rondalla, kahoot, escape room, gimcana,
collage , stop motions,etc.
Com a producte final cada grup ha creat una
revista monogràfica digital

L'HOMENOT
DEL BARRET

Va nàixer a Castalla, l’Alcoià el 1911. va
estudiar per a mestre mercantil i es va
dedicar a la indústria del calçat però cap
al 1930 comença la seua dedicació a
escriure , col·labora en la revista “El tio
Cuc”,
periòdic
d’ideologia
republicana.Fins a la guerra civil
desenvolupa una faceta com a activista
polític publicant articles , col·laborant en
premsa en ràdio . En l’època de la
dictadura començà l’obra rondallística i
en els últims anys de la dictadura emprén
de nou la tasca lingüística publicant
manuals i cursos de gramàtica, de
llengua, publicà la famosa “Flexió verbal”.
Les obres literàries més conegudes són
“L’ambició d’Aleix”,” El cicle de Cassana” ,
trilogia i “La idea de l'emigrant” i les 36
rondalles valencianes.
Als anys 80 i 90 va rebre uns quants
premis i homenatges com el Premi de les
Lletres Valencianes de l'Ajuntament de
València (1985), el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes (1987) o la Creu de Sant
Jordi (1993).Va ser investit Doctor Honoris
Causa per diverses universitats.
Fins i tot es va promoure la seua
nominació per al premi Nobel de
literatura, que finalment no va fructificar.
Actualment diversos carrers, places,
escoles ,bibliotequesi premis literaris
valencians porten el seu nom.
Valor va morir l’any 2000 a valència als 88
anys.

L’HOMENOT DEL BARRET AMB LA SEUA ESTIMA PER LA LLENGUA I PEL SEU PAÍS ENS HA
DEIXAT UNA EMPREMTA
INQÜESTIONABLE , COM DIU LA CANÇÓ DE DANI MIQUEL
RECORDEM ENRIC VALOR!

ENRIC VALOR VA RECOPILAR LES RONDALLES I HISTÒRIES POPULARS QUE ES CONTAVEN A
LES ZONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ I ES VA ENCARREGAR DE LITERATURITZAR-LES. HEM
LLEGIT ALGUNES D'ELLES :
EL CASTELL DEL SOL
I QUEIXALETS TAMBÉ!
ELS GUANTS DE LA FELICITAT

ESCLAFAMUNTANYES
ABELLA
L'ALBARDER DE COCENTAINA

EL LLENYATER DE FORTALENY
LES VELLETES DE LA PENYA ROJA
LA MARE DELS PEIXOS

TREBALLS AL VOLTANT DE LES RONDALLES
Hem gaudit amb la bondat d'Abella , amb les velletes
germanes Rosella i Margarida i l'enginy d'aquesta ,
amb la desolada i solitària Brunilda i els seus guants de
la felicitat, amb la valentia d'Esclafamuntanyes , amb la
fantasia de la Mare dls peixos , hem caminat i caminat
fins el castell del Sol, amb la malcrguda Toneta en I
queixalets hem passat un poc de por,la fantasia de la
Mare dels peixos , els segles i segles de vida del
llenyater de Fortaleny... Un munt de personatges , de
monstres, bruixes, dracs, objectes màgics, talismans,
varetes,etc.

STOP MOTION
Queixalets també !

REVISTA DIGITAL

INVESTIGUEM

SOBRE EL CÀNCER
"Sempre havia tingut certa curiositat pel càncer, però mai li havia dedicat
un temps per conèixer-lo" Emma Ferrer i Bonaviña

Als grups de 4tESO, i en relació a la unitat de Teoria Cel·lular, hem fet unes investigacions al
voltant del càncer. En tots ells, hem disposat de 5 sessions d'aula on havíem de treballar un
tipus concret de càncer a partir del seus símptomes, proves de diagnòstic, tractaments i
aspectes relacionats. Ha estat un treball amb suport gràfic i exposició oral a l'aula.
"Vaig triar estudiar el càncer de còlon perquè un familiar va patir-lo i m'ha semblat molt
interessant saber cóm actua aquest càncer en concret. Pense que si en alguna ocasió algun
proper a mi torna a passar per aquesta malaltia, en eixe moment m'agradaria tindre la
informació necessària, com ara la tinc" Carla Coronado.
"He hagut d'aprendre a triar la informació perquè hi
ha moltes fonts i no en totes diu el mateix" Irene
Ferrer.
"Per a mi ha suposat un avantatge perquè he
investigat una malaltia que ha patit un familiar i m'ha
permès conèixer moltes més coses relacionades" Mario
Folch.
"Hem pogut aclarir a la nostra classe i a nosaltres
mateixos, la diferència entre càncer i tumor, perquè hi
ha molta gent que escolta una de les dues paraules i la
defineix igual que l'altra, i no és així perquè el tumor
es defineix com la massa de creixement cel·lular i el
càncer és la malaltia" Guillem Ortiz.

QUÈ HA
SUPOSAT PER
A TÚ
INVESTIGAR
SOBRE EL
CÀNCER?

"A partir d'aquest treball tenim més consciència i
podem empatitzar amb aquelles persones que el
pateixen i a més poder previndre'l" Celia Llorens.
Fer un treball d'investigació sobre el càncer de pulmó
ha suposat per a mi ser més conscient del que hem
d'evitar si volem portar una vida lliure d'aquest tipus
de càncer, que és sobretot, evitar el tabaquisme"
Paula Esteve.

"El fet d'investigar el càncer em va semblar molt interessant, però, a més, em vaig adonar que no
sabia pràcticament res... perquè en cap moment havia sentit la necessitat de fer-ho" Maria Gómez.

QUÈ T'HAN
APORTAT LA
RESTA DE LES
EXPOSICIONS DE
LES TEUES
COMPANYES I
COMPANYS?
"M'han aportat curiositat per
part d'alguns símptomes i
d'algunes proves de diagnòstic,
així com també un poc d'intriga
per saber quin serà el proper
càncer a ser descobert" Lucas
Ramos.

"Tot i conèixer el càncer de
mama, no sabia que també
podien patir-lo els homes"
Carolina González.

"Un fet interessant que m'ha fet
conviar un poc la idea que tenia
sobre el càncer és conèixer les
diferents alternatives que hi ha per
combatre la malaltia, els grans
avanços
mèdics
que
s'han
aconseguit
i
la
importància
d'ensenyar aquests càncers a les
escoles i advertir-ne d'ells" Júlia
Izquierdo.
"M'ha sorprés el fet que una
malaltia tan perillosa tinga el seu
origen en un creixement cel·lular
descontrolat" Pau Muñoz.
"M'ha sorprés, en relació al Limfoma
de Hodgkin, que puga tindre relació
amb la mononucleosi. M'ha semblat
un detall molt útil" Júlia Mozas.

"Les exposicions dels meus
companys m'han ajudat a
donar-li més contrast a la
informació que jo havia
adquirit per fer la meua
exposició així com
conèixer altres diagnòstics
o teràpies" Daniela
Palencia.

"El que més m'ha
agradat ha sigut
conèixer els càncers
que sols poden
afectar a les dones
així com la quantitat
de dones que els
pateixen" Naiara Fort.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3R ESO

ELS MARCS HISTÒRICS
QUÈ ÉS UN MARC HISTÒRIC?

Llocs, dates, gent, esdeveniments, idees … Existeix
el risc que ens perdem en els detalls, que perdem
el nostre lloc en el temps, fins que semble que la
història és una cosa després d'una altra i després
d'una altra... Necessitem una manera de connectar
el que estem aprenent, de trobar respostes a les
preguntes o maneres d'entendre el que tot això
significa.
Els marcs proporcionen una manera d'obtindre
imatges o respostes significatives a partir d'una
gran quantitat d'informació.

Un marc és com un
mapa, però en lloc
d'ajudar-nos a viatjar
per l'espai, ens ajuda a
viatjar a través del
temps. És una eina
que pot ajudar-nos a
"veure" on estem, on
hem estat i cap a on
anem

Ens permeten connectar esdeveniments, persones
i tendències a través de múltiples èpoques. Creen
grans històries al llarg de grans extensions de
temps, fins al present.

Comunitats

Xarxes

Producció i distribució

MAPES CONCEPTUALS

En veure el passat a través d'un marc ens ajuda a donar sentit a la immensa
diversitat de la història, ens ajuda a usar el que aprenem sobre el passat per a
entendre el nostre present i anticipar el futur.

Hem elaborat de manera cooperativa uns mapes
conceptuals en els quals hem intentat sintetitzar,
de manera molt visual, la història de la
humanitat (des del sorgiment dels homo sapiens,
fa uns 250.000 anys, fins a l'actualitat) a través de
tres marcs: comunitats, xarxes i producció i
distribució. Durant el procés i al final del projecte
hem utilitzat rúbriques d'autoavaluació i
coavaluació.

LA PRENSA
Lectura de actualidad

"El periodismo es
literatura en un
estado de apuro"
Matthew Arnold

Ejemplo de producto final del plan lector de castellano realizado por los alumnos de segundo de la ESO

GIRO DE 360º AL PLAN LECTOR
El plan lector recibe un nuevo enfoque en la materia de Lengua y literatura.
Redactado por Iván Girón y Marina Sanchez.
Picassent, a 30 de noviembre de 2021 12.00pm

El curso de segundo de la ESO de "La Nostra Escola Comarcal" en la asignatura de Lengua y
literatura se adentran en el mundo del periodismo y la prensa empezando un nuevo proyecto
sobre dicho tema. El proyecto se centra en elegir 10 noticias de diferentes fuentes y crear un
código QR para cada una de ellas que más tarde redirigirá al alumnado a las noticias originales
para realizar diferentes actividades de comprensión. El resultado final acabará plasmado en un
lapbook, una cartulina donde quedará recogida toda la información que han ido recopilando a lo
largo del proyecto.
No obstante, esta no ha sido la única tarea relacionada con la prensa puesto que también
elaboraron fake news, un trabajo en el que se tenían que poner en la piel de los periodistas cuyos
titulares habían sido previamente inventados por sus propios compañeros y elegidos al azar. El
contenido de la noticia tenían que crearlo con su imaginación. Según Alejandro Campos, alumno de
la clase de 2º

de ESO C, " Me ha parecido un proyecto muy interesante porque tiene mucho

potencial académico. todos los medios de comunicación son importantes para nuestras vidas, nos
informan y nos mantienen actualizados." Según la profesora, Amparo Ausina, "El proyecto me
parece innovador y además de gran utilidad debido a que se ha estado trabajando un medio de
comunicación como es la prensa del que disponemos diariamente y al que, según mi opinión, hay
sacarle el máximo provecho. También considero de gran importancia aprender a discernir el tipo
de información que nos trasladan" El proyecto ha sido todo un éxito entre el alumnado y han

"Para nosotras leer la
prensa es fundamental
ya que te ayuda a
saber qué está
pasando en el mundo"

º
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"Creo que es interesante conocer los
diferentes tipos de prensa"

º
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26 DE SETEMBRE
DIA EUROPEU DE LES
LLENGÜES
El 26 de setembre l'alumnat de la Secundària va realitzar activitats al voltant del dia Europeu
de les Llengües a les diferents matèries que formen part del departament: valencià, castellà,
anglés, alemany i francés.
Aquesta celebració fou proclamada per la Unió Europea amb els objectius d’alertar a la
població sobre la importància de l’aprenentatge d’idiomes i de diversificar la gamma de
llengües, per tal d’incrementar el multilingüisme i la comprensió intel·lectual i, promoure la
rica diversitat lingüística i cultural d’Europa.
A l'etapa hem celebrat aquesta diada amb les activitats següents:
Cada classe de l’ESO s’ha dividit en grups de tres persones per investigar sobre les llengües
europees. Per fer-lo, cada grup ha emplenat una plantilla d'informació amb la descripció
dels seus aspectes més importants: nom, nombre de parlants, territori, família lingüística,
etc. Després, han triat una persona famosa que parlava eixa llengua i han buscat on viu o
vivia i quina va ser la seua ocupació i per què és important. Finalment, hem elaborat un
mural amb aquesta informació per tal que tots i totes el tinguem a l'abast i així recordar la
importància de les llengües.

DECEMBRE 2021

DECEMBRE 2021

ERASMUS+
PROJECTS
ERASMUS+ PROJECTS
STEAM-H
and and
ESPAIS+
Two
Projectsdeveloping
developing
inComarcal
La Comarcal
STEAM-H
ESPAIS+
TwoEuropean
European Projects
in La

YEAR 2021-22
By La Nostra Escola Internacional
Más ideas para tu
hogar:

Remodelación bajo
presupuesto - 3

This year we continue developing two European projects
focused on STEAM-H methodologies and innovative
learning spaces. In one hand, we have had a meeting in
Munich

ESPAIS+ LEARNING SPACES
Text i fotos: Departament Internacional
ESPAIS+
(Espais

d'Aprenentatge

other educational centres

Innovatius i Sostenible) in

work

English INSULES, is a project
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training formation of our
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one

European
in
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another
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shadowing and see how
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methodologies

depends

of

the

sanitary situation in Europe
and the whole world.
In the meantime, we are
keeping in touch with the
three schools and we are
designing

some

of

the

activities planned along the
project.
reporting.

We

will

keep

Estas
magníficas

no solo para los
meses de calor,
sino también
para todo el
año.

AGENDA SECUNDÀRIA
FORMACIÓ PRIMERS AUXILIS
Al mes de setembre tots els equips de la nostra escola,
mestres de les 3 etapes, monitors/es de menjador pati i bus
i personal d’Administració realitzàrem el curs de formació
“Com actuar davant una emergència” amb Rafa Moratal
especialista en medicina familiar.

AKOE EDUCACIÓ
Akoe Educació inicia el curs amb una reunió estratègica
conjunta del Consell Rector i d’Akoe Pedagògica per
establir les línies de treball.
Va ser un matí molt profitós i de retrobament després de la
pandèmia. La dinàmica de treball que va preparar el
director d’Akoe es va portar a establir
els projectes del futur, tenim en compte el passat i el
present d’aquesta cooperativa de 2n grau.

ENS VISITA ANDREU ESCRIVÀ
El passat mes d’octubre vam realitzar un Claustre
Pedagògic amb Andreu Escrivà i Garcia, ambientòleg i
consultor en sostenibilitat. Treballa fent recerca, divulgació
i comunicació científica i ambiental. És llicenciat en Ciències
Ambientals per la Universitat de València, màster en
Biodiversitat, Conservació i Evolució i també doctor en
Biodiversitat.
La seua xerrada es va centrar en el canvi climàtic, temàtica
del nostre calendari, evitar la culpa climàtica i passar a
l’acció. Un goig compartir la vesprada amb Andreu.
Moltes gràcies! Passem a l’acció!!!

I JORNADA DE TRANSFORMACIÓ
PEDAGÒGICA INTERCENTRES
El passat divendres 5 i dissabte 6 de novembre acollirem a
La Comarcal la I Jornada de transformació i innovació junt
amb les Escoles Octavio Paz,
Escola Virolai i IES Nou Barris de Barcelona. Il·lusió,
compromís, innovació, aprenentatges, estima per
l’educació i molts aprenentatges compartits sobre inclusió i
avaluació dos pilars fonamentals i claus per a la
transformació.

ESTADA A MUNIC - PROJECTE ERASMUS+ STEAM-H.
El passat mes d’octubre, La Comarcal vam participar en la reunió internacional del Projecte Erasmus+ en
el qual ens trobem immersos. Aquesta va tenir lloc a Munic (Alemanya) on es va parlar de qüestions
organitzatives del projecte, resultats obtinguts fins al moment i tasques properes que cal dur a terme.
La Nostra Escola estava representada per Empar Bou i Ernesto Ausina, junt amb els huit socis del projecte
de diversos països: Co.meta, Talent i IC Simone de Magistris (Itàlia), Fab Lab i Grundschule Lehrer Virth
strasse (Alemanya), STEAM Ltd (Irlanda) i Bylinedu i La Comarcal (Valencia).
Seguidament es va dur a terme un curs de formació al voltant de la metodologia STEAM-H en l’escola
Grundschule Lehrer Virth strasse i el FabLab de Munic.
En aquest curs de formació el nostre professorat i socis del projecte va poder conèixer, ampliar i
manipular nous recursos i maneres de fer envers la metodologia Maker. Van poder veure com xiquets i
xiquetes, des d’edats ben primerenques ja treballen amb elements com soldadures, programació per
blocs, impressió 3D i construccions elèctriques entre altres.
Aquesta estada a Munic i la participació en el projecte, ja repercuteix i ho farà amb més força en un futur
pròxim en les maneres de fer a La Nostra Escola.

FORMACIÓ D'ETAPA
Tot l'equip de Secundària estem realitzant una formació
sobre avaluació formativa, formadora i competencial amb
Coral Regi, exdirectora de l'escola Virolai de Barcelona.
Sempre mirant de millorar la nostra pràctica docent per
aconseguir aprenentatges significatius i de qualitat en el
nostre alumnat.

25N I LA NOSTRA BÚSTIA LILA
Des de l'etapa Secundària, hem reivindicat el 25N amb el
nostre alumnat amb diferents accions.
En primer lloc, des de les tutories, han reflexionat al voltant
del 25N juntament amb el visionat de curtmetratges i de
com hem de tenir-ho present en el nostre dia a dia. En
segon lloc, s'han adherit a la proposta de la Regidoria
d'Igualtat de Picassent i han escrit cartells per tutories amb
el nom de les 1.117 dones víctimes de la violència de
gènere des de 2013. Per últim, s'han reunit al pati amb els
cartells i els i les alumnes de 4t d'ESO han llegit un
manifest, seguit d'un minut de silenci.
Ens volem vives i lliures!

