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EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys



	

 

TAMBÉ ENS OFEREIX LA POSSIBILITAT D’OBSERVAR-NOS I REPRESENTAR-NOS I AIXÍ, ANAR INTERIORITZANT LES 
DIFERENTS PARTS DEL NOSTRE COS. 
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A 3 ANYS DEDIQUEM CADA  SETMANA A CONÈIXER MILLOR A UN DELS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES DE LA CLASSE. 
ENS CONTA I ENS ENSENYA COSES DE SI MATEIX QUE PORTA DINS D’UNA MALETA BEN ESPECIAL! JOCS PER PODER 
COMPARTIR AMB ELS COMPANYS/ES , EL SEU CONTE PREFERIT, ROBA DE QUAN ERA UN NADÓ I UN VÍDEO  EN EL QUE ENS 
EXPLICA COSES SIGNIFICATIVES, GUSTOS,  LA SEUA HABITACIÓ, MASCOTES..... I TAMBÉ DEMOSTRACIONS DE COSES QUE 
LI AGRADEN COM EXHIBICIONS, BALLS, MÀGIA... O PROPOSTES PER FER EN EQUIP EN ELS RACONS COM PER EXEMPLE 
TOCAR EL TABAL, PINTAR QUADRES, O FER TALLER DE CUINA ENTRE ALTRES! 
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CONTA'M UN CONTE
És des de la infància quan es comença a
descobrir el màgic món dels contes, de les
històries, de les rondalles... 

 Durant el 1r i el 2n trimestre a les classes de 3 anys hem dut
endavant aquest projecte tan engrescador. Les famílies s’han
adaptat als nous temps i han col·laborat de forma telemàtica
per tal de contar-nos els contes, a més de fer-nos arribar jocs
i tallers preparats des de casa per a fer a l’ aula. 
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CLASSES 3 ANYS

 Malgrat que ha estat mitjançant una pantalla, tindre la
presència de les famílies a l’ escola sempre és una
alegria i una emoció per als nostres xiquets i xiquetes.
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 BON PROFIT 

L’hora del dinar, és un dels moments on es fomenten tant els hàbits d’una alimentació
saludable i equilibrada, com d’endreça i responsabilitats. Es tracta d’una estona diària
que a més compartim amb els nostres companys i companyes, amb la nostra mestra o
mestre i amb la monitora del menjador.
El fet de dinar dins la nostra classe, ens dona tranquil·litat i seguretat, i si ho
acompanyem d’una música relaxant i un ambient tranquil... Ummh, QUÈ A GUST DINEM!.

 

 A DINAR! I DESCANSAR
El fet de dinar dins la nostra classe, ens dona tranquil·litat i seguretat, i si ho
acompanyem d’una música relaxant i un ambient tranquil... Ummh, QUÈ A GUST DINEM!.

 

Després de dinar, els xiquets i xiquetes de 3 anys, necessitem
descansar per poder afrontar així millor la vesprada. Cadascú a la
seua hamaqueta descansem i agafem forces.
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WELCOME TO
PSICO CLASS

Respect our
friends.

This rule doesn’t
need an explanation,

isn’t it?

First of all, you should
know that to have an

awesome experience, we
have three norms that

make this possible. Every
time we get into "psico"

class or lesson, we
remember them in the
way to anticipate what
we are going to do and
to place ourselves so as
to carry out the class
better. These norms

consist in:
 

     Respect the materials.
In every proposal we find
some materials to play

with, so it is important to
play with them in a good

way because other friends
can use and enjoy them in
the same way that we are

doing it.

Hello
 to everybody!

Be welcomed to the amazing,
wonderful, magnificent and

unique publishing of
PSYCHOMOTRICITY.

We have spent a great time in
psycho lessons with really
good vibes and with new
proposals every week.

Respect ourselves.
That’s an important
aspect to consider,

because if we realise
we cannot make a

movement, an
exercise or an

activity suggested,
we may stop and try
it powerfully next

time trying to
challenging us little

by little.
 

LET'S THEN TO SEE
THE WAY WE HAVE
ENJOYED PSICO ALL

TOGETHER!
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SOMETIMES (OR RATHER,
ALWAYS), WE FINISH

PSYCHOMOTRICITY A LITTLE BIT
EXCITED, SO AT THE END OF THE

LESSON WE PRACTICE SOME
EXERCISES OF RELAXATION TO

COME BACK TO CALM.
That's all

folks!
Hoping you have

enjoyed as much as
we have had in PSICO.

Bye-bye,
butterflies!
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carnestoltes
Des de temps antics que al món es celebra el Carnestoltes, uns dies durant els que tot sembla
capgirar-se i tornar-se  de l'inrevés. Aquesta festivitat tampoc ha faltat mai a La Comarcal 
 on també ha tingut la seua evolució, incorporant el pregó i els manaments, però sempre tenint
com a base tots els beneficis que disfressar-se aporta  a l'aprenentatge integral dels infants. 

Afavoreix 

la socialitz
ació

A INFANTIL

Desenvolupa el pensament
creatiu i simbòlic

Fomenta l’empatia
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Enriqueix el seu
vocabulari 

Ajuda a
desinhibir-se 

Es desenvolupal’expressió corporal 
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EL NOSTRE CIRC

 

 
Ja està ací el nostre circ, el circ d

e La Comarcal!

Els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys hem començat a

conéixer el món del circ. El circ és màgia i il·lusió, i així és

com hem encetat aquest projecte, amb molta emoció,

ganes de gaudir i viure aquesta experiència tan especial.

EL NOSTRE CIRC

 

 
 

 Ens visita Martina Mandarina i gaudim d'un superespectacle.Ara sí que estem preparats i preparades per a
convertir-nos en uns i unes grans artistes!
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EL NOSTRE CIRC

 

  

 

A mesura que avancen els dies les sorpreses no paren d'arribar. Enaquesta ocasió, un joc de pistes que Carabassa i Nas de Raso enstenien preparat!Sort que entre totes classes la seua roba hem trobat i ben contenta ifeliç, una sorpresa ens ha preparat....

EL NOSTRE CIRC

 

 

 

CONFECCIONEM LESNOSTRES SABATES DEPALLASSOS

CONTINUEM REBENT NOVES PISTES...

VISIONEM MOSTRES
DE CIRC!



EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ INFANTIL
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EL NOSTRE CIRC

 

 

 

 

 

 

JUGUEM, DESCOBRIM ,,EXPERIMENTEM  AMBDIFERENTS MATERIALS I  ENS TRANSFORMEM  AMBELS  PERSONATGES DEL MÓN DEL CIRC!!!

EL NOSTRE CIRC

 

 

 

 

 

 

MALABARISTES, EQUILIBRISTES, PALLASSOS

,VOLADORS, I UN FUM DE PERSONATGES MÉS, ENS

AGRADA REPRESENTAR I A POC A POC DESCOBRIM

INFINITAT DE POSSIBILITAT QUE ENS OFEREIX EL
MÀGIC MÓN DEL CIRC!

 

EL NOSTRE CIRC

 

 

 

De sobte, un dia, la nostra classe es converteix en una

carpa i nosaltres en artistes de circ. Partint dels materials

que utilitzava Martina Mandarina comencem a jugar,

fent moviments al·lucinants!

EXPERIMENTACIÓ
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EDUCACIÓ primària
6·7·8·9·10·11·12 anys



LA MAQUINA DE RUBE GOLDBERG 

1r Cicle de primària hem fet dues eixides al teatre. 

Hem gaudit  d’aquestes dues obres. 

 

 

BEAUTY AND THE BEAST 
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RACONS     
En primer cicle hem introduït aquest trimestre els racons STEAM-H. Aquests tenen la finalitat 
d’introduir de manera inclusiva les branques més científiques des d’edats primerenques: Ciència, 
tecnologia, enginyeria, arts, matemàtiques i humanitats. Ací vos deixem un tast del què hem fet 
aquests mesos. 

 

STEAM-H 
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PROJECTE :  
Aquest 2n trimestre les classes de 1r cicle s'han endinsat en el projecte "On vivim"? Gràcies 
a Conxa Garcia, l'alcaldessa de Picassent hem començat a investigar per poder ajudar-la a      
millorar aspectes dels pobles. Amb tot allò que aprenem estem construint una maqueta i quan 
l’acabem intentarem reunir-se amb ella per contar-li totes les coses que hem aprés.  

 

ON VIVIM ? 
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VERMICOMPOSTEM 
EN LES SEGÜENTS PÀGINES VOS CONTAREM COM  FUNCIONA EL VER-
MICOMPOSTATGE QUE TENIM AL CAMPET I ALGUNES DE LES VERDURES 
QUE HEM COLLIT.  

AL CAMPET 
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LECTURA PER
CLASSE VERD

La classe 2.1 us volem presentar l'activitat que hem encetat aquest segon
trimestre al Segon Cicle. Aquesta activitat són les Lectures per Parelles.
Els i les nostres mestres han creat unes parelles de treball per a tot el
trimestre. Aquesta activitat, els tutors i tutores, amb l'ajuda de la nostra
família la preparem durant 15 dies a casa i després la fem a l'escola amb els
nostres tutoritzats i tutoritzades. Després s'intercanviem els rols!

QUÈ ÉS LA LECTURA PER PARELLES?QUÈ ÉS LA LECTURA PER PARELLES?
La lectura per parelles és una activitat per a millorar la lectura en veu alta. A
més, és una activitat que ens ajuda a millorar altres aspectes com:
l'escriptura correcta, la comprensió lectora i la memòria d'allò que hem llegit.
A més, com que estem llegint estem millorant la nostra creativitat i
imaginació.

Ah! Que no se'ns oblide... i HO PASSEM GENIAL!
Lucas, Dana, Bruno M., Pepe, Mariella i Bruno C.

QUÈ APRENEM?QUÈ APRENEM?
A llegir millor.
A llegir en veu alta!
Millorem la nostra imaginació.
I la nostra memòria!
A tenir més confiança.
Millorem la nostra escriptura!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mara, Andrés, Víctor, Elsa, Aitana, Jorge i Marta

Llegint el títol i mirant les imatges, parlem de què pensem que va la
història.
El tutor o tutora llig la història i el tutoritzat o tutoritzada l'escolta.
Ara fem una lectura repetida: el tutor o tutora llegeix una frase i el
tutoritzat o tutoritzada la repeteix.
El tutoritzat o tutoritzada llegeix la història i el tutor o tutora l'escolta.
El tutoritzat o tutoritzada respon a les preguntes de la història i el tutor o
tutora l'ajuda i ho revisa.
El tutor o tutora corregeix les respostes del seu tutoritzat o tutoritzada.
Ambdós, per consens, responem a una autoavaluació de l'activitat.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

PARELLES
FOSC  (2.1)

PASSOS PER FER UNA LECTURA PER PARELLESPASSOS PER FER UNA LECTURA PER PARELLES

ON FEM LES LECTURA PER PARELLES?ON FEM LES LECTURA PER PARELLES?

Alai, Carla, Luke, Pau, Fran i Guillem

Aprofitant que tenim un espai natural a l'aire lliure que ens
ofereix moltes oportunitats i quan el clima ens ho permet,
realitzem les lectures per parelles a les diferents zones de
pati per tindre més espai i no escoltar la resta de parelles.
Llevat que quan fa un mal oratge, ho fem als espais interiors
de l'escola o a les porxades.

Empar, Arnau, Irati, Marcel, César i Minerva
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RACÓ STEAM-H:
Una aplicació per a construir objectes en 3D. I
després aquests objectes es poden imprimir

amb una impressora 3D i jugar amb ells.
 

QUÈ ÉS TINKERCAD?

Cada classe del segon cicle té 7 Chromebooks.
Per a poder entrar al Tinkercad, el nostre tutor
o tutora ha creat un grup de classe. Nosaltres
hem d’entrar amb el nostre usuari i el codi de

la classe.
 

COM HO HEM FET NOSALTRES

TINKERCAD

En el racó STEAM-H de cada classe del segon cicle,
hem creat dissenys lliures i també una falla que
havia de tindre una temàtica concreta, elements
del Tinkercad i creats per nosaltres mateixa, etc…

 
 

QUÈ HEM CREAT AL SEGON CICLE

Ens ha agradat molt aquesta aplicació STEAM-H
perquè hem pogut crear tots els objectes que

estaven en la nostra imaginació. 
 
 

COM VALOREM L'APLICACIÓ

CLASSE 2.2



DECOREM 

La temàtica del

calendari la utilitzarem

en el racó d'art. Tracta

d'una forma diferent

de tractar bé la natura i

el medi ambient, i ens

informa sobre ell.

Alba, Mara, Salma i Mario.

Biel, Malena, Emma, Hugo i Joan

En dues setmanes portàrem
objectes per reutilitzar i ens

explicarem que tindríem un
compostador de cucs. Portàrem

càpsules de café, plàstics,
paper...

El café de les càpsules el
deixarem al compostador junt

amb pells de poma, i d'altra
banda amb els materials hem

fet peixos per al hall.

Les classes de segon cicle hem fet una gran diversitat de peixos, com
poden ser: el peix lluna, que s'anomena així per tindre forma de lluna
plena. També hem fet un tauró blanc amb 300 dents, els Narvals que
viuen en aigües àrtiques, el peix cirurgià, o el peix espassa, que
s'anomena així perquè té forma d'espassa. També hem fet salmons, que
segons el que sabem, es diu així perquè va ser dels primers peixos que
van aparèixer.

Laia, Jaume i Alex.

EL HALL

Ens ha agradat molttreballar en equip, ens
ha servit per aconèixer-nosmútuament per areforçar l'amistat entre

nosaltres
León, Núria, Pau i Daniela
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Nenúfars.
Animals amb materials reciclats.

Classe 2.3: Peixos amb materials reciclats.
2.1, 2.2 i 2.4: Peixos amb volum.

Un sol i cartells.
Espirals i papiroflèxia.

A cada classe se li ha assignat un tipus de
decoració. 
Primer cicle ha fet:

A segon cicle ens ha tocat els animals marins com:

Tercer cicle ha fet:

Olívia, Gerard, Mario i Anna.

Hem utilitzat cola i aigua per a
fer el remenat del Art-Attack i
un pinzell per remoure'l. És
important posar la mateixa

quantitat d'aigua que de cola.
Aquest remenat l'utilitzarem

per a fer els nostres peixos. Per
tal d'assegurar-nos que el
remenat no es seque, heu

d'estar tota l'estona menejant
la mescla per tal que no es

puga quedar seca.

Anna, Aitana, Xavi i Marc.
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Aquest trimestre els i les alumnes de Primària han començat a utilitzar una 
gran varietat de jocs i materials per a gaudir al pati: cordes, birles, pilotes, 
mandales per pintar... Amb aquesta novetat, han ampliat les possibilitats de joc 
i de diversió. La classe Turquesa (2.4) us conta què és allò que més valora! 
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CONTES VIVENCIATS
El projecte d’aquest trimestre de castellà és el dels “Contes Vivenciats”. A la classe

3.1 ens agradaría contar-vos com ens ha anat i quina ha sigut la nostra producció.

ZACK Y SU AMIGA- Autors: Pau, Vega, Eva i Jimena

Al principi, quan ens proposaren fer un conte vivenciat pensàvem que anava a ser

molt difícil escriure un conte i a més que haguera d'aguditzar els cinc sentits.

Vàrem començar fent una pluja d'idees per tindre clar de què anava a tractar el

conte. Després vàrem començar a escriure el conte pensant en què sinònims

podríem utilitzar perquè tots i totes entengueren de què tractava el conte. Quan ja

teníem tot el conte escrit vàrem començar a pensar com l'anàvem a vivenciar i quins

dibuixos anàvem a fer. Una vegada ho teníem tot acabat vàrem començar a dur els

materials necessaris, però ens faltava un lloc per deixar-los així que vàrem decorar

una caixa amb el títol del conte.

EL HADA VIOLETA- Autors: Mariola, Marina V, Martín i Hugo.

Primer vàrem parlar tot el grup sobre de què volíem que tractara el conte. Després

començarem a treballar en l'escriptura a brut i anàrem retocant tot fins que quedara

com volíem. Quan ja acabarem la història començarem a passar-la a l'ordinador.

Mentre que unes persones passaven el conte a

l'ordinador, altres pintaven la caixa dels materials. El

títol del nostre conte vivenciat és "El hada Violeta" i

els autors i autores som: Mariola, Marina V, Martín i

Hugo. El conte va d'una fada que viu al costat d'un

bosc i un dia es troba a altra fada però era bastant

misteriosa. Violeta i Tormenta viuen aventures

juntes.

EL ZORRO Y LOS NIÑOS- Autors: Marina, Martí, Zoe i Marcel

El projecte de contes vivenciats ha sigut molt divertit i ens ho hem passat molt bé.

Primer vàrem fer una pluja d'idees on escriure i fer una votació sobre: El nom dels

protagonistes, el nom del llibre, els personatges, etc. Després férem un xicotet

plantejament del llibre: Què passaria en el principi, quin problema faria començar el

nus i com acabaríem el desenllaç. Quan ja havíem acabat el nostre llibre férem una

caixa verd turquesa per anar portant els materials del projecte. Aquest és el conte,

Candela i Mario són 2 germans que han anat al

llac perquè fa un dia molt calorós. De camí es

posa a ploure i decideixen buscar refugi a una

cova que després resulta ser el cau d'un

inesperat amic que els ajuda a descobrir que el

bosc està en perill per un incendi. Serán

capaços d'apagar el foc sense que el bosc

desapareixia i així poder tornar a casa.

EL PORTAL- Autors: Lola, Noa, Lune i Martina

Una vegada teníem els grups fets, ens vam ajuntar i vam fer una pluja d'idees per al

conte. Més tard vam començar a escriure el conte en un full per a quan estiga

acabat i corregit passar-lo a l'ordinador. Ens organitzarem bastant bé, totes hem

col·laborat en les tasques del projecte, escriure, passar-lo a net, pintar la caixa o fer

els ninots de cartó. Escollir els personatges és el que més ens ha costat de decidir

perquè un dia eren dues xiques i un xic a l'altre dia eren un cavall una llúdria i un

suricato, però la decisió final va ser una rabosa, un esquirol i un suricato. El grup ha

treballat prou bé i estem contentes amb el resultat.

UN SUEÑO CUMPLIDO-Autors: Paula, Mario, Marcos i Carla

Nosaltres hem fet un conte sobre una xiqueta que té un somni per complir. La

xiqueta intenta complir-lo, però els seus pares no la deixen. Així que decideix

intentar-ho sense que s'adonen. Primer vam començar a fer una pluja d'idees per a

veure de què tracta. Quan ja ho sabíem, començarem a fer el conte. Quan anàvem

per la meitat, proposarem noms per al conte i al final

va eixir: Un sueño cumplido. Després d'acabar el

conte ens el van corregir, el passarem a ordinador.

Per als personatges, cal posar-se d'acord per a saber

a quin o quins anem a representar. Finalment

acordarem quins son els materials que hem de portar.
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de multar. Ens va donar un bloc amb multes i ens anàrem a passejar pel municipi. Al

llarg del passeig, Joan ens va mostrar moltes curiositats, sabíeu que a les voreres

properes a un pas de vianants podem trobar relleu perquè les persones cegues

puguen situar-se?

Quan vàrem acabar el passeig per Picassent, vàrem anar al parc de la tirolina, que

també té un circuit d'educació viària. Allí vàrem fer de cotxes i vianants. Joan també

ens va deixar unes ulleres de simulació les quals feien que beguérem borrós i

havíem de fer la prova de posar dins d'una ferradura una clau, era molt difícil!

Aquesta activitat ens va agradar molt.

Joan ens va explicar que ser policia era molt divertit i que esperava no tindre'ns que

multar-nos mai.

Després poguérem gaudir d'un temps d'esplai al parc, ens vàrem tirar per la tirolina,

els tobogans, vàrem gaudir molt perquè, a més, feia molt bon oratge.

Varen ser unes jornades molt interessants, en les quals poguérem aprendre moltes

coses sobre educació viària i veure els perills d'incomplir les normes.

La part que més ens va agradar va

ser la visita a Picassent, ja que ens

poguérem posar en el paper dels

policies i multar als cotxes. Tot i que

també ens va agradar molt el parc de

la tirolina, on passarem una divertida

estona. Esperem repetir!

JORNADES D’EDUCACIÓ VIÀRIA
El passat mes de febrer va vindre a l'escola un policia municipal de Picassent que es

deia Joan. El motiu de la visita a l'escola era gaudir d'unes jornades sobre educació

viària, la primera part era una exposició pràctica sobre educació viària i la segona

part, una eixida per a posar en pràctica tot el que vàrem aprendre.

El dimarts 8 de febrer a la xerrada de seguretat viària, Joan ens va parlar sobre la

importància dels senyals i de complir les normes tant si som conductors com si som

vianants. Aquesta xerrada la vàrem fer amb la classe 3.1 encara que, a causa de la

COVID-19, vam estar les classes separades.

Unes de les moltíssimes coses que ens va explicar Joan, va ser que el patinet

elèctric no podia passar de 25 quilòmetres per hora per a ser legal, aquesta

informació ens la va donar perquè molts de nosaltres fem ús del patinet elèctric. A

més, si circules amb el patinet elèctric, hem d'anar pel carril bici o carretera perquè

si no et poden multar amb un import de fins a

3.000 euros. També ens va ensenyar que, el

patinet normal no conta com a vehicle, en

canvi, el patinet elèctric si contarà com a

vehicle. A més, ens va contar que en

hoverboard sí que podem dur seient, però, en

canvi, no amb patinet normal o elèctric.

Aquestes són algunes de les coses que vàrem

aprendre gràcies a la seua gran explicació.

La segona part d'aquestes jornades la vàrem fer el dia 11

de febrer, quan anàrem al poble de Picassent. Joan ens

va donar unes indicacions sobre com i quan havíem de

posar multes, per exemple: si hi havia un vehicle

estacionat en línia groga, havíem de multar-lo, o si havien aparcat en el lloc reservat

per als metges del centre de salut de Picassent i no estaven autoritzats, els havíem
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  La finca 
Les classes de 3r cicle vàrem anar a Polinyà de Xúquer per conéixer la Finca Sinyent. 

Vàrem fer tallers, un esmorzar, vàrem veure hotels d’insectes, hortalisses desconegudes, 

una bomba d’aigua i molt més. 

 I hui us ho anem a contar absolutament tot! 

La Finca Sinyent és un projecte 
d’experimentació agrària  que 
l’Associació Valenciana d’Agricultors 
(AVA) té a Polinyà del Xúquer, per 
realitzar assajos sobre cultius. AVA és 
una organització professional agrària. 
Es tracta d'una entitat reivindicativa, 
dedicada a la defensa dels interessos 
dels agricultors i ramaders.   

 En arribar ens donaren un esmorzar en 
el que tots els aliments eren naturals i fets 
per ells. 
 
Després ens sentarem a les taules per 
grups i teníem: una “puceta” de pa, oli i 
sal, codonyat, mel, suc de kaki i taronja, 
mandarines, formatge i actimel. 
 
Ens va agradar molt, va ser original. 

El camp d’hortalisses 
        Anàrem al camp d’hortalisses i 
veguerem moltes varietats d’hortalisses 
de fulla: Enciams, Cols, Col de 
Brussel·les, espinacs, bledes i Api… 
Les hortalisses de fulla eren quasi totes 
d'hivern, i experimentaven amb les d’estiu 

 

Què és la finca Sinyent? 

L’esmorzar 

 
 
 

Ens varen mostrar com canviar la varietat de plantes 
utilizant un esqueix. Quan un arbe ja no dona fruits 
tallen el tronc per la meitat i lleven les fulles. Li fan al 
tronc en mig un tall. Li inserten dos branques d’altre 
tipus o del mateix (això és l’esqueix). Després pinten el 
tronc amb una pintura per evitar infeccions o malalties, 
de manera que en 2 anys pot començar a donar fruits. 

sinyent 
 
A la finca Sinyent, utilitzaven diferents sistemes per a que els insectes pol·linitzaren. A les 
vores dels bancals hi havien col·locades unes casetes, amb elements de la natura ( pals, 
pinyes…) al seu interior, on es podien posar els insectes per dormir en alguns llocs de la 
finca. Hi  havien plantes aromàtiques, que s’utilitzaven per atraure els insectes, i que 
poguessin viure allà. En els espais que hi havia entre cavalló i cavalló, els agricultors de la 
finca no tallaven les brosses, perquè  baix d’elles vivien insectes. 

Esqueixos 
 

Edifici del Motor 

El valor dels insectes: la pol·linització 

 Era un edifici , que tenia 
una bomba per treure 
aigua del riu Xúquer. En 
l’edifici tambe  hi havien 
molts elements de 
treball agrícola. 
Antigament servia per a 
regar les plantacions. 
S’han utilitzat diferents 
técniques per treurer 
l’aigua, al principi era 
amb vapor i 
posteriorment amb una 
bomba elèctrica. 

En un racó de la finca,hi havia un bancal 
destinat a varietats de cítrics no comuns. 
L’anomenaven museu dels cítrics. 
Algunes varietats es deien: kumquat, mà 
de buda, pomelo, llima de sang, “cidra”, 
tanguelo… 
*Si voleu trobar aquestes varietats al 
supermercat , segurament no ho podreu  
fer. 

Museu de cítrics

Després dels tallers vàrem fer un concurs on teníem que dibuixar 
alguna cosa que havíem vist al llarg de la visita. Després de 
dibuixar (i pintar) els dibuixos ens digueren els guanyadors/es. Si 
quedaves PRIMER/A et donen un llapis de colors, si quedaves 
SEGON/A  et donen uns retoladors punta pinzell. 

Concurs de dibuix 
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GUERRA AL MÓN 
Aquests dies escoltem moltes vegades a les notícies la guerra entre 
Ucraïna i Rússia. A la classe 3.4 hem estat parlant-ne i investigant 
una miqueta per conèixer més a fons aquest trist conflicte i altres 
que encara ocorren al món. NO A LA GUERRA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin és l’objectiu de Vladímir Putin? 

Derrocar el govern d’Ucraïna i tornar a tindre poder sobre ella i evitar que Ucraïna entre a 
l’OTAN. 
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Què han fet al meu poble al respecte? 

- Manifestacions. 

- Recollida d’ajuda humanitària. 

- Decorat monuments amb la bandera d’Ucraïna. 

- Han acollit a ucraïnesos i ucraïneses a València. 

- Mascletà representativa d’Ucraïna.  
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’
SSPPEEAAKKIINNGG  &&  

GGAAMMEESS  

 

  

LLEETT’’SS  GGOO    

SSHHOOPPPPIINNGG  
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En el segon trimestre hem desenvolupat continguts de coordinació, habilitats 

motrius i equilibri. Hem pogut gaudir del medi natural com a espai per a 

desenvolupar aquest conjunt de continguts, a més de jugar amb diferents 

materials com matalassos, tanques, bancs... 

Ha estat una gran experiència! 

 

L’alumnat de tercer cicle de primària 

gaudeix del nostre esport: La Pilota 

Valenciana 

Encetem al segon trimestre un projecte molt 
interessant i que ha agradat molt a l’alumnat. Aquest, 
és un esport de la nostra comunitat i és considerat 
l’esport valencià per excel·lència: la Pilota Valenciana.  

En primer lloc, els i les alumnes han portat a 
l’escola tots els materials necessaris per a poder 
elaborar el seu propi guant per tal de jugar a l’escola 
amb la mà ben protegida per a evitar lesions.   

MIREU EL PROCÉS I COM QUEDEN FINALMENT, UNA 
MERAVELLA!!!  
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Després, van fabricar les seues pilotes amb 
material alternatiu per a poder començar amb la part 
pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del trimestre, han anat assolint 
continguts de les diferents modalitats (frontó 
valencià, frare, llargues, escala i corda, raspall...) 
centrant-se molt més en aquesta última i mitjançant 
el joc, han perfeccionat prou la tècnica. L’alumnat 
també ha conegut les principals accions del joc i s’han 
practicat els colps més tècnics a les partides que hem 
realitzat al nostre pati: el bot de braç, la raspada,  el 
rebot i la bragueta.  

 

 

 

 

 

 Per a finalitzar, vam rebre a l’escola la visita d’un 
pilotari professional, que ens va realitzar una xerrada 
molt interessant en la que, els i les alumnes, 
aprofitaren per a preguntar-li aquells dubtes i 
inquietuds que tenien sobre el món de la pilota. A 
més, pogueren demanar-li un autògraf al guant que 
havien elaborat a classe per tal de tindre un record 
d’aquesta visita i d’aquest projecte.  

MIREU, MIREU, EN TOTS VOSALTRES...PPUUJJOOLL  IIII  !!  
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DIVERSIÓ I
 

 

Des del gabinet psicopedagògic de l’escola, hem
organitzat uns raconets de jocs i activitats per tal

d’ajudar a l’alumnat a adquirir una bona consciència
fonològica, ajudant així a assentar les bases necessàries

per a una bona lectura i escriptura.  
 

Ací us deixem algunes imatges. 

 

Memori 

 Rulelletra

Polsaparaula

LLENGUATGE 

 
Ho hem passat genial i a més a més, hem aprés

moltes coses!

 

Unno a la inversa

El joc de les paraules

Comença per la lletra...
La paraula secreta

58 59



60 61

E s t e s  s e tman e s  h em  t r e b a l l a t  e n  p r o f u n d i t a t

d i f e r e n t s  t i p u s  d e  c ú p u l e s  g e o d è s i q u e s ,  a

p a r t i r  d e  po l í g o n s  i  d e  po l i e d r e s ,  a j u d a n t -n o s

d e  c a r t o l i n e s  i  a d h e s i u s

Un tr imestre  emocionant !

Du r a n t  d i v e r s e s  s e s s i o n s  h em  v o l g u t  t r e b a l l a r

amb  v o l um s  g e n e r a t s  p e r  p l a n s  h o r i t z o n t a l s  i

v e r t i c a l s ,  d ' e s t a  mane r a  h em  h omen a t j a t  a

B o f i l ,  amb  l a  s e u a  Mu r a l l a  Ro j a  d e  C a l p  i  h em

con s t r u ï t  p a g od e s  p r o u  f l e x i b l e s  c om  p e r  a

s u p o r t a r  t e r r a t r émo l s .

Un tr imestre  amb molts  cont inguts !
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A l t r e s  s e s s i o n s  l e s  h em  d ed i c a t  a

l 'URBAN I SME ,  d i s s e n y a n t  c om  e n s  a g r a d a r i a

q u e  f ó r a  l a  c a l ç a d a  a  l ' e i x i r  d e  l a  n o s t r a  c a s a  i

q u e  ú s  l i  don a r í em .  Han  e i x i t  po r u e s t a s

f a n t à s t i q u e s .  

Un tr imestre  emocionant !

I  n o  e n s  h em  o b l i d a t  d e l  t e r r i t o r i  p r ò x im  i  d e

l ' a r q u i t e c t u r a  d e  l 'h o r t a ,  e n s  h em  f i x a t  e n  e l s

mu r s  d e  p ed r a  i  f a n g  qu e  v o r e g e n  mo l t e s  d e

l e s  n o s t r e s  h o r t e s .

Un tr imestre  mirant  e l  nostre  terr i tor i !
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Comarcal-art. 

La creativitat s'expressa en tots els àmbits de la nostra vida, no 
és només cosa dels artistes o dels genis. Podem ser creatius o 
no, en diferents graus i en diferents aspectes en tota la nostra 
vida quotidiana (feina, família, amistats, lleure, amor, cuina, 
etc.). Hi ha creativitat tant en els grans fets que canvien el món 
com en els petits actes del nostre dia a dia. 

La creativitat és l’habilitat d’inventar i desenvolupar idees noves 
i originals, significa posseir la capacitat de trobar solucions a 
problemes de forma original i creativa. La creativitat no només 
s’expressa en la resolució de problemes, sinó també, en la 
localització d’aquests. 

La creativitat s'agermana amb el pensament crític. Només 
donant espai a la pregunta, qüestionant les "veritats" 
establertes, posant en dubte com se suposa que han de ser les 
coses, com s'espera que m'he de comportar i de pensar, etc., 
podem buscar solucions creatives. És amiga de respectar la 
diferència, d'aprendre a mirar la realitat des de diferents angles, 
d'aprendre dels altres, del diàleg, la tolerància, la flexibilitat, 
l'empatia… 

A Comarcal-art, les tècniques i mètodes emprats es basen 
fonamentalment en els processos determinats pel pensament 
vertical. 

La transversalitat de l’art és la que han notat l’alumnat que entén 
que “l’art és a tot arreu”, que “genera sensibilitat i és terapèutic”, 
i que amb les obres que creen “cadascú interpreta l’art a la seva 
manera”.  
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RROOCCKK  AA  LLEESS  AAUULLEESS  
 
Guitarres elèctriques, bateries, baix 
elèctric, percussions, teclats, veus, cors, 
cançons, rialles, ritme...  
 
Des de ROCK A LES AULES continuem 
treballant la música des d'un punt de 
vista creatiu, col·laboratiu i que connecte cadascun dels grups que 
hem format aquest any. 
 
Tant si sabem tocar com si no en sabem, aprenem més de 

l'instrument que ens interessa i de com 
formar part d'un combo o grup. Aprenem a 
identificar estils diferents i, el que és més 
important, a gaudir creant i compartint 
l'experiència de la música col·lectiva i 
participativa. 

Bertomeu. 
 
 
 

 

  

EESSCCAACCSS  AA  LLAA  CCOOMMAARRCCAALL!!  
  

Després de l'any de pausa, l'activitat d'Escacs es va reprendre en 
2021 amb un gran acolliment, de nou, per part de l'alumnat de la 
nostra escola.   

Ràpidament els grups es van omplir, d’una banda amb alumnes que 
continuaven i de l’altra amb la gran majoria que s'iniciaven en el 
nostre meravellós món de 64 caselles.   

El primer trimestre hem 
aprés els conceptes i 
principis bàsics del joc i  
les maneres d'aconseguir 
escac i mat quan es té 
avantatge material. Tot això, 
al costat de nocions 
d'història i per descomptat, 
molts jocs i partides amb 
les quals de nou han 
tornat a gaudir.  

A més, el mes de febrer passat es va disputar el “Torneig Educart 
2022”, que va comptar amb una gran participació de l'alumnat del 
nostre centre, obtenint el gran assoliment d'aconseguir 3 trofeus! Fins 
i tot alguns dels alumnes, tant novells com “veterans”, s'han federat 
amb el club d'escacs i estan en l'actualitat competint en la lliga 
professional valenciana.  

Per part nostra agrair, com 
sempre, l'excel·lent tracte 
rebut des de La Comarcal, 
que ens impulsa a millorar i 
oferir la millor qualitat possible 
cada curs per a tot el nostre 
alumnat.  

  

Salutacions!   

Ramón Blanco (Professor en Educart i fundador i entrenador del Club 
d'Escacs Aldaia Educart).  
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EL MINISTERI D’EDUCACIÓ RECONEIX LA INNOVACIÓ A LES AULES DE LA NOSTRA 
ESCOLA COMARCAL
La cooperativa rep el distintiu EDIA (Educatiu, Digital, Innovador i Obert)

El Ministeri d’Educació reconeix la innovació a les aules de La Nostra 
Escola Comarcal.
La cooperativa d’ensenyament La Nostra Escola Comarcal de Picas-
sent ha estat reconeguda amb el distintiu EDIA (Educatiu, Digital, In-
novador i Obert) del ministeri d’Educació per com aplica a les seues 
aules els mètodes d’ensenyança innovadors i contrastats mitjançant 
els Recursos Educatius Oberts (REA): materials d’ensenyança, apre-
nentatge i investigació de manera digital i gratuïta publicats pel Cen-
tre Nacional de Desenvolupament Curricular (CEDEC).

Segons la directora de La Comarcal, Inma López, el distintiu representa «un triple reconeixement: al treball 
docent, al qual se li dona un valor afegit; un segell com escola innovadora en les tecnologies i un posicionament 
que les famílies valoren».
Junt amb La Nostra Escola Comarcal, en aquesta primera edició d’aquests distintius també han estat recone-
guts altres sis centres de tota Espanya. En total, quatre són valencians.

68

LES TROBADES 2022
Amb molta il·lusió, aquest 2022 podem dir que #TornenLesTro-
bades i el pròxim dia 22 celebrarem un acte de presentació de les 
#Trobades2022 #LEscolaQueEnsFaLliures.

AGENDA
NOU DISSENY PER  
AL TRAMVIA!! 
Els i les artistes de 4t d’ESO han re-
dissenyat el nostre vagó del tramvia. 
Una acció que feia temps que volíem 
dur a terme i que ara s’ha realitzat de 
la millor manera!
Ha estat un gran treball i estan molt 
contents i contentes de deixar la seua 
empremta a l’escola i commemorar, 
a més, el dia de la Dona amb aquesta 
creació. 
Enhorabona i moltes gràcies.
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AGENDA

JORNADA “PARA MIRARTE MEJOR”
El passat 26 de febrer assistirem a la jornada “Para 
mirarte mejor” al Palau de Congressos. Més de 
1000 persones aprenent i gaudint amb Jose Antonio 
Fernández Bravo, Miguel Angel Santos Guerra, Fran-
cesco Tonucci, Heike Freire i Mar Romera. Va ser una 
jornada molt interessant.

CONSELL INFANCIA PICASSENT
Al llarg del trimestre els Consellers i les Conselleres de la 
Infància de Picassent de la Nostra Escola, han passat per 
totes les classes de Primària per explicar el funcionament 
de la bústia de participació, on l’alumnat podrà dipositar 
propostes per a millorar el poble de Picassent.
Moltes gràcies per totes les vostres propostes!

AKOE EDUCACIÓ
Al mes de febrer vam participar en el Claustres  
Akoe Infantil, Primària i Secundària per compartir 
les conclusions del treball realitzat per les comis-
sions dels centre Akoe sobre per ambients, els in-
ternivellls i el treball per àmbits.
Així mateix aquest mes hem rebut d’@AkoeEduca-
cio el distintiu que les identifica: un cartell en fusta 
produït per la Cooperativa Símbols que fan fet tre-
ball fantàstic. Moltes gràcies.

UN FULL DE RUTA QUE COMENÇA EN LA 
INFANTESA: GUIA COOPERATIVA D’ORIEN-
TACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

En els darrers mesos, la comissió d’orientadores 
d’UCEV, de la qual formem part el gabinet psicope-
dagògic de la Comarcal, ha dut a terme de forma 
cooperativa i col·laborativa un treball conjunt per tal 
d’elaborar una guia d’orientació que contemple les 
necessitats de la nostra societat actual.  
La guia naix a partir de la reflexió que hem realitzat 
conjuntament al voltant de tots els factors que formen 
part de l’evolució personal, acadèmica, professional i 
emocional dels nostres infants i adolescents.  
Es tracta d’una guia accessible i inclusiva que es trobe 
a l’abast de tota la comunitat educativa, ja que consi-
derem que el procés d’orientació comença des de la  
infantesa i implica a tothom, no sols a l’alumnat.  
La guia és un document viu ja que unes de les seues 
parts, en concret, el rebost anirà farcint-se de forma 
contínua.  
La podem descarregar i consultar mitjançant la pàgi-
na del UCEV i, en breu, des de l’apartat de gabinet de 
la nostra web.  
Des del gabinet estem molt contentes del treball rea-
litzat i de formar part d’aquesta comissió. 




