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EDUCACIÓ FÍSICA - 2N ESO - PROJECTE

AMB DUES RODES
Gaudim i aprenem amb la bicicleta

L’ÚS DE LA BICICLETA NO SOLS
BENEFICIA L’INDIVIDU, SINÓ EL
MÓN SENCER
U. E. SIMONIS

TORNEM A
ANAR SOBRE
RODES!
Normes de circulació
Conducció
Mecànica
Biomecànica
Habilitats específiques
Mobilitat sostenible
Conèixer l'entorn

L'alumnat de 2n d'ESO hem gaudit d'una experiència
molt enriquidora aquest trimestre. Hem dut a terme
el projecte Amb dues rodes, fent totes les classes
amb la bicicleta.
La bicicleta és un vehicle extraordinari per a molts
aspectes, entre ells:
Millorar la condició física
Gaudir de recorreguts en el nostre temps lliure
Gaudir amb els nostres amics i amigues
Utilizar-ho com mitjà de transport sostenible
Descobrir el nostre entorn
Aprendre conducció i habilitats específiques
Millorar les nostres habilitats motrius

EDUCACIÓ FÍSICA - 2N ESO - PROJECTE

EL NOSTRE ENTORN
Al llarg del trimestre hem estat gaudint amb la
bicicleta: totes les classes d'educació física han sigut
amb la bicicleta.
En les primeres sessions, vam aprendre a utilitzar el
canvi de marxes, circular en grup, arreglar una
punxada, circular en grup en diferents situacions o
diferents habilitats amb la bicicleta.

Una vegada ja hem tingut control de tots
aquests aspectes, hem començat a fer eixides
per fora de l'Escola per a posar en pràctica
tot allò.
Això ens ha permés conèixer l'entorn més
pròxim ja que hem fet pràctiques en el circuit
de les garroferes de darrere de l'Escola i
també hem arribat fins al camp de motocròs
que hi ha a prop.

La Via Verda és la nostra acampada, una mica
diferent a altres cursos, ja que aquesta és
itinerant, és a dir, anem viatjant amb la bicicleta
fins el lloc on anem a dormir.

VIA VERDA!
En el projecte tractem les competències
necessàries per a després fer la Via Verda
Ojos Negros.

Tot el que hem aprés ho portem a situacions
reals, com circular en grup, utilitzar les
marxes de manera adequada per a cada
situació, reparacions bàsiques de la bicicleta,
entre altres, són algunes de les coses que
hem anat practicant.

ENGLISH LEARNING
STATIONS

5 STATIONS _ 1 TOPIC:
COUNTRIES AROUND THE WORLD

COMPARING CITIES: students read information
about popular monuments and then they revise the
grammar contents on comparatives and superlatives
by writing sentences

UK RESEARCH: students read information about the
United Kingdom and then they must complete a
factsheet with the most basic information: symbols,
monuments, history, geograhpy...

Learning stations (also
called 'corners' in primary
education or 'activity
centres' in pre-school) are
specific areas in a classroom
where learners rotate from
station to station to
complete an educational
task in different ways.

PLACES IN TOWN DOMINOES: students play this
popular game while reading definitions of places in a
city and matching them to the correponding
pinctures.

GIVING DIRECTIONS: taking as a reference a map
of London, student help the different characters
getting to their destinations.

THE PRICE IS RIGHT: students practice how to read
big numbers by playing a genially based on the
famous TV show "The price is right". They have to
guess the price of the item on screen keeping them
withing the linim.

EAT YOUR WAY ACROSS
THE ISLANDS
In their project on food, 1st ESO students learnt a lot on typical British
dishes, created their own menus and acted role-plays at the restaurant,
wrote a text about their favourite food and right now they are preparing
their own cooking videotutorials
To introduce the new project
student made a quick research
on different dished from
across the British isles. They
had to find out where was the
dish originally from, its history
and main ingredients. Each
one did the reasearch on a
different dish so later on we
shared the info with our
teammates.
Students also wrote an
informative text on their
favourite meal and they
explained why was it
important for them and
which food they usually
eat. This way, we can
practice our writing skills
together with text linkers
and connectors.

To practice our oral skills,
students created their own
role-plays asking for food at
a restaurant. To do so, first
they had to create their
restaurant menus and learn
common words and
expressions on the topic.

In our final task, we are
creating our own recipes,
which we will record on a
videotutorial together with
our families. This activity will
allow us to put everything we
learnt in the project together
and practice all the skills.
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UNA MIRADA
DIFERENT CAP A LA
TRIGONOMETRIA

ASTROLABI
CASOLÀ
Aquest segon trimestre, l'alumnat de 4t de
l'ESO ens hem endinsat dintre del món de la
trigonometria, és a dir, hem estudiat les
relacions entre els costats i els angles dels
triangles.
Una de les aplicacions més importants
d'aquesta àrea de les matemàtiques és el
seu ús per a la mesura d'objectes als quals
no podem accedir.
Amb aquest objectiu, hem construït un
instrument de mesura d'angles, l'astrolabi i
l'hem emprat conjuntament. Us expliquem
la nostra experiència en aquest article.

CONSTRUIM
L'ASTROLABI
L'astrolabi és un antic instrument astronòmic que
s'empra per a calcular l'angle d'inclinació entre dos punts
concrets. Entre els seus usos destaquen la mesura del
temps a través de la posició de sol, i la latitud geogràfica a
partir de la posició de les estreles.
El seu ús és simple, ens situem en el punt des que volem calcular l'angle i, mirant pel
tub, apuntem cap a l'altre punt. Quan el contrapés s'estabilitze mirem l'angle que
marca i aquesta serà la inclinació.

TREBALLEM LES
RELACIONS
TRIGNOMÈTRIQUES
Abans de realitzar la pràctica, treballem les relacions
trigonomètriques dintre de l'aula. Portem a cap
exercicis i problemes en els quals emprem les
definicions de sinus, cosinus i tangent per mesurar
distàncies desconegudes.

APLIQUEM ELS CONEIXEMENTS EN
SITUACIONS PRÀCTIQUES
Un cop assolits els coneixements, ens posem la bata de científics i calculem al pati la mesura
d'objectes que, a priori, ens serien impossible d'obtenir. Utilitzant el nostre raonament
trigonomètric i l'astrolabi hem sigut capaços de mesurar l'altura de l'edifici de secundària, de les
grades amb una persona a sobre i, fins i tot, l'elevació de l'escala d'emergència!

Projecte de Geografia i Història de 4t de l'ESO

CARTES DES DEL FRONT
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Darrere de les aliances i dels països que van lluitar en la Primera Guerra Mundial, els noms de les batalles, els dirigents
poílítics i els números que mostren les nombroses baixes, existeix una realitat de sofriment i destrucció, viscuda en
primera persona pels soldats que van lluitar en el camp de batalla.

“El passat és un país estrany” i, per tant, difícil d’entendre. Com podria ser l'experiència d'un soldat en la Primera
Guerra Mundial? Quina carta podria haver escrit als seus èssers estimats? Tenir empatia històrica comporta
comprendre els contextos socials, culturals, intel·lectuals i emocionals que modelaren la vida i les accions de la
gent en el passat.

PRESENT: INVASIÓ D'UCRAÏNA
[...] En l'era nuclear, el paper d'un moviment
antibèl·lic és posar l'accent en les alternatives a
una escalada militar que podria, amb massa
rapidesa, portar a l'anihilació de la civilització
humana: per damunt de tot, un ordre
internacional basat en regles compartides,
diplomàcia i cooperació. [...]
El moviment antiguerra lluita per un cor en un
món sense cor. Es resisteix a una narrativa
racista resumida per un corresponsal de
notícies estatunidenca - "Això no és l'Iraq o
l'Afganistan... Això és una ciutat relativament
civilitzada, relativament europea"- subratllant
que la invasió d'Ucraïna importa perquè és un
poble atacat, no perquè siga europeu, i que
aquesta

empatia

ha

d'aplicar-se

més

universalment.
També reclama una aplicació universal de les
normes: si ens oposem a un agressor, hem
d'oposar-nos a tots. La defensa de la
coherència en els assumptes internacionals es
titlla sovint de "xerrameca", però en el fons és
la creença que totes les víctimes de la injustícia
tenen el mateix valor. Si entenem el dret dels
ucraïnesos a resistir l'ocupació, hauríem
d'estendre aqueixa cortesia als palestins; si ens
repugna la matança de xiquets a Ucraïna,
hauríem de sentir-nos igualment horroritzats
pel bombardeig saudita de xiquets amb bombes
occidentals; i hauríem de condemnar igualment
les atrocitats comeses per altres règims
antioccidentals, des de les bombes de barril
d'Assad a Síria fins a l'opressió dels musulmans
uygher a la Xina.
Mentre Putin lliura la seua guerra d'agressió, la
necessitat d'un moviment antibèl·lic tan
coherent com valent és més urgent que mai. En
l'ací i ara, condemna una guerra d'agressió
criminal, defensa el dret d'Ucraïna a resistir i
exigeix que aqueixos mateixos principis
s'apliquen universalment. [...]
Owen Jones, The Guardian, 2 març de 2022

WELCOME TO
COMARCALAND
Aquest trimestre a l'Àmbit científic-tècnic, hem dut a terme el projecte WELCOME TO COMARCALAND, en el
qual hem treballat continguts de Matemàtiques, Tecnologia i Anglés.
Hem imaginat nous mons, dels quals hem extret quins percentatges tenien d'aigua o de terreny volcànic, també
hem investigat quins són els esforços de tensió, flexió i tracció, però sobretot hem fet el Challenge: Quin pont
suportarà més pes? Hem construït ponts que han suportat fins a 16 quilos!!!!

16 quilos!!!!

DIA DE LA DONA: 8M

MARXA PER LA IGUALTAT

Tot l'alumnat de la Nostra Escola
Comarcal ha participat en la "I
MARXA PER LA IGUALTAT". Aquest
acte ha sigut la culminació d'una
sèrie d'accions reinvindicatives al
voltant del Dia de la Dona.
LECTURA DEL MANIFEST
Les alumnes de 3r i 4t d'ESO, han elaborat i llegit un manifest a totes les etapes de La Nostra Escola.

"Escrivim aquest manifest perquè
ens agradaria demanar-vos que
tots i totes col·laborem en
aquesta lluita."
"Les dones volem una societat
amb comportaments igualitaris,
volem una realitat real, justa,
equilibrada,
compensada
i
inclusiva".

MARXA PER LA IGUALTAT
Tot l'alumnat de la nostra escola s'ha unit en una marxa per a demanar la igualtat en la nostra societat.

DONA I CIÈNCIA
3r ESO DESCOBREIX EL TREBALL "DONES CIENTÍFIQUES DE LA MEDITERRÀNIA"

UNA EXPOSICIÓ
ITINERANT DE LA
FUNDACIÓ FISABIO
ON ES MOSTREN
TREBALLS
CIENTÍFICS
DIRIGITS PER
DONES DES DE
DIFERENTS
VESSANTS DE LA
CIÈNCIA

Durant el passat mes de febrer, i amb la
participació de la Fundació Fisabio, vam poder
gaudir al rebedor de l'edifici de Secundària
l'exposició itinerant "Dones científiques de la
Mediterrània". Una exposició formada per 30
panells gràfics amb els rostres de 30 dones
científiques pertanyents a un ampli i divers
ventall de disciplines científiques com són la
Matemàtica, les Ciències de la Salut i l'Esport,
l'Oncologia, la Farmàcia, la Física o les Ciències
Socials i Mediambientals. Una mostra més de la
comunitat científica per donar a conéixer el
paper clau de les dones a la ciència i motivar les
xiquetes i adolescents per endinsar-se en el món
de la investigació científica.

Aprofitant les sessions de ciències de 3r,
durant una setmana vam dedicar el temps de
les

classes

l'exposició.

per
Hi

conéixer
havia

les

dones

dones

del

de

Marroc,

Algèria, Líban, Egipte, Iran, Itàlia, Portugal,
Eslovènia, d'altres països de la Mediterrània
i, com no, valencianes com Anna Lluch, la
qual ja vam conéixer el curs passat amb els
seus treballs d'investigació del Càncer de
Mama.
Com a tasca final, vam realitzar un concurs
de Kahoots per equips on mostràvem els
nostres coneixements apresos de cadascuna
de

les

científiques

exposades.

Una

experiència més que ens ha obert un poc
més els ulls a la ciència.
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC
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S
Primeres universitàries
1ª dona trans valen
ciana
DONES DE DIFERENTS ÀMBITS, PERFILS, ÈPOQUES.SÓN LES DONES QUE
APAREIXEN ALS LLIBRES DE SANDRA CAPSIR I MARIA VIU.DONES
VALENCIANES QUE HAN DEIXAT ALGUNA PETJADA EN LA HISTÒRIA, EN
LA SOCIETAT I QUE ÉS MOLT INTERESSANT CONÈIXER
L'alumnat de 1r d'ESO hem treballat les biografies d'aquests llibres i us
convidem que s'endinseu en un viatge en la història valenciana
protagonitzada per dones

EL TEXT CIENTÍFIC
Cultura Científica de 4t d'ESO

CONEIXEM EL
MÓN DE LA
INVESTIGACIÓ
Text i imatges d'Estela
Corcoba

Aquest trimestre l'alumnat ha
estat estudiant el text científic en
les seues diferents variants.
Hem analitzat les diferències
entre els textos de divulgació
científica
i
els
textos
especialitzats, i hem aprofundit
en els segons a partir d'un article
sobre espècies de serp invasores
a Eivissa.
Per acabar, hem tingut la sort
que ens visitara la doctora Elba
Montes, autora de l'estudi, que
ens ha parlat del seu treball i de
la investigació en general.
A més, l'alumnat ha pogut
realitzar-li les seues preguntes i
han pogut veure i analitzar
diferents exemplars seguint les
indicacions de l'experta.
Ha sigut una experiència molt
enriquidora per a les diferents
parts.
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ERASMUS+ ESPAISOS
Iniciem les visites a centres europeus per a realitzar experiències job-shadowing

ESPAISOS:
ESPAIS
D'APRENENTATGE
INNOVADORS I
SOSTENIBLES
Text i fotos:
Departament Internacional

Enguany estem en el segon i últim any de
projecte Erasmus+ KA101 ESPAISOS: Espais
d'Aprenentatge Innovadors i Sostenibles. Com
hem informat anteriorment, el projecte està
centrat en el coneixement, la implementació i
la difusió d'experiències al voltant dels espais
d'aprenentatge que disposem al centre i
d'aquells que posseixen els centres europeus
que anem a visitar en breu. Recordem: el
Montessori Zentrum de Nürnberg, Alemanya;
l'ITCS Gino Zappa de Saronno, Itàlia; i el
Syvälahti E.C. Turku, Finlàndia. A principis de
maig, alguns professors de La Comarcal
viatjarem a Nürnberg per realitzar el primer
job-shadowing i observar com treballen els
companys germànics. Bis später!
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PROVES A2 HOMOLOGADES
Els alumnes de 4t ESO realitzaren les proves homologades de nivell bàsic A2

Prop de mig centenar d'alumnes de 4t ESO
s'han presentat enguany des de la
Comarcal a les proves homologades per
l'Escola Oficial d'Idiomes per a l'obtenció
dels certificats de nivell bàsic A2 en
llengües estrangeres: Anglés i
Francés/Alemany. Les proves es realitzaren
a La Comarcal els dies 14 i 22 de febrer per
a Anglés i Francés/Alemany,
respectivament. Els resultats han sigut
novament prou satisfactoris amb un 90%
d'aptes en Anglés, un 100% en Francés i
més d'un 60% en Alemany. En definitiva,
una nova convocatòria exitosa tenint en
compte la situació pandèmica que hem
estat travessant darrerament.
Congrats everyone!

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

INTRODUCCIÓ
A LA
CINEMÀTICA
Text i imatges d'Estela
Corcoba

En l'última unitat de Física
l'alumnat de segon ha estudiat el
moviment, i ha aprofundit en el
Moviment
Rectilini
Uniforme
mitjançant
una
pràctica
col·laborativa molt completa en
la qual primer han recollit les
dades de temps i posició
necessàries per al desplaçament
a velocitat constant de cadascun
dels estudiants.
Després, ja a classe, han aprés a
representar-ho gràficament fent
ús de les TIC, a analitzar les
dades obtingudes i reflexionar
sobre l'activitat realitzada.

LA NOSTRA LLIGA DE DEBAT
Aquest trimestre els alumnes de 3r ESO continuaren
debatent a classe de Tutoria, aquesta vegada amb el
format de La Lliga de Debat, l'activitat organitzada tots els
anys per la Universitat de València i Xarxa Vives adreçada
a alumnes de 4t ESO i 1r i 2n de Batxiller.

3r
ES
O
TU
T
OR

IE

S

En aquest trimestre des de les tutories de 3r ESO hem donat continuïtat als
projectes d'investigació del primer trimestre. En aquesta ocasió ens hem centrat
en la part del debat, adaptant-lo al format d'una de les activitats que realitzem a
l'escola des de fa uns anys: La Lliga de Debat. En aquesta ocasió l'alumnat de 3r
ha treballat aquesta particular activitat, a la qual hem denominat La Nostra Lliga
de Debat, i en la qual hem plantejat debats al voltant de temes concrets (un per
curs) com ara: la tauromàquia, la pena de mort o els límits de la ciència.
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FORMATS EXIGENTS,
VALORS, ARGUMENTS I
CONTRAARGUMENTS
El format de la Lliga de Debat suposa un exercici
d'adaptació dialèctica amb unes formes concretes
d'oratòria on s'ha de mesurar bé el temps de les
exposicions inicials, els arguments, les rèpliques i les
conclusions finals.
Durant diferents sessions l'alumnat ha estat
documentant-se, visionant debats de la Lliga
d'edicions anteriors, assajant intervencions i
preparant els debats per a l'elaboració
d'arguments potents i de recursos de
raonament efectius. Arguments a favor i en
contra, encara que la postura de cadascú fora la
contrària als seus valors i les seues creences.

"Ha estat molt
interessant l'experiència.
Me n'he adonat que em
costa molt defendre una
idea amb la qual estic
totalment en desacord".
Alumna de 3rB en del
debat sobre la pena de
mort.

CONVIDADES DE LUXE
A més a més, per a aquest format
de debat, hem disposat d'un
tribunal de valoració dissenyat per
a l'ocasió, amb la col·laboració i
presència d'altres professores de
l'etapa, com ara Estela Corcoba
(Biologia) i Letícia Cardona
(Ciències Socials) ESO. 2021-22

PROJECTES
GLOBALITZATS

EL MÓN CLÀSSIC
I EL VULCANISME

A l’assignatura de projectes globalitzats l’alumnat de 1r de l’ESO hem fet el projecte del Món clàssic.
En la primera part hem aprés les aportacions dels grecs i romans que hem heretat. Hem conegut
també les polis i colònies gregues més importants i el seu art, les fundacions de ciutats romanes i
les seues principals construccions, les seues societats i per últim hem investigat sobre els mites dels
déus i deesses més famosos. Com a producció final d'aquesta part del projecte hem realitzat una
representació teatral! Hem conegut la vida de diversos personatges que van viure a la ciutat de
Valentia i a partir de les seues històries hem fet les diverses actuacions.

CONSTRUÏM I
FEM ERUPCIONAR
ELS NOSTRES
VOLCANS!

En la segona part del projecte hem treballat el
vulcanisme. A partir de l'erupció del Vesuvi hem
estudiat els tipus de volcans, les activitats eruptives i
hem investigat els volcans més importants arreu del
món. A més hem pogut veure simulacions de
diferents tipus d'erupcions i erupcions històriques.
Per últim, com podeu observar a les imatges , hem
construït els nostres propis volcans!

Soc poeta

Pla Lector 3r

3r ESO hem treballat per al Pla Lector el llibre de
poemes Versos per a Anna, de Marc Granell. Cada
dia hem dedicat un moment de la classe per a
recitar alguns poemes. Eixíem voluntaris a llegir i
animàvem els nostres companys i companyes
perquè finalment tots i totes participàrem de la
lectura colectiva.

Ens ha agradat molt aprendre una
altra manera de llegir, molt més
pausada

i

sentiments.

expressant
Després,

com

els
a

projecte final, ens hem convertit
en poetes que escriuen i reciten i
hem escrit les nostres pròpies
poesies i les hem compartides
amb la resta.
A més a més, hem descobert que
tenim uns i unes joves poetes de la
improvisació!

PER SIS GRANETS DE MAGRANA!

MALEÏDA POMA!

L' alumnat de 1r han llegit dos llibres
escrits en teatre que són unes divertides
versions de dos mites clàssics grecs. Al
voltant de la lectura han realitzat diverses
activitats
així
com
treballs
sobre
mitologia i deus i deesses gregues , però
de totes les activitats la que més els ha
agradat ha sigut la representació teatral
de les dues lectures.
Els nostres alumnes s'han convertit per
una estona en Deus i deesses de l'Olimp:
Zeus, Persèfone, Afrodita , amb els seus
conflictes , símbols i atributs .

1R ESO ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Quina diversió en els
assajos, en la tria
del vestuari, dels
atributs, ...

Si voleu gaudir igual com hem gaudit
nosaltres ací teniu els codis QR i que
comence l'espectacle!
PER SIS GRANETS DE MAGRANA!

MALEÏDA POMA

ÂMBIT LINGÜÏSTIC

2n d'ESO

APROFUNDIM EN LES
TIPOLOGIES TEXTUALS

Cada alumne i alumna aporta la seua esquematització o resum dels trets que han identificat en cada tipologia textual

Aquest trimestre, l'alumnat de 2n d'ESO ha treballat
el tema de les tipologies textuals simultàniament en
valencià i castellà. La utilitat de reconéixer la
diversitat de textos que ens envolten dia a dia, així
com el seu format i objectiu, resulta un competència
d'allò més rellevant per a qualsevol ciutadà.
Perquè sàpiguen reconéixer i estar a l'aguait de
textos presentats com a objectius però que realment
són argumentatius, per a familialitzar-se amb les
instruccions de diversos aparells o accions, per a
poder elaborar exposicions sobre qualsevol tema
d'interés... Per tot això, i més, no sols els alumnes
han desenvolupat i perfeccionat la capacitat
d'identificar la gran varietat de textos als quals
s'enfrontaran durant la seua vida, sinó que també
s'han llançat a la producció pròpia d'escrits de
diverses tipologies.

Elaboració dels esquemes grupals per grups
d'experts

ÂMBIT LINGÜÏSTIC

2n d'ESO

El primer pas per a
adquirir destresa en
les diverses tipologies
és familiaritzar-se amb
la multitud de
varietats de textos que
ens intenten explicar
alguna cosa,
convéncer, ensenyar...
o inclús vendre algun
producte. És d'allò
més important
comptar amb aquesta
habilitat per a
esdevindre ciutadans
autònoms i amb una
mirada crítica envers
qualsevol tipus de
discurs.

L'alumnat elabora una versió pròpia de l'esquema grupal

Així, per aconseguir la major capacitat autònoma en relació amb aquest tema, els alumnes han
començat, precisament, per l'elaboració individual de dos textos de diferents tipologies textuals
d'entre les proposades pel professorat. D'aquesta manera han sorgit autèntics publicistes amb
futur, amb la redacció d'anuncis publicitaris com a textos argumentatius, o periodistes i naturalistes
amb moltíssima projecció, en el cas d'inventar-se una nova espècie d'animal i elaborar un
documental, com a text expositiu. També han creat productes totalment innovadors, des d'un tàper
per al menjar que vola i fa quasi qualsevol cosa fins a una nevera que, secundàriament, imprimeix
diners. Discursos polítics de diferents índole han proliferat com a mostres de textos argumentatius,
així com converses amb éssers estranys o d'allò més quotidianes com a exemples perfectes dels
textos conversacionals i dramàtics.
Una vegada acabada la part més creativa, el següent pas era endinsar-se en els aspectes més
tècnics i pròpiament lingüístics de cada tipologia, per a la qual cosa cadascú ha preparat sengles
esquemes o resums que condensen allò més propi de cada tipus de text.
Finalment, s'ha posat en comú aquest treball sintètic per a la creació d'esquemes a càrrecs de grups
d'experts de cada tipologia, de manera que cada expert i experta ha hagut d'aportar la seua visió
sobre el text del qual s'havia encarregat. El projecte ha finalitzat amb un treball expositiu per part
de cada estudiant a l'hora d'explicar a la resta aquelles característiques més rellevants de la
tipologia textual corresponent.

4T ESO, TRAMVIA A LA COMARCAL

NOU DISSENY PER AL TRAMVIA
L'alumnat de 4t d'ESO realitzàrem un projecte al
mes de febrer per tal de redissenyar el tramvia
de primària. Aquest vagó ha format part de les
seues vides des del primer dia que van entrar a
lescola i el pas del temps l'havia deteriorat.
Aquesta acció feia temps que es volia dur a
terme i ara ha sigut el millor moment.
Un projecte de grup, d'equip, de cooperativisme i
d'unitat on es pot veure la gran implicació que
han pres en cada moment de la seua creació.

TRAMVIA
A LA
COMARCAL
La temàtica i el disseny ha estat una tria per part
de l'alumnat, que ha decidit en tot moment allò
que volien expressar i deixar empremta. La
temàtica de les Dones, acostant-se el 8 de març,
ha estat tot un encert i el final del projecte es
pot veure i visitar cada dia.

4T ESO, TRAMVIA A LA COMARCAL

UN MUSICAL
DIFERENT

" - Sap per què vull fer teatre?
- Realment tinc molta curiositat de saber per què estàs ací.
- Li ho vaig a dir. Vull fer teatre perque vull fer alguna cosa per mi i per la gent. Vull fer
teatre perquè pense que val per comunicar-se entre els éssers humans, perquè crec que
pot ser un camí cap a l'enteniment i cap a la comprensió. Per això.
- Així que vols canviar el món...
- Doncs sí, m'encantaria canviar aquest món. I pense que encara es pot."

Els dimecres i dijous, els grups de 4t ESO
treballen molt intensament per portar
endavant un projecte diferent i amb unes
connotacions artístiques i expressives a les
que no estan acostumats.
Es tracta de la realització d'un musical original,
amb una història creada per l'alumnat i una
interpretació totalment en directe.

Tots els aspectes de l'espectacle es produeixen per part de l'alumnat; des de la part teatral fins la part
coreogràfica i purament musical. Han participat fins i tot en la creació de personatges concrets de l'obra
teatral.

El contacte directe en l'art en general és una
connexió vital en la vida d'un adolescent: la
connexió en la cultura, en el treball en
equip, en aspectes com la cooperació, el
respecte pel treball de la resta, l'esforç
individual per fer-ho el millor possible,
aportar al grup i formar part d'aquest...
L'estrena del musical tindrà lloc al final del
tercer trimestre, com a acte de comiat per
part de l'alumnat de 4t, per a la resta de
l'escola i per a les famílies que vulguen
gaudir de l'espectacle.

AGENDA SECUNDÀRIA
DIA DE LA PAU
L'alumnat de 1r ESO ha participat en diverses activitats,
organitzades pel departament de llengües, per a
commemorar el dia de la Pau.
L'alumnat ha elaborat un alfabet per la Pau amb paraules
relacionades amb aquesta diada en les tres llengües que
han participat: valencià, castellà i anglés. A més, també han
conegut amb més profunditat els moviments pels drets
civilsAKOE
que tingueren
lloc als Estats Units durant les dècades
EDUCACIÓ
dels anys 50 i 60 i així s'han apropat a figures tan
representatives en la lluita per la igualtat com Rosa Parks o
Martin Luther King Jr., entre d'altres, i aquelles accions que
dugueren a terme per a acabar amb la segregació racial
imperant en aquells temps.

ROSTRES MEDITERRÀNIS DE LA CIÈNCIA
L'exposició dels rostres mediterranis de la ciència de la
fundació @gvafisabio ha estat durant el mes de febrer al
hall de secundària.
Treballàrem amb elles i
gaudírem dels seus
aprenentatges tot celebrant el
dia de la dona i la xiqueta en la
ciència de la millor manera!

TROBADES D'ESCOLES EN VALENCIÀ
Anoteu a l'agenda! El proper dissabte 7 de maig tenim una
cita a Quart de Poblet per celebrar les Trobades 2022.
Des de la comissió de Guaix hem participat en la seua
organtizació, així com al Concurs Literari Sambori (amb dos
alumnes de la secundària premiats pel seu relat) i a la
campanya 1€ llavor de solidaritat.
A més, estem ben contents a l'escola perquè el dibuix
presentat per l'alumnat d'infantil ha sigut l'escollit per
il·lustrar aquesta Trobada.

CARNESTOLTES MOLTES VOLTES
L’alumnat de la Secundària també celebra Carnestoltes! En horari de vesprada, després dels manaments
de tota la setmana, els grups de la Secundària lliuren les seues millors disfresses per desfilar per la
passarel·la i gaudir de la festa final.
Un luxe poder tornar a gaudir d’aquestes activitats d’etapa tots i totes alhora!

DISTINTIU EDIA
Ens han concedit el distintiu EDIA en recursos d'Innovació i
Tecnologia del Cedec
i el Ministeri d'Educació, per la
metodologia emprada en l'assignatura d'anglés de 1r a 4t
d'ESO.
El Projecte EDIA (Educativo, Digital, Innovador y Abierto) de
CEDEC promou i dona suport a la creació de dinàmiques de
transformació digital y metodològica als centres per tal de
millorar l'aprenentatge de l'alumnat y promoure nous models
de centres educatius.

11F DIA DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA
CIÈNCIA
Des de l'etapa Secundària, exactament des del
departament de ciències, hem celebrat "el dia de la dona i
la xiqueta en la ciència" hem fet un munt d'activitats, de fet
hem descobert un joc molt divertit.
"La ciència dona joc" Un joc en el qual a més de jugar i
passar-ho bé, coneguem dones que han fet descobriments,
investigacions molt interessants en el món de la ciència.

CLAUSTRES AKOE
Al mes de febrer vam participar en el Claustres Akoe Infantil, Primària i Secundària per compartir les
conclusions del treball realitzat per les comissions dels centre Akoe sobre per ambients., els internivellls i
el treball per àmbits.
Així mateix aquest mes hem rebut d’@AkoeEducacio el distintiu que les identifica. Un cartell en fusta
produït per la Cooperativa Símbols que fan fet treball fantàstic. Moltes gràcies-

ORIENTACIÓ
En els darrers mesos, la comissió d’orientadores d’UCEV, de la qual formem part el gabinet psicopedagògic
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
considerem 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 pàgina del UCEV i, en breu, des de l’apartat de gabinet de
la nostra web.
Des del gabinet estem molt contentes del treball realitzat i de formar part d’aquesta comissió.

ESMORZAR FALLER
Dijous 17 de març, darrer dia lectiu abans de les festes de
les falles, l'alumnat de la Secundària va gaudir d'un bon
esmorzar: xocolate calent amb bunyols preparat pel nostre
equip de cuina.

