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EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys
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El Projecte del Circ és un dels més especials que tenim a l’Etapa Infantil desdeEl Projecte del Circ és un dels més especials que tenim a l’Etapa Infantil desde
pràcticament els inicis de La Comarcal. El curs passat no el poguérem dur a termepràcticament els inicis de La Comarcal. El curs passat no el poguérem dur a terme
donada la situació que estàvem vivint, però aquest no hem volgut deixar passardonada la situació que estàvem vivint, però aquest no hem volgut deixar passar
l’oportunitat de realitzar-lo, adaptant-nos a la situació i al context actual. Partint de lesl’oportunitat de realitzar-lo, adaptant-nos a la situació i al context actual. Partint de les
seues possibilitats motrius, els xiquets i les xiquetes de 4 i 5 anys manipulen diferentsseues possibilitats motrius, els xiquets i les xiquetes de 4 i 5 anys manipulen diferents
materials, fent-se especialistes i deixant-se portar pel moviment i la curiositat. El joc ésmaterials, fent-se especialistes i deixant-se portar pel moviment i la curiositat. El joc és
el gran protagonista, un joc lliure on la imaginació, la creativitat, el treball en equip, elel gran protagonista, un joc lliure on la imaginació, la creativitat, el treball en equip, el
respecte, l’ajuda, la cooperació, ...respecte, l’ajuda, la cooperació, ...    conviuen per donar forma a la gran mostra final!conviuen per donar forma a la gran mostra final!
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HA ESTAT ENTRAR DEL PATI I ALLÍ ESTAVEN… AL 
BELL MIG DE L’ESTORA I PLENES DE SORPRESES! 

QUINA EMOCIÓ! 

A LES CLASSES DE 3 ANYS HEM GAUDIT DEL PROJECTE “CONTES VIVENCIATS”! 
TOT HA COMENÇAT AMB UNS MISSATGES QUE HAN ARRIBAT A CLASSE 

CONVIDANT-NOS A GAUDIR DE DIFERENTS TEATRES PERÒ UNS DIES DESPRÉS… 
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EXPERIMENTAR AMB ELS DIFERENTS MATERIALS ÉS UNA 

PART ESCENCIAL DE LA NOSTRA MANERA D’APRENDRE 

…I DE GAUDIR! 7



	 	

PODER ELEGIR EL CONTE 
QUE MÉS ENS AGRADA O  

EL QUE MÉS ENS 
IDENTIFICA, TAMBÉ ÉS 
MOLT IMPORTANT! 

DESPRÉS DE TRIAR CONTE ÉS L’HORA DE TRIAR UN PERSONATGE! 

	

PERÒ SI VOLEM QUE 
QUEDE BÉ, ENS HAUREM 

DE PREPARAR UN 
COMPLEMENT! 

EL NOSTRE PROJECTE JA S’ESTÀ ACABANT I ÉS HORA DE MOSTRAR-LI 

ALS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES QUE BÉ ENS HA QUEDAT! 
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AL CAMPET

DESPRÉS DE TANTA PLUJA, EL SOL ENS REGALA LA SEUA LLUM I CALOR. 
ARRIBA EL TEMPS DE BONES COLLITES A L'HORT.

 

I AIXÍ, DIA RERE DIA, EL NOSTRE CAMPET S'OMPLI DE VISITES I DE
VIDA. I AIXÍ ÉS COM DESCOBRIM DE PRIMERA MÀ QUÈ NECESSITA
UNA PLANTA PER CRÉIXER, ASSABORINT EL GUST DELS ALIMENTS

NATURALS, CULTIVATS SENSE PRESSA I AMB MOLTA ESTIMA.
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Ambients 

3  A N Y S

Aquestes darreres setmanes a les aules de 3 anys hem fet el tancament
dels ambients d'aprenentatge. Aquesta vegada ha estat d'una manera
molt especial, doncs per fi hem pogut trencar bombolles i 
barrejar-nos tots i totes.

A més, hem pogut experimentar i gaudir de la llibertat de moviment gràcies
a la lliure circulació pels diferents espais.

Sabeu què?; tornar a la normalitat ens fa molt feliços!

�

d'aprenentage

3  A N Y S
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La nostra aventura de la mà del
pirata pata xula

Els xiquets i xiquetes  d'Infantil han viscut una de les
experiències més inoblidables i alhora enriquidores: l´acampada! 
Tot va començar en l aparició de complements per tot arreu!!!
el pirata Pata Xula ens va demanar que recollirem tota la
roba que havia   perdut i la portàrem a la Torreta del
Marquès!!

pistes i missatges secrets hem anat descobrint fins endinsar-nos de
ple en el món pirata!

La nostra aventura de la mà del
pirata pata xula

Amb molta il.lusió hem decorat la nostra classe, hem
preparat la nostra maleta i fins i tot un mocador pirata. 
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A la fi arribà el gran dia, emocions i il·lusions impregnaren
cada raconet. 

Diversos tallers, jocs i activitats ens porten a viure
 una

de les experiències més enriquidores.

La nostra aventura de la mà del pirata pata xula
I com no podia ser d'altra manera, Pata Xula ens esperava a la tan anhelada i
esperada Acampada, qui amb un joc de pistes ens va conduir a descobrir el gran
tresor amagat!
De segur que totes i tots guarden moltes anècdotes i vivències d'aquesta
meravellosa aventura! 
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SETMANA

INFANTIL

Aquest curs per fi hem pogut recuperar i gaudir de la Setmana Cultural tota

l'escola junta. I bé que ho hem aprofitat, però especialment per retrobar-nos les

diferents etapes. 

L'acte d'inauguració a l'ESO, el concert al pati d'Infantil, i la clausura a Primària han

servit de bastida per a estructurar tota una setmana farcida de bons moments

i, sobretot, bona companyonia comarcalera. 

CULTURAL

AMICS LECTORS
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TALLER

COMPOSICIONS

EFÍMERES TEATRE

REIVINDICACIONS
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ENGLISH TIME!

LAST TERM HAS GONE!

Hello!

 

Hello to everybody!
The last publishing of this scholar year has arrived!
It has been an amazing scholar year full of surprises. At last,
we are going back to the good times before the pandemic and
our big smiles are proofs of it.
Let's have a look!

And that’s not all! We know a lot about
FEELINGS, COLOURS, ANIMALS and more!
That's because we have been review all
the contents we have learnt during this
scholar year by stories, songs, games

and just our day by day.
How smart we are!

 

In addition, we are also
learning some

PARTS OF THE BODY
exploring our own bodies
while we are having fun.

In SARAGANTANES, ORONETES and FORMIGES,
we already know the FAMILY MEMBERS
thanks to Pepa Pig, Goldilocks and the Three
Bears or Baby Shark.
We are experts in Baby Shark dancing!.

Firstly, it is just amazing how we get excited with English contents.
We love Storytelling and dancing, but the most that we love is to play.

      Let's play then!
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What about RABOSES, GRIPAUS, PAROTETS, MUSSOLS and
SAMARUCS?

Well, let’s have a look!

We have had a really good time working ACTION VERBS and
BODY PARTS by songs like “Freeze and Dance” or playing to “the

Floor is Lava” game among others. 
We love these games!!

And once again, we have learnt a
lot by playing, singing, dancing

and having fun.
 

Finally, June has arrived and the SUMMER is right here…
So, let’s go to the beach, to the swimming pool, to the river and more!!

Hope you have a really nice SUMMERTIME and see you next scholar year!

Furthermore, we already know some TRANSPORTS and we can identify if
they are going by air, land or water.

We are super!
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EDUCACIÓ primària
6·7·8·9·10·11·12 anys



     UN  

    MÓN  

D’EMOCIONS 

 

Aquest tercer trimestre les classes de 1r cicle  
hem iniciat un viatge al voltant de les  emocions.  
Cada classe ha vivenciat, jugat i expressat la  
seua emoció de moltes maneres diferents. 
Prompte podreu gaudir de la gran experiència 
que hem viscut. 
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CALMA 
A CONTINUACIÓ PODRÉU DONAR UNA ULLADA ALS PREPARATIUS DE 
L’ESPECTACLE QUE ANEM A REALITZAR EL DILLUNS 21 A L’AUMA DE PI-
CASSENT.  
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ALEGRIA 
LA CLASSE 1.1 HEM ESTAT EXPLORANT L’ALEGRIA I ESTEM PREPARANT 
UN ESPECTACLE D’ALLÒ MÉS INTERESSANT! BENVIGUDES A LA FESTA!  
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 RÀBIA 
A LA CLASSE 1.3 ESTEM PLENS DE RÀBIA, I És QUE ENCARA QUE ENS COSTE HEM 
DE POSAR-SE EN EL PAPER. ESPEREM QUE EN EL MOMENT DE L'ACTUACIÓ NO 
SE'NS ESCAPE CAP RIALLA I US ARRIBE LA NOSTRA EMOCIÓ.  
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 POR 
LA CLASSE 1.2 HEM INVESTIGAT SOBRE LA POR I RESULTA QUE ÉS 
MOLT MÉS COMPLEXA DEL QUE PENSÀVEM. A MÉS A MÉS, ESTEM AS-
SAJANT LA NOSTRA PART DE L’ESPECTACLE I, JA VOS AVISEM, VOS DO-
NARÀ MOLTA POR! 
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LA CLASSE 2.1 PRESENTA...

LA SETMANA CULTURAL
La classe 2.1 us anem a parlar de la Setmana Cultural. Aquest curs hem gaudit d'un
grapat d'activitats ben diverses i ho hem passat genial! Habitualment, la Setmana
s'organitza al mes de maig i gira al voltant de la temàtica de centre que aquest any és...

LA SOSTENIBILITAT I JOAN FUSTER
A continuació us descrivim algunes de les activitats de les que hem pogut gaudir!

TALLERS INTERCICLES

Vam crear jardins verticals per decorar
el nostre pati. Aquests ens ajuden a
tenir més plantes per les zones.
Aquest taller el vam fer amb persones
de 1r i 3r cicle.
Per a fer-ho vam utilitzar: ampolles
d'aigua, tela, pintures i gomets.
Ens van quedar genial!

JARDÍ VERTICAL

Mariella, Luke, Andrés i Dana

Amb persones del 1r i 3r cicle vam
crear un monstre de plàstic que és
molt gran. Els materials que vam
utilitzar eren reutilitzats com:
ampolles, envasos de iogurt, llaunes,
etc. El monstre el podeu veure al Hall
de l'escola.
L'activitat ens va agradar moltíssim!

monstre de plàstic

Bruno M, Irati, Pepe i Aitana

BATUDA DE NETEJA MEDIOAMBIENTAL
Un matí vam anar tots i totes a recollir
fem als voltants de l'escola,
concretament al camp de garrofers i al
pàrquing de l'ESO.
Estem segures i segurs que actes tan
senzills com fer un passeig recollint
fem ens ajudarà a totes i tots en un
futur.

Minerva, César, Alai, Marta i Víctor CLOENDA MUSICAL
Vam participar en la Cloenda Musical
junt a la resta d'Etapes. En aquest cas
l'ESO va interpretar amb instruments i
Infantil i Primària cantàrem
Mediterrània de La Fúmiga i Quina
calitja de la Gossa Sorda.
Quin gust poder retrobar-nos.

Arnau, Pau, Bruno C. i JorgeJOAN FUSTER AL
CANVA

Canva és una aplicació per crear
cartells, pósters, publicitats... vam
aprendre a utilitzar-la en un racó
STEAM-H. Amb l'aplicació i coneixent la
vida de Joan Fuster vam disenyar
cartells sobre la vida de l'escriptor.

Elsa, Lucas i Carla LA FIRA DE TALLERS
En la Setmana Cultural vam fer una
fira de tallers que vam crear cada
classe. Els tallers tenien activitats
relacionades amb la sostenibilitat  i
altres amb Joan Fuster. Hi havia jocs,
tallers i activitats molt divertides!

Empar, Mara, Fran, Marcel i Guillem



Eduacio´ Vial

Les classes del Segon Cicle de primària durant el segon
trimestre hem realitzat un taller de circulació vial

organitzat per l'ajuntament de Picassent.

El primer dia, el policia va vindre a
les nostres classes i ens va
ensenyar un PowePoint de les
coses importants de la circulació,
com per exemple que s'ha de
passar pel pas de vianants, no s'ha
d'apropar a la vorera perquè pot
ocórrer un accident, el cinturó de
seguretat sempre cal ficar-se'l,
etc.

Neus, Paula, Núria i Carles

La circulació vial és la protecció
de les persones pel carrer; com
per exemple, passar pel pas de
vianants quan el semàfor està
en verd, sempre mirar pels dos
costats quan estem creuant, no
anar pel mig de la carretera i
quan el semàfor està en taronja
també hem de tindre molta
precaució. 

Aitana, Carla, Joan, Irati, Pau,
Martina L., Lola i Jorge

a Picassent

El segon dia de taller vàrem
caminar amb els policies fins a
un circuit en Picassent, vàrem
anar tot el segon cicle en dies
diferents i vàrem aprendre
molt d'educació vial. En arribar
de pegar una volta per
Picassent, vàrem anar a un
parc a descansar i després ens
anarem a un circuit per
realitzar diferents tipus
d'activitats i vàrem aprendre
diferents senyals que abans no
sabíem.

Marc Ro., Candela, Rai, Elena,
Arnau i Aina

Aquesta activitat ens va agradar
molt perquè anàrem per Picassent i
ens van ensenyar coses que no
sabíem. A més, hem aprés moltes
senyals que no sabíem per a que
servien ni què indicaven.

Marc Ru., Sandro, Emma G., Gemma,
Martina V., Emma M. i Mikel
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2N CICLE

A nosaltres ens agrada molt treballar amb elprograma Scratch i a Canva. En Scratch hemaprés moltes coses com dissenyar iprogramar coses (paisatges, espais,seqüències...). A Canva, hem aprés a fercartells i presentacions. A la nostra classeens ha agradat moltíssim el Scratch i Canvaels recomanem moltíssim!!!

Com ho valorem?

Canva és un programari i lloc web d'eines de

disseny gràfic simplificat, fundat en 2012. Utilitza

un format d'arrossegar i deixar anar i

proporciona accés a més de 60 milions de

fotografies i 5 milions de vectors, gràfics i fonts.

És utilitzat de la mateixa manera per 'amateurs',

com per professionals del sector. Les seues

eines es poden utilitzar tant per al disseny web

com per als mitjans d'impressió i gràfics.

Què és Canva?

Classe 2.3

RACÓ STEAM-H
Les classes de segon cicle hem seguit aprenent a utilitzar diverses

pàgines i aplicacions per tal de poder aplicar-les al nostre dia a
dia. Aquest trimestre ens hem centrat a utilitzar el programa

Scracth i Canva.

 

Scratch és tant una aplicació que

podem descarregar al nostre

ordinador com una aplicació web

que podem executar des del nostre

navegador.

En tots dos casos tenim per una

banda una sèrie d'objectes o

sprites (en la nomenclatura que

utilitza de Scratch) i per altra banda

una sèrie d'accions i

comportaments que podem

combinar per aconseguir que els

objectes reaccionen o actuen d'una

manera determinada.

Què és Scratch?

En Canva hem creat un pòster de Joan Fuster, que

havíem de fer per a la Setmana Cultural, i havia de

tindre un aforisme en referència a l'escriptor. També

hem creat la portada dels treballets, que havia de

tindre: decoració estiuenca, el nom de la classe, el

nostre nom, l'any del curs i alguna foto o decoració

lliure. En Scratch hem creat animacions lliurement per

saber un poc mes sobre els comandaments de

Scratch.

Què hem creat?
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L’alumnat de la Classe Turquesa (2.4) us conta quines són les fases del 
Projecte “Naturalment viu” que han realitzat els i les alumnes del Segon     
Cicle. En aquest projecte, han treballat aspectes tan diferents com els és-
sers vius i la creació d’un circuit elèctric. Voleu saber com? 

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE:  

Quins éssers tenen vida i quins no? 

Anem al pati a investigar! 

PPRROOJJEECCTTEE 

FFAASSEE  11  

FFAASSEE  22  
CREACIÓ D’EQUIPS COOPERATIUS:  

Amb l’ajuda de dinàmiques de  

cohesió de grup, formem els equips. 

FFAASSEE  33  
INVESTIGACIÓ I PREPARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: 

Amb els Chromebooks, investiguem i creem 

les presentacions digitals. 

DISSENY DEL JOC ELECTRÒNIC 

Cada equip dissenya i crea un joc 

electrònic sobre la seua temàtica 

dels éssers vius. Per això, és necessari 

conéixer el funcionament d’un  

circuit elèctric. 

FFAASSEE  44  
““NNAATTUURRAALLMMEENNTT  VVIIUU””  

FFAASSEE  55  
PRESENTACIÓ DEL TEMA I DEL JOC:  

Cada equip mostra la seua investigació i el 

seu joc electrònic a través d’una exposició. 

FFAASSEE  66  
AVALUACIÓ DEL PROJECTE: 

Per una banda, es realitza 

una valoració del projecte 

conjunta. Per altra, cada 

equip avalua el seu treball. 
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DDIIAA  DDEELL  CCOOLLBBOOLL  
 

El passat dimarts dia 31 de maig anàrem al poliesportiu de 
Natzaret a participar en l’encontre de colbol. 
Participàvem les quatre classes de tercer cicle. 
Quan arribàrem ens van recordar les últimes instruccions; 
cadascú havia d’anar amb el seu grup al camp que li tocava 
a jugar. 
Els grups eren de 10 persones, hi havia alumnat de les 
quatre classe. 
Començàrem a jugar a les 10:30h i acabàrem a les 13h. 
Cadascú de nosaltres tenia 7 partits i 2 moments de 
descans. 
Quan acabava un partit, que durava 15 minuts, podies 
tornar a tindre altre partit o pel contrari descansar i tindre 
temps per esmorzar o veure als companys/es jugar. 
Els partits eren de colbol i de raspagol, una varietat del 
colbol. 
Cada escola tenia un lloc assignat, on ficava la pancarta de 
l’escola i allí podíem deixar les motxilles. També hi havia un 
punt d’informació on estaven tots els horaris de tots els 
partits i els plànols d’on es jugava cadascú. 
Quan es varen acabar tots els partits ens férem una foto de 
grup totes les escoles participants, que n’eren un muntó i 
l’organització ens va regalar una ampolla d’aigua de metall. 

 

PARC DE LES MORERES 
Després de participar en la trobava del colbol, anàrem a dinar al Parc de les Moreres. Anàrem allí perquè 
estava prop del poliesportiu. 
Allí dinàrem el pic-nic que ens havia preparat l’Escola. No fórem l’única escola que dinàrem allí; hi havia 
més escoles que també havien participat a la trobada. 
Després de dinar estiguérem jugant i parlant amb altres xiquets i xiquetes d’altres escoles. 
El parc tenia bones instal·lacions; ombres, gronxadors, fonts,... a més a més ens va servir per fer nous 
amics i amigues. 
Tot i que feia molta calor s’ho passarem d’allò més bé. 
 

POLIESPORTIU NATZARET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓ 
La setmana abans de la jornada de colbol 
practicarem aquest esport a classe d’educació 
física. Ivan ho va organitzar molt bé, però 
tinguérem poc de temps ja que sols férem una 
sessió de colpbol. Hi havia alumnat que no 
sabia jugar al raspabol, però el fet de no tenir 
temps de practicar, no ens va impedir gaudir 
moltíssim de l’activitat. 

ORGANITZACIÓ 
 
Els mestres de cada una de les escoles es van 
reunir per planificar una Jornada d’encontre 
entre escoles on jugaríem a colbol i raspagol. 
El lloc escollit va ser el Poliesportiu de Natzaret. 
La jornada començava a les 10:30 del matí i 
acabava a mig dia. 
En total hi havia 8 camps per jugar a colpbol i 16 
camps per jugar a raspagol. 
 Solament de l’Escola Comarcal érem 10 equips. 
Les escoles participants eren; Comenius, Gavina, 
El Drac, Masia, Escuela 2, Carolines, Julio Verne, 
Devesa, Xúquer, M. Sorolla,... 
 
   
 

TROBADA COLPBOL 
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ACAMPADA AL CÀMPING DIDOTA 
El passat dia 18 de maig anàrem 

d’acampada al càmping  Didota, a Orpesa 

del Mar. Anàrem a passar tres dies amb els 

companys de la classe 3.3. Fins arribar allí, 

vàrem estar una hora en l'autobús, així que, 

de camí vàrem veure la pel·lícula de 

Pirates del Carib. 

A l’arribar esmorzarem, i ens feren una xerrada de normes  i 

veguerem que estava prop de Marina D’or, visitarem la platja, i 

pegarem una ullada a les instal·lacions.  

 

Després férem una activitat per a conéixer als monitors que eren 

Karim, Elena, Sergi i Hugo. Després de dinar vàrem fer les primeres 

activitats nàutiques que eren caiac, padle surf, surf i body board.  

La primera nit, vam acabar de sopar, ens 

vàrem posar roba esportiva i vàrem anar 

a un parc prop del càmping. Vàrem fer un 

joc de pistes per trobar ‘’EL DETECTIU 

CONAN’’. Amb les pistes que vàrem 

trobar, havíem de descobrir un missatge que havia enviat el detectiu. 

Tornarem a les cabanes, ens endreçarem  i anàrem a dormir. 

 

L'endemà, després de desdejunar ens ficarem el banyador i els 

neoprens i anàrem el riu, férem 3 hores caminant pel riu fins arribar 

a una piscina natural i tots ens ho passarem molt bé. Quan arribarem 

a la vesprada al càmping férem tir amb arc.  Després de sopar, la 

segona nit vàrem fer una activitat per ajudar al detectiu Conan en 

persona. Més tard, una vegada resolt l’enigma, els companys de 5é 

varen muntar un acomiadament per als de 6é. Entregaren uns 

diplomes amb les qualitats de cada una de les persones de 6é de 3.2 

i de 3.3. Per finalitzar després de l’entrega de diplomes varen muntar 

una festa amb llepolies, refrescs  i música, ho vàrem passar molt bé. 
 

A més de les activitats, també ens va agradar 

molt el menjar. Per a desdejunar hi havia una 

taula plena de coses per elegir com, batuts, 

sucs o llet, torrades amb tomaca, melmelada, 

pernil, formatge, cereals i dolços. 
 

Per a dinar sempre teníem tres plats: Un primer, un segon i les 

postres. Un dia vam tindre macarrons, nuggets amb creïlles fregides 

i de postres gelatina, flam o petit-suisse. En canvi el dia de l’excursió 

del riu dinarem allí un entrepà de truita i formatge i meló de postres. 

Per sopar vam tindre dos plats cada dia, recordem el dia que vàrem 

sopar hamburguesa amb creïlles i ou. A més, de que teníem molt de 

menjar per a elegir, eren molt amables i ens deixaven repetir si 

teníem més fam. Tot estava boníssim! 

 

Pel que fa a l’organització de les cabanes, ens va semblar molt bona 

idea poder juntar-nos amb els companys de la classe 3.3. Va ser molt 

divertit, ja que podíem estar fins 6 companys en la mateixa, així que 

teníem molta emoció de poder compartir dues nits amb els amics. 

Compartir l’experiència amb la classe 3.3 va ser molt divertit, perquè 

hem pogut compartir temps amb companys que encara no 

coneixíem. Ha sigut una acampada molt divertida i emocionant! 

          Classe 3.2 
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  SETMANA 
Fa unes setmanes, vam gaudir de la setmana 
cultural, que aquest any anava dedicada a Joan 
Fuster i la sostenibilitat.  Es van organitzar 
tallers, una fireta i molt més!  
Així que acompanyeu-nos en aquest resum de la 
setmana! 

(Carmen i  Xavi) 
 

eell  mmoonnssttrree  ddee  ppllààssttiicc  
El monstre de plàstic és una activitat que 
vàrem fer en la setmana cultural. El monstre 
està fet d’ampolles, brics i recipients de 
plàstic. Durant la setmana hem dut recipients 
de plàstic per a després fer el monstre. El 
monstre de plàstic el deixàrem a l'entrada. 
Aquesta activitat ens va servir per conèixer 
els riscos i les conseqüències de l’ús del 
plàstic que fem.             (Paula, Pau, Luena, Alba)

JJAARRDDIINNSS  VVEERRTTIICCAALLSS  
Era un dels dos tallers que férem a la 
setmana cultural. Consistia en plantar 
plantes en ampolles de plàstic                     
reciclades i tallades  per la meitat. 
 
Decoràvem les ampolles amb 
permanents i gomets de colors, després 
les uníem amb un fil entre elles. Després 
plantàrem les plantes (Alfàbegues,  
enfiladisses i alguns dels esqueixos que 
férem al Dia de l’Arbre). Al final les 
penjàrem totes a la tanca de la ESO i 
altres racons del pati. 

(Cristina, Ferran, Uxía i Laia D.) 

LA FIRETA            
Vàrem fer tallers i manualitats: menjadors de pardals, ambientadors, instruments reciclats i 
jocs. 
Jocs: el fil misteriós de la natura, com fer un tik tok de Joan Fuster i acrosport. Cadascú 
portava un passaport per posar un segell cada vegada que feies un activitat. 

(Martín, Marc i Teo) 

ELS TALLERS 
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Els companys i companyes d’ESO 
varen tocar i cantar dos cançons: 
“Quina Calitja” de La Gossa Sorda i 
“Mediterrània” de la Fúmiga, on 
també cantaven els de 3r cicle. 
 
Després ballàrem, jugàrem, riguérem i 
ens ho passàrem molt bé. Va ser molt 
divertit.  
 
Va ser un dia festiu, però cansat. 

(Guillem, Lorenzo, Mariona, Laia C.) 

CULTURAL 2022 
La classe 3.3 vàrem fer el taller del fil misteriós. El taller consistia en fer un circuit amb una 
cinta als ulls per a què no pugueres veure res. Tenies que anar passant per un fil  sentint 
diferents sensacions. 
A l’inici passaves per una cua de lleó que estava feta de cotó en pel,  després passaves per 
una selva on hi havien molts pardals. El recorregut et duia més tard per  una cascada que et 
tirava aigua i per acabar passaves per un rusc d’abelles on et donaven mel si volies. 
A tots els xiquets els encantà i gaudiren molt el nostre taller. 

Carles, Victòria; Ariel, Victor i Inés. 

CLOENDA 

LLeess  aaccttiivviittaattss  mmoolltt  oorriiggiinnaallss  ii  ddiivveerrttiiddeess  ““AALLBBAA  22..44””  

VVuullll    qquuee  lleess  aaccttiivviittaattss  ssiigguueenn  ll’’aannyy  qquuee  vvee  iigguuaall  ddee  

ddiivveerrttiiddeess  ““AARRAANN  11..22””  

EEllss  ttaalllleerrss  ““SSAARRAA  22..33””  

MMééss  tteemmppss  ddee  ffiirraa  ““RROOSSEELLLLAA  11..44””  

  

((Elena/Aitana/Emili/Nora))  

  

‘‘’’AA  mmii  eemm  vvaa  aaggrraaddaarr  mmoolltt,,  eerraa  mmiisstteerriióóss,,  nnoo  ssee  ssaabbiiaa  qquuee  
aannaavvaa  aa  ppaassssaarr,,  vvaa  sseerr  llaa  mmiilllloorr’’’’  

((FFeerrrraann  33..44))  
‘‘’’AAggrraaddàà  mmoolltt  eell  ttaaccttee,,llaa  mmeell……  EEssttaavvaa  mmoolltt  rreellaaxxaanntt,,  eessttaavvaa  
bbéé  aannaarr  eenn  uunn  aaccoommppaannyyaanntt,,  aall  ffiinnaall  ddoonnaavvaa  iimmpprreessssiióó  
lllleevvaarrttee  llaa  bbeennaa’’’’  

((MMaalleennaa  33..22))  
‘‘’’AA  mmii  eemm  vvaa  aaggrraaddaarr  mmoolltt  ppeerrqquuèè  eerraa  mmuullttiisseennssoorriiaall  ii  
ddeessccoobbrriieemm  uunnaa  ppaarrtt  ddeell  nnoossttrree  ppaattii’’’’  

((PPaauullaa  33..11))  
‘‘’’AA  mmii  eemm  vvaa  aaggrraaddaarr  mmoolltt,,  vvaa  sseerr  mmoolltt  ddiivveerrttiitt  ii  
eennttrreettiinngguutt’’’’  

((LLoollaa  33..11))  

Què va ser el millor 
de la Setmana?

Què opines del  
“Fil misteriós”?

EL FIL MISTERIÓS DE LA NATURA
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OONN  AANNEEMM  DD’’EEIIXXIIDDAA  ??  
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EDUCACIÓ FÍSICA 

1r i 2n de Primària: Activitat Física i Salut. Jocs tradicionals 

En aquest tercer trimestre, en educació física hem descobert la relació entre activitat 

física i la salut. Hem pogut fer exercicis de flexibilitat, força i resistència reflexionant 

sobre els beneficis que ens donen per a la costra salut. 

També hem conegut jocs tradicionals, com 4 cantons i mocadoret i hem pogut 

adonar-mos de les seues característiques principals a mes de jugar-los i gaudir del 

seu encant 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 

3r i 4t de Primària: Taekwondo i Pilota Valenciana 

En aquest tercer trimestre, entre altres continguts, ens hem apropat a la Pilota 

Valenciana jugant a raspall i diferents jocs de colpejar la pliota amb la mà. Hem 

pogut visitar i vore el trinquet d’Alcàsser i sentir-nos més prop de ser pllotaris. 

També hem gaudit i aprés, mitjançant jocs, diferents claus d’atac i defensa d’un 

esport com el Taekwondo. Ha estat molt divertit. 
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L’alumnat de segon i tercer cicle de primària ha gaudit de valent a 
les sessions d’Educació Física que s’han realitzat al llarg d’aquest últim 
trimestre del curs. 

 En segon cicle, s’ha treballat un art marcial desconegut per a molts 
alumnes com és el Taekwondo. Els xiquets i les xiquetes s’ho han passat 
molt bé practicant les principals defenses i atacs que es donen en aquest 
esport. 

 Mireu amb quina il·lusió aprén el nostre alumnat! 

 

 

 

 

 

 

Al tercer cicle de primària, s’ha practicat un esport integratiu, 
divertit  i molt enriquidor.  Estem parlant de l’esport de moda, El Colpbol! 

  

Després d’unes setmanes a l’escola practicant-lo vam participar en 
les Trobades de Colpbol que organitzà AKOE al poliesportiu de Natzaret. 
Va ser un dia molt divertit: practicarem esports i ens relacionarem amb 
alumnes d’altres escoles. Una meravella!! 
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BBooaarrdd    

ggaammeess  
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HHAAPPPPYY  SSUUMMMMEERR  HHOOLLIIDDAAYYSS  !!  
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Anticipar significa explicitar què va a
passar i de quina manera en un període de
temps determinat.  Tot i això, hem de ser

conscients que el dia a dia pot portar a fer
reajustaments sobre allò anticipat, però

sempre haurem d'explicar  l'alternativa
dins l'horari  per tal d'afavorir  la

flexibilitat. 
  
 

Què és l'anticipació? 

Aules inclusives: pràctiques per a
tothom

Promou les habilitats de planificació i
organització.
Redueix l'angoixa, genera tranquil·litat i
rebaixa el nivell d'ansietat.
Promou la participació.
Facilitat l'accés i comprensió del dia a dia.
Facilita la interacció amb els adults i

      fa conscient als alumnes amb qui està i 
     de quina manera va a treballar.

BENEFICIS

Des de les nostres aules l'anticipació és una eina clau en el nostre dia a dia a les aules.
És per això, que aquesta mesura s'inicia a infantil i continua durant tota l'escolaritat. A
continuació us mostrem alguns exemples d'anticipació a les nostres aules.

Quins tipus d'anticipació utilitzem a l'escola? 

Infantil

Rutines infantil 3 anys Racons infantil 3 anys

Primària

Primària Primària 

Infantil 4 i 5 anys
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AGENDA

AKOE EDUCACIÓ
Aquest trimestre hem participat en la formació en xarxa organitzada per Akoe Educació. Hem aprés a treba-
llar per Projectes Globalitzats Interdisciplinars des d’una perspectiva sistèmica amb Jaume Montsalvatge i 
Anna Brunet.
Una experiència molt enriquidora.

ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL
El passat dia 31 de maig a la vesprada al Centre del Carme Cul-
tura Contemporània (CCCC) es va presentar la Guia Cooperativa 
d’Orientació Acadèmica i professional realitzada per la comissió 
d’orientadores de la UCEV. Les nostres companyes Carla Car-
rió i Raquel Sancho han participat en l’elaboració. Enhorabona! 
#somcooperativa
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AGENDA

“CIENTÍFIQUES I ARTISTES: 
LLEGENDES URBANES” 

El passat dijous, 9 de juny, vam gaudir de l’espec-
tacle de cocreació organitzat per la Fundació Fisa-
bio i protagonitzat per dones investigadores que, a 
través de diferents disciplines artístiques (teatre, 
dansa, música, etc.), ens apropen a la ciència. Va 
ser un matí on ens presentaren el seu treball i les 
seues investigacions de manera amena i divertida. 
Vam gaudir molt!

Moltes gràcies i enhorabona!

PROJECTE EDIA
El passat divendres, 10 de juny, vam recollir en Madrid el distintiu del Projecte EDIA de l’Institut de Noves Tecnolo-
gies Educatives i Formació (INTEF) del Ministeri d’Educació i formació Professional.

JORNADA DE FINESTRES OBERTES
El dia 8 de juny vam rebre a les famílies de 3 anys, un goig poder trobar-se de nou a l’escola per a compartir pro-
jectes, espais d’aprenentatges, el nostre jardí i un bon berenar que ens van preparar els companys i les companyes 
de cuina. BENVINGUDES I BENVINGUTS A L’ESCOLA COMARCAL.



Aquest estiu
SUMMERgeix-te

amb nosaltres

 SUMMER SCHOOL en plena NATURA
Escola d'Estiu del 27 de juny al 22 de juliol

Refresca't amb nosaltres a
la nostra SUMMER!


