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Bona vesprada a totes i a tots, i moltíssimes gràcies,
Esther, Juanjo i Àngel, per deixar-me compartir amb
tots vosaltres què podem aprendre els que venim de
fora en arribar a una escola que enamora com
aquesta.
Fa ja un fum d’anys, al final de 2013, vaig aterrar a La
Comarcal per primera vegada. Era desembre, i
acostumada als hiverns mesetaris, em van donar la
benvinguda, ni més ni menys, que els camps de
tarongers: acabava de descobrir, només arribar, l’Horta
de València (i, de pas, els arbres de fulla perenne).
Un dels primers comarcalers que vaig conèixer molt de
seguida va ser un senyor del qui no havia sentit parlar
mai: el Tio Canya, qui va plantar-se al meu saló de la mà
dels assajos per a la nit d’expressió i amb un
problemon sota el braç: el pobre home havia de parlar
la llengua dels forasters.
Llengua dels forasters? Com? Que hi ha gent que pensa i
somnia en una llengua que no siga el
castellà? No
és que el castellà és neutre i universal mentre que el
valencià és una opció voluntària?
Sembla que no. Havia descobert que vivim en un estat
plurilingüe i que créixer al districte del Retiro no és una
experiència universal.
Al Tio Canya li va seguir l’Ovidi Montllor i la seua fera
ferotge.
Però qui és aquest Ovidi? Un cantautor d’on? D’Alcoi? Però
això és València o ja és Alacant? I tindrà platja, m’imagine,
que per això és Alacant. I per què l’escola no tria un
cantautor a qui conega tothom? Joaquín Sabina, per
exemple, a quien la primavera sabe que le espera en
Madrid. No seria millor?
Sembla que no. Acabava de descobrir la nova cançó (i,
de pas, l’Alcoià).
Algun que altre curs més tard, la música ens va regalar
una altra sorpresa: el Pirata Pataxula i Marcel el Marcià
em van ajudar, entre altres coses, a aprendre que, més
enllà de la Sierra del Guadarrama o del Valle del
Lozoya, hi ha unes comarques que conformen el País
Valencià. En el nostre cas, vàrem entonar moltíssimes
vegades l’Alt Millars, que, de segur, tindrà més aigua
que el Manzanares.

COMIAT
Òbviament, junt als músics, van aparèixer els
escriptors. Recorde per una fira del llibre buscant les
Rondalles d’Enric Valor, trobades a la parada -era
predicible- de la llibreria Fan Set. En aquest cas, no
era un desconegut: una castellanoparlant estudiant
per al mitjà tenia ja un millor amic damunt la taula de
treball: la Flexió verbal d’Enric Valor.
A qui no coneixia fins ‘Una rosa de paper’, allà per 5é
o Sisé de Primària, és -imagineu-vos- a Estellés.
Però anem a vore: aquest senyor té un carrer al Barrio
de las Letras com Cervantes o López de Vega? Puc
comprar els seus llibres a la FNAC de Callao?
Sembla que no. Acabava de descobrir quant de camí
queda per fer perquè puguem reivindicar com a propi
a Estellés des de Chamberí, per exemple, tot i que
escriguera en valencià i des de Burjassot.
Al llarg dels anys, moltes coses s’han fet espai a la
meua vida: algunes temibles, com aquesta cosa
impossible anomenada “pronoms febles”.
Però anem a vore? El “e-n” aquest, això és comptable o
incomptable? I per a què serveix?? I on es fica? Què diuen
Elena Gregori i Esther Casaban?
Altres coses meravelloses, com els acomiadaments
de l’escola amb orxata i fartons (una experiència, us
assegure, mot exòtica si vens de Madrid on, en tot
cas, i de tant en tant, es pot beure orxata Chufi).
I, per descomptat, un tresor que els qui som de fora
portarem sempre: l’aprenentatge d’una llengua, d’una
manera de mirar el nostre comú Estat i la sensibilitat
per comprendre que si plou a la Puerta del Sol, això
només interessa a qui està caminant per la Puerta del
Sol, i no a qui viu a 350 kilòmetres, tot i que,
paradoxes de la vida, siga més fàcil arribar en tren a la
Puerta del Sol que a l’Alcoià en transport públic, per
exemple.
Escola, molt de cor, moltíssimes gràcies per tot.
Zira Box
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Projecte Pla Lector

Valencià 4t ESO

Des de l’assignatura de valencià, vàrem realitzar un
projecte al voltant del Pla Lector. Vàrem llegir La
Maternitat d’Elna, vàrem conéixer una altra part de la
Guerra Civil espanyola i vàrem crear diversos treballs
creatius i originals arran de la lectura i les tertúlies.
Al llibre, l’autora i historiadora Assumpta Montellà
visibilitza unes històries anònimes, ja que conéixer-les
serveix per fixar la història que ja està escrita.

Elisabeth Eidenbenz, mestra i voluntària suïssa, amb 24 anys, decideix crear una maternitat a la
Catalunya Nord, a Elna, per acollir les mares embarassades que es trobaven als camps de refugiats
francesos, les quals havien fugit de la repressió del règim franquista.
Compartim algunes sensacions que ens ha produït la lectura, així com alguns treballs:

Elisabeth convida a ajudar persones
que pateixen o que ho necessiten.
Hem aprés, entre altres coses, que
cadascú de nosaltres tenim la
possibilitat d’ajudar algú i això ens
dona (i ens donarà) molta satisfacció.

LA COMARCAL
BILLBOARD
When dealing with the project on Films, 2nd ESO students
created their own posters to announcde the most expected
movies at La Comarcal Cinema.
Have fun with their creativity!!

STEAM-H
Final transnational Project Meeting in València
The final meeting of STEAM-H in
Valencia took place successfully,
organised by La Comarcal and
Bylinedu.
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The two-day event included
working sessions and visits.
The main aim of the meeting
was sharing experiences related
to the testing of the Intellectual
outputs in primary schools in
each partner country. This
experiences made the two days
stimulating
and
full
of
suggestions on how to include
the Steam methodology within
the school curriculum.

OUTPUTS of STEAM-H Project: www.steam-h.eu
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El talento de la familia
crece por momentos.
Tenemos dos nuevos

ERASMUS+ ESPAISOS
JOB-SHADOWING A NÜREMBERG
Professorat de La Nostra Escola Comarcal realitza la
primera visita job-shadowing a Nüremberg, Alemanya

ZENTRUM
MONTESSORI
NÜRNBERG

VISITA A
NÜREMBERG
MAIG 2022
Text i fotos:
Departament Internacional

Els passats dies de l'1 al 5 de maig, un grup de professors
(d'Infantil, Primària i Secundària), junt a la directora de
La Comarcal, viatjàrem a la ciutat bàvara de Nüremberg,
Alemanya, per a visitar el col·legi Zentrum Montessori i
realitzar la primera experiència job-shadowing
programada en el projecte europeu Erasmus+ titulat
ESPAISOS (Espais d'Aprenentatge Innovadors i
Sostenibles -ISLES en anglés), centrat en l'estudi, anàlisi i
implementació d'espais d'aprenentatge físics i
metodològics. Durant la visita poguérem conèixer els
col·legues germànics i descobrir els seus espais i les
seues metodologies pedagògiques.

NICE TO MEET YOU
AND...
BIS SPÄTER!
El professorat del Zentrum Montessori
de Nüremberg ens visitarà a setembre
La primera visita realitzada al centre
Montessori de Nüremberg va ser un èxit. Hi
trobàrem i coneguérem companys molt
interessants que treballen de manera molt
semblant
a
la
nostra,
apassionada
i
engrescadora. Tal i com quedàrem durant el
temps que estiguèrem a Nüremberg, els
companys i les companyes germàniques ens
visitaran
al
mes
de
setembre,
quan
continuarem realitzant les nostres anàlisis i
reflexions sobre els espais d'aprenentatge
innovadors i sostenibles.

Al llarg de l'estada, ens reunírem
per conèixer en persona l'equip
de professors que participen en
el projecte.
Presentàrem aquest als nostres
col·legues; vam descobrir els
diferentes espais de l'escola
Montessori, com treballen i
quines són les dinàmiques de
funcionament diàries. Així com
les metodologies emprades, els
recursos de què disposen i els
espais actuals i futurs en els
quals l'alumnat del centre
desenvolupa i desenvoluparà el
seu aprenentatge.
Va resultar una visita d'allò mès
productiva en la qual
presentàrem el projecte i
establírem les bases de les
properes activitats per a realitzar
altres projectes conjunts futurs.

Hem iniciat el principi
del que pot ser una "gran
amistat". Un nou
equip de treball que
comparteix visions i
entusiasme semblants.

ORGULL I NATURALITAT

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’ODS 10 recorden
la necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats i reduir
la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis,
polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent
legislació, polítiques i mesures adequades a aquest
efecte.
El Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia se celebra el 17
de maig de cada any per a commemorar la
desclassificació de l'homosexualitat com a malaltia
mental per part de l'Organització Mundial de la Salut el 17
de maig de 1990, i per a instar a la tolerància i la igualtat
de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals,
intersexuals, queer i altres orientacions sexuals o
identitats de gènere socialment marginades i oprimides.

ORGULL I

NATURALITAT
L'alumnat celebra aquesta data amb un acte de
sensibilització i prevenció de la LGTBIfòbia amb la
creació d'un gran mural al mur de l'escola on va
participar tot l'alumnat del centre.

ORGULL I NATURALITAT

DROGUES?

+-

INFORMACIÓ
TÒPICS

Al llarg del tercer trimestre, i en format de recerca per treball cooperatiu,
els grups de 3r ESO han realitzat un treball d'investigació sobre les drogues
més consumides, com són la cocaïna, marihuana i haixíx, heroïna,
barbitúrics,

opiacis,

ketamina,

amfetamines

així

com

les

begudes

alcohòliques destil·lades i fermentades. Una investigació sobre el seu
origen històric, usos i formes de la droga, efectes a curt, mitjà i llarg termini
així com les teràpies de tractament i informacions diverses (enquestes,
notícies, informes, dades relacionades, etc).

Una oportunitat per poder

conèixer de primera mà la informació més destacada de cada droga, així
com construir un judici d'opinió personal basat en l'experiència formadora
compartida per totes i tots.

QUÈ HA SUPOSAT PER A
TU INVESTIGAR SOBRE
LES DROGUES?
"Crec que és important conèixer les drogues, ja que és un perill
present per a qualsevol persona i hem de saber els problemes que
suposaven" Xavi Bueno, 3rA.
"Per a mi aquesta investigació m'ha fet vore una realitat d'un
món paral·lel, el qual és perillós i insegur. Crec que informar-nos
d'aquest tema és important, ja que som més experts i coneguem
millor el seus mals ." Mauro Gomá, 3rC.
"Per a mi el treballar les drogues ha sigut una activitat que ha
obert portes a la meva vida, ja per entendre una part desconeguda
del meu voltant [...], parlant científica i psicològicament.." Lucía
Mínguez, 3rC.

"Personalment, a mi m'ha
agradat molt fer aquest treball, i sí
que m'interessa. Les drogues és un
tema que en moltes escoles no es
treballa, i jo no estava molt
informada [...]. Pense que és un
tema molt actual, ja que la majoria
de persones en la nostra joventut i
també sense ser joves la coneixen
[...].
El que més m'ha interessat és
saber quins problemes produeixen,
ja que m'ha semblat brutal i superinteressant, és una cosa que m'ha
agradat estudiar i ara m'alegra
saber-ho." Julia Ramón, 3rC.

"M'ha semblat molt
interessant el fet que
depenent de la dosi i la
supervisió mèdica, els
efectes canvien. La droga
que jo he investigat
(l'amfetamina), normalment
s'utilitza per tractar
nombroses malalties i, així
com pot ajudar a moltes
persones, també pot
perjudicar molt a les que li
donen un ús recreatiu."
Roser Tordera, 3rC.

QUÈ TROBES SIGNIFICANT
DEL TEU TREBALL?
"El meu treball sobre els Opiacis pense que ha estat interessant, ja que
es fa servir des de fa temps remots; aquesta droga no sabia ni que exisita,
i ara sé moltíssimes coses més. El més curiós que m'ha semblat és que
sobre l'any 4000 a.C ja es va començar a conrear la planta dormidera
(Papaver somniferum), ja que en si aquesta droga serveix com a analgèsic
per calmar els dolors." Núria Vidal, 3rC.
"En el meu cas, he investigat l'alcohol, una droga molt comú als joves,
que a més, m'ha interessat molt informar-me més sobre ella. De les coses
més interessants que he investigat és la diferència entre destil·lat i
fermentat, sabia per damunt què era cada cosa però no en profunditat,
també m'han resultat molt curiosos els efectes de mesclar alcohol amb
begudes energètiques, ." Nerea Romaguera, 3rC.

Imatges corresponents a diferents
captures de pantalla d'algunes diapositives
dels treballs exposats a l'aula -en aquest
cas, alcohol, LSD, amfetamines i cocaïna-.

QUINA DADA,
ANÈCDOTA, ETC...
DESTACARIES DE LES
DROGUES ESTUDIADES
PELS TEUS COMPANYS I
COMPANYES?

"Una dada que em va impactar de la ketamina
va ser que és un anestèsic de cavall." Daniela Saiz,
3rA.
"Em va sorprendre molt LSD, perquè el químic
que ho va descobrir, Albert Hoffmann, va descriure
els seus efectes després de prendre'l i fer un tram
amb bicicleta. I per això, eixe dia es celebra el dia de
la bicicleta, mentre que jo pensava que eixe dia era
per a fer esport." Gabriela Pallás, 3rB.

PROJECTES
GLOBALITZATS

2N ESO

A l’assignatura de projectes globalitzats, l’alumnat de 2n de l’ESO hem realitzat diversos
projectes que inclouen les assignatures de Geografia i Història i Tecnologia, i el que us volem
mostrar a continuació són alguns exemples dels projectes o produccions realitzats al llarg del
curs.
Estudiant l'Edat Mitjana ens convertírem en personatges d'una ciutat medieval i realitzàrem una
representació teatral. Coneguérem l'organització gremial i varem ser conscients de la gran
diferència entre les diferents classes socials existents a l'època.

També ens endinsàrem en el món musulmà,
coneguent la seua riquesa cultural i les
aportacions que feren en els camps de la
literatura,
astronomia,
geografia,
arts,
medicina... i que encara utilitzem i gaudim
avui en dia.

Un altre projecte molt interessant ha sigut
conèixer el conflicte del Sàhara occidental i
l'ocupació d'Israel a Palestina. Ens ha servit
per reflexionar i ser conscients de la
importància d'estar assabentats dels
conflictes que ocorren arreu del món per
poder posicionar-nos i reivindicar allò que
és just.

En l'últim projecte hem vist els diferents tipus
d'estils artístics al llarg de la història, per formar-se
i poder així analitzar i presentar les nostres obres
escollides. A més ens hem preguntat per què no hi
ha tantes dones artistes conegudes i on estan als
museus. Conjuntament amb aquest projecte, hem
aprés com funcionen els mecanismes i ho hem
posat en pràctica, duent a terme els nostres
sistemes autòmates.

LA TERRA QUE HABITEM
DE PROJECTES GLOBALITZATS DE 1r ESO

APRENEM A
IDENTIFICAR
MINERALS
Al 4t i penúltim projecte del curs
hem treballat conjuntament
continguts de cartografia i
geologia.
En aquest context, hem dut a
terme una activitat pràctica de
determinació de característiques
fisico-químiques d'alguns
minerals, per grups, amb
l'objectiu final d'identificar-los.
Han aprés a determinar la
duresa segons l'escala de Mohs,
la seua efervescència i el color
de la ratlla, entre altres
propietats.

LA TERRA QUE HABITEM
DE PROJECTES GLOBALITZATS DE 1r ESO

CATÀLEG DE
MINERALS
DEL PAÍS
VALENCIÀ
Per acabar, l'alumnat ha realitzat un treball
que integrava tots dos tipus de continguts.
Han realitzat per parelles un cartell sobre
un mineral típic del País Valencià, en el qual
indicaven les seues propietats, a més
d'elaborar tres tipus de mapes per indicar
els jaciments.
Els 30 cartells tots junts han conformat una
exposició representant els minerals més
importants del País Valencià.
També hem aprofitat per realitzar un joc per
treballat les coordenades geogràfiques.

VIATGE AL
VOLTANT
DEL MÓN
A l’assignatura de francés l’alumnat de 2n de l’ESO hem realitzat un projecte
sobre la Francofonia.
Primerament, vam descobrir alguns conceptes
claus: la Francofonia, amb F majúscula, és un
dispositiu institucional que organitza les relacions
entre els països que tenen en comú la llengua
francesa; i l'Organització Internacional de la
Francofonia

(OIF)

fomenta

el

francés

i

la

cooperació entre els 88 Estats i Governs membres.

Seguidament, després de treballar el poema “Poème à mon frère
blanc”,

de

Léopold

Sédar

Senghor,

un

dels

fundadors

de

la

Francofonia, vam descobrir diferents dades :
Més de 200 milions de persones parlen francés en els cinc
continents.
La llengua francesa és la llengua oficial o cooficial en 106 països i
territoris.
Per tant, el francés, a més de ser una llengua de cultura, de cuina,
de moda, de teatre, d’art visual, de dansa i d’arquitectura, també
és una llengua per a viatjar: França, Suïssa, Madagascar, Tunísia,
Algèria, el Canadà, Mònaco, les Seychelles…
Per

aquest

motiu,

l’alumnat

va

escollir

diversos

països

francòfons per a presentar el seu favorit a la resta de la classe.

JE VOYAGE...
à Madagascar

en France

au Congo

en Suisse

au Canada

en Belgique

EN COMA-RCAL
Un musical original de l'alumnat de 4t ESO

El passat 13 de juny,
l'alumnat de 4t ESO va
pujar a l'escenari de la
Casa de la Cultura de
Picassent per oferir una
representació del musical
"En Coma-rcal", una obra
escènica
en
història
desenvolupada pels propis
alumnes que va agradar
molt
a
les
famílies,
professorat i alumnat que
va assistir al teatre.

A l'obra, Altea, una jove de 24 anys està en coma com a resultat d'un accident de cotxe. Mentre
està a l'hospital i la seua família es preocupa pel seu estat de salut, el seu cap recorda els bons
moments viscuts a La Comarcal, l'escola on va estudiar i on va trobar el seu cercle d'amics i
amigues més proper. Entre peces d'autors com Pink FLoyd, John Lennon o Justin Hurwitz, la
trama mostra com aquests records li donen força a Altea per recuperar-se i eixir del seu coma.

La
representacó
del
musical va resultar una
experiència única per a
tot l'alumnat. Durant tot
el tercer trimestre es va
treballar de manera molt
intensa
els
diferents
aspectes
de
l'obra
(música,
text
i
coreografia).
Tot
l'alumnat es va implicar
en
la
representació,
mostrant un gran nivell
de treball en equip,
concentració i respecte
pel treball dels companys
i companyes. Tot aquest
treball
es
va
veure
reflectit el dia 13, en
forma d'aplaudiments i
ovacions per part del
públic assistent.

OLIMPÍADES
MATEMÀTIQUES

XXXII OLIMPÍADA
MATEMÀTICA
2022 VALÈNCIA

El passat dissabte 2 d'abril, estudiants de
2n, 3r i 4t d'ESO participaren en la XXXII
OLIMPÍADA MATEMÀTICA de València, una
jornada on gaudírem i fomentàrem aquesta
disciplina científica.

Els 10 representants de l'escola ens trobàrem a l'Institut d'educació secundària
Joan Fuster de Sollana, on jugàrem amb les matemàtiques realitzant problemes,
enigmes i reptes.

QUÈ SON?
Les Olimpíades matemàtiques són una iniciativa creada per la
Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana amb
l'objectiu de fomentar i fer valdre aquesta disciplina. L'escola
Comarcal realitza la seua primera participació en l'edició XXXII
d'aquestes Jornades.

EN QUÈ CONSISTEIXEN?
En aquest esdeveniment, s'han reunit més de 1500 estudiants de diferents instituts de la
comarca de València per competir entre ells d'una manera sana i responsable amb l'únic
objectiu de gaudir de les matemàtiques.

Els i les participants portaren a terme dues activitats al llarg de tot un matí: una primera
fase individual en què posaren a prova no només les seues capacitats matemàtiques, sinó
també el seu pensament crític i raonament lògic per resoldre 5 complicats problemes.
Després, una segona fase en la qual hagueren d'aprendre a treballar en equip i sota
pressió, per tal de resoldre 10 enigmes en 50 minuts.

COM HA ESTAT L'EXPERIÈNCIA?
Un cop conclòs l'esdeveniment, podem
afirmar que ha estat un èxit. Una experiència
en la qual l'alumnat ha aprés a estimar les
matemàtiques.
Menció especial a l'alumne de 3r d'ESO Aiko
Pedrós Villaescusa que, per la seua brillant
participació, es va guanyar una plaça a la
següent fase d'aquesta competició.

QUÈ HAN ACONSEGUIT LES
LLUITES DE CLASSE, "RAÇA"
I GÈNERE A L'ÈPOCA
CONTEMPORÀNIA?

La identitat és la forma en què les persones són classificades pels altres o es veuen a
si mateixes. En el món modern, aquestes identitats inclouen la "raça" (encara que des
d'un punt de vista biològic les races humanes no existeixen), la classe i el gènere. Les
nostres idees sobre el que constitueix una raça, una classe o un gènere, o com han
d'actuar les persones d'aquestes categories, canvien constantment.
Les revolucions polítiques després de 1750 van posar en marxa un món modern
d'estats-nació sobirans i ciutadans amb drets polítics. Al mateix temps, les revolucions
industrials van transformar la humanitat creant noves maneres de viure i treballar.
Però totes dues transformacions van tindre límits: no tothom gaudia dels mateixos
drets polítics ni de les mateixes condicions materials.

L'ideal de subjecte universal -home, blanc i ric- va ser qüestionat des dels marges. Així
doncs, què van aconseguir les lluites de classe, "raça" i gènere a l'època
contemporània? L'alumnat de 3r d'ESO hem investigat sobre aquests temes i
compartit reflexions i coneixements.

1R ESO ÀMBIT LINGÜÍSTIC

GAUDIM LA POESIA
DE TODO CORAZÓN /111poemas de amor
L' alumnat de 1r han treballat textos poètics a partir d'una antologia de poemes d'amor.
El projecte consisteix a desenvolupar la part de tipologia textual:textos poètics i la part de
significat .
Així que hem analitzat textos (mètrica, rima, tipus estrofes, versos) , hem treballat diferents
tipus de poemes: cal·ligrames, acròstics, poemes ...Poemes des del segle XIX fins l'actualitat
, poetes desde Bécquer, passant per Pablo Neruda i Federico García Lorca
L' amor vist des de distintes perspectives: emoció, tristesa, alegria, por, desig, desamor...
Hem canviat perspectives de l'amor , és a dir, poemes que la temàtica era trista amb canvi
de paraules li donaven una temàtica d'alegria; canvi de versos en un mateix poema, etc.
Han gaudit d'aquest gènere literari que emociona i amb el qual aprenem

CALIGRAMAS ACRÓSTICOS

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

2ESO

En Llengua Castellana, l'alumnat de 2ESO va crear una versió de la portada del
llibre de lectura Caputxeta a Manhattan.

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

2ESO

En Valencià hem aprofitat l'oportunitat que
suposa l'Any Fuster per a introduir la figura
de l'escriptor suecà en l'alumnat de 2n d'ESO.

Donades les característiques de la prosa de
l'escriptor, ens hem centrat en els seus aforismes:
una font inesgotable de suggestions, intuïcions i,
amb tot, invitacions a la reflexió que hem aprofitat
per a pensar sobre temes d'allò més diversos.

La lectura, la mentida, la mort, l'oci... són molts els
temes sobre els que Fuster, i ara també l'alumnat de
2n, han reflexionat. Per a fer-ho, els estudiants han
creat disenys amb un aforisme seleccionat i un
comentari sobre allò que es ha sucitat la sentència
fusteriana.

CREANT LA NOSTRA
EMPRESA DE MODA
Com a últim projecte en l'assignatura d'alemany, els i
les alumnes van elegir crear la seua empresa de
moda. Vàrem treballar en grups d'entre 3 i 5
persones que haurien de presentar a la resta de
companys i companyes.
L'objectiu, a banda de treballar continguts propis de
l'assignatura (com la roba, el passat o l'acusatiu), va
ser també reflexionar sobre la responsabilitat de les
empreses de moda quant a la producció de la roba i
la fast fashion.
Foto en: Konsumkollaps durch Fast Fashion. (2017). Greenpeace.
https://greenwire.greenpeace.de/system/files/201904/s01951_greenpeace_report_konsumkollaps_fast_fashion.pdf

PLUJA D'IDEES
Per a fer el projecte, en primer lloc van fer per grups una pluja d'idees sobre els aspectes
de l'empresa a tractar:
"Werte:
Einschießliche
Firma.
Geschlechtslose
Mode, Kleidung in
allen Größen (XXS XXL), Modelle aller
Geschlecht, Ethnien
und Größer."

"Kollektionen:
1. Hippie Sommer
2. Eleganz
3. Party!"

CADA ANY ES
TIREN X MILERS
DE ROBA

"Firma Name [und Logo]"

"Wo?:
Fabrik: München
Geschäft:
- Berlin
- Bremen"
"Geschichte:
3 Junger
Unternehmenslustig.
Mode StudentInnen.
Wir haben unsere
eigene Marke
geschaffen.
Modern und Frische
Kleidung."

MATERIALITZANT LES IDEES
Una vegada ja està acabat l'esborrany sobre el
paper, comença la tasca de crear el producte.
Cada grup va elegir l'eina per al suport visual de la
presentació de la seua empresa.
Alguns grups es van dividir el treball: creació de
logo, escriptura de la història i dels valors, i elecció
de les col·leccions. Altres van decidir fer-ho tots
junts.

PRESENTACIÓ DE L'EMPRESA
Arriben els dies de les presentacions. Cada grup té un mínim de 7
minuts i un màxim de 10 minuts per exposar la seua empresa en
alemany! Quins nervis tenien alguns i algunes, però ho feren
increïble.

EVALUEM I OPINEM
Per últim, cadascú va fer una avaluació de les exposicions i
el treball dels altres grups, del seu propi grup i del seu
treball i la seua part de l'exposició.

ESCANEJA'M!

Unser - Mode Firma

AGENDA SECUNDÀRIA
REUNIONS FINAL DE CURS _ SECUNDÀRIA
Després de quasi dos anys sense poder-nos juntar a
l'escola, el passat 8 de juny tingueren lloc les reunions
presencials de final de curs de l'etapa Secundària.
Primer, ens reunírem amb els tutors i tutores per tal de
realitzar el tancament de curs. Després, gaudírem d'una
estona festiva amb el concert de música de tots els grups i
acabàrem amb un sopar de pa i porta a la nostra pinada.
Un goig
tornar-nos
a retrobar!
AKOE
EDUCACIÓ

EIXIDA PARC AQUÀTIC CULLERA
Com a eixida de final de curs, tot l'alumnat de l'etapa va
gaudir d'un dia passat per aigua amb els companys i
companyes i professorat de l'escola. Un dia per compartir
experiències i crear bons records tot i totes plegats.

ROCK A LES AULES _ PORTES OBERTES
L'alumnat de l'extraescolar de Rock a les Aules ha eixit de
l'aula per a compartir les seues cançons amb els companys
i les companyes de Primària i Secundària.
Totes i tots ho gaudiren de debò i, de segur, que els i les
artistes també ho han fet amb aquests concerts on
pogueren tocar i cantar allò que han estat assajant i
preparant.

COL·LABORACIONS FAMÍLIES
Amb la tornada a la normalitat, també tornen les
col·laboracions de famílies a l'etapa. En aquesta ocasió hem
comptat amb la col·laboració d'un bon grapat de famílies de
3r ESO dintre del pla d'orientació acadèmica i professional
dut a terme per l'equip de tutors de 3r ESO.
A més, el grup de 4t ESO també ha gaudit d'una xerrada a
càrrec d'Ismael Saz, catedràtic d'Història Contemporània de
la Universitat de València i un dels màxims especialistes en
història del franquisme.

ACAMPADES I VIA VERDA _ VIATGE FINAL 4t ESO
L’alumnat de la Secundària ha gaudit aquest últim trimestre de les acampades de Final de Curs.
L'alumnat de 1r i 3r va gaudir d'activitats de multiaventura i aquàtiques al parc natural de les Gorges del
Cabriol. L'alumnat de 2n ESO va realitzar la Via Verda Ojos Negros i l'alumnat de 4t ESO va gaudir del seu
viatge de Comiat de l'escola a Barcelona i les terres de l'Ebre.

ESPECTACLE DE MÀGIA
L'últim dia de classe a Secundària gaudírem del meravellós i
al·lucinant espectacle de màgia de Guillermo Castaño,
exalumne de la Comarcal i mag de professió.
L'alumnat va ser partícep en tot moment de les diferents
mostres i trucs que Guillermo va dur a terme, deixant-nos a
tots i totes bocabadats amb el seu espectacle final. Algun dia
coneixerem els seus trucs?
Tot un luxe tindre't ací amb nosaltres i poder veure de primera
mà el gran mag en què t'has convertit!

TEATRE FUNDACIÓ FISABIO
CIENTÍFIQUES I ARTISTES
Espectacle de cocreació organitzat per la
Fundació Fisabio i protagonitzat per
dones investigadores que, a través de
diferents disciplines artístiques (teatre,
dansa, música, etc.), presenten el seu
treball i les seues investigacions de
manera amena i divertida.

NIT D'ESCOLA VALENCIANA
Avui hem assistit a la Nit del Guaix, on les nostres alumnes Mireia Saragossà i Adriana Pérez han rebut el
seu premi pel Concurs d'aforismes de Joan Fuster. També ens hem sumat a les felicitacions als centres
que celebren el 25 aniversari des que iniciaren l'ensenyament en valencià, reconeguent el treball de
mestres jubilades que s'han distingit per l'estima per la llengua i, a més a més, s'han lliurat els premis
Guaix 2022 a Josep Lluís Valldecabres, Vicent Cardona i l'Horta Teatre. Tot un goig viure aquesta
experiència i compartir-la amb mares i alumnes de l'escola.

SETMANA CULTURAL
L'alumnat de Secundària va celebrar la Setmana Cultural amb una eixida a la ciutat de València per a
visitar el Botànic i el Centre del Carme amb l'exposició "Emergency on planet earth".
A més, ha estat una jornada magnífica plena d'aprenentatges i de convivència amb tot el grup.

PAS A LA SECUNDÀRIA
A l'abril, tant l'alumnat com les famílies de 6é junt a altres
famílies i joves interessades en el projecte de l'escola
pogueren passar una vesprada als espais de la Secundària.
Conegueren de més a prop els projectes que duem a
terme, visitaren els diferents espais i els explicàrem el
funcionament i el dia a dia a la nostra etapa.
Un autèntic plaer compartir el nostre dia a dia amb tots i
totes. Ens veiem aviat!

AKOE EDUCACIÓ
Aquest trimestre hem participat en la formació en xarxa organitzada per Akoe Educació. Hem aprés a treballar 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 Carrió i Raquel Sancho han
participat en l’elaboració.
Enhorabona! #somcooperativa

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

