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De nou un any més els alumnes de 4t de l’ESO ens acomiadem de tots vosaltres; mestres, companys i companyes,
famílies… Ja són 15 anys compartint vida en La Comarcal, i estem totes i tots meravellats d’haver pogut gaudir de la
màgia d’aquesta escola.
Volem agrair tot l’esforç a aquesta cooperativa per fer una escola que ens enamora. Ha sigut un llarg camí que hem
recorregut acompanyats pels esforços que s’han fet durant 50 anys, 50 cursos amb alumnes que han florit com
nosaltres.
Molts estem ací des d’Infantil, La Nostra Escola Comarcal ens ha criat, i per a molts alumnes com nosaltres és una
segona casa en la que hem crescut i aprés. Passem més de 8 hores diàries al voltant de 168 dies, i calculant-ho, són
més de 1000 hores a l’any!
Nosaltres com alumnes de 4t d’ESO ens queda tan sols un any per recordar, han sigut anys inoblidables d’alegria,
d’esperança i de confiança en nosaltres mateixa. Les experiències i aprenentatges suposen una motxilla invisible
plena de records que tots duem a la nostra esquena i que mai oblidarem. A més a més, ens emportem a casa vivències
inolvidables; en Infantil els primers amics i amigues, el circ, el mercat, la cura de les mascotes i diversió a l’aire lluire.
En Primària ens emportem col·laboracions, la coral, els esmorzars saludables, les globotades, la taula quadrada, les
acampades, les eixides i els viatges. I en l’ESO, ens quedarà per sempre les nits d’expressió, les eixides de convivència,
els viatges de fi de curs, la música, la maduració en les relacions personalsi
Som encara joves i ens queda molta vida per davant, farem el millor possible per gaudir. Tanmateix, ens agradaria
enviar aquest mateix missatge a la resta d’alumnat: GAUDIU! Gaudiu de les petites coses que vivim cada dia a l’escola,
gaudiu de les pors i la tristesa, gaudiu de La Comarcal i gaudiu de la vida comarcalera!
Estem orgullosos de poder dir que som uns bons comarcaleres i comarcalers! Pertanyer a aquesta famíia serà el millor
record que s’emportarem. Felicitats pels 50 i per molts més!
Alumnat de 4t curs 22-23.
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Cooperativa

Racons i ambients.
Projectes internivells
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L’art és una font de coneixement, que ens acosta a la nostra cultura. Imprescindible per continuar creant cultura. És una eina, una forma de
mirar, una obligació de sortir del llibre de text i esprémer el cervell per encaixar els continguts.

Secundària.

Infantil.

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, 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.
A l’ESO també es potencia la vessant artística i cultural amb projectes en les que
treballem i entrenem la nostra imaginació i creativitat com a les classes de música,
en les quals al llarg del trimestre practiquem unes cançons per a després poder
demostrar a la resta de companys la nostra evolució.
També es realitzen projectes com la nit d’expressió, en la que ens preparem per a
realitzar una nit màgica i expressar-nos a través de l’art. Tot el món està convidat a
aquesta festa per a poder gaudir tots junts.

Al principi de l’etapa de la nostra vida en La Nostra Escola Comarcal,
els docents ens eduquen de forma que comencem a desenvolupar
la nostra expressió artística perquè, com sabeu, nosaltres (els
xiquets i xiquetes) som les persones més sinceres i creatives
del món. Alguns exemples són: el circ, els microteatres, contes
vivenciats… entre altres coses molt divertides.

Primària.
La part de l’expressió artística sempre ha estat molt present en l’escola, com ho és
la coral. La coral és una experiència màgica on els xiquets i xiquetes gaudim d’anar
a cantar, començà amb 25 xiquets i xiquetes durant el curs 84-85. Des del seu
inici fins hui ha estat dirigida per Alexandre Querol. També els seus assajos es fan
a hores lliures. A més a més, fa uns anys podies viure l’experiència d’anar de viatge
i gaudir de cantar. Un altre aspecte del projecte que fem a l’escola és “El show” on
podem expandir la nostra creativitat i arribar a tindre capacitats de crear i imaginar.

Tenim un tramvia a l’escola!
El tramvia que hi ha a l’entrada de l’escola es va portar l’any
1992 per una donació.
Es tracta d’un vagó de s’anomena “belga” i només existeixen
12 models com aquest en tot el món.
El tramvia va ser durant molts anys un espai per jugar i
aprendre i hui en dia és un lloc per expressar-nos artísticament.
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La Nostra Escola Comarcal ha inclòs i ha treballat per la inclusió, la diversitat i la igualtat des dels seus inicis.
Açò fa aquesta escola molt especial, ja que aquests conceptes eren pràcticament desconeguts fa 50 anys en
la societat.
A La Nostra Escola cada any celebrem i participem en activitats activament relacionades amb aquests.
Concentracions als voltants de l’escola, cartells, pancartes, missatges positius i reivindicatius sempre les
pengem per l’escola per tenir-ho present cada dia.

Com les gotes d’aigua, les persones som diverses, úniques i irrepetibles.
Vistes des de lluny, podem parèixer iguals, però quan més ens apropem i
ens coneixem, més diferències hi trobem. Aquesta és la riquesa de les societats
plurals, formades per persones de tot tipus i amb projectes vitals molt diferents.
La mar no seria igual sense totes i cadascuna de les gotes d’aigua que la conformen.
Les societats tampoc. Són l’hàbitat on estem totes juntes i necessitem viure-hi
en harmonia, sentir-nos estimades i reconegudes. És per això que cal desmuntar les pors,
el desconeixement i els prejudicis envers els altres que encara trobem al nostre voltant.

L’escola ens educa per a la vida, i ens anima a acceptar el repte del dia a dia des de la proximitat, la confiança,
l’afecte, la curiositat, l’estima, la creativitat ,el coneixement… Es treballa no d’una manera tan teòrica,
sinó també d’una manera més pràctica i millor, donant-nos a tots i totes les mateixes oportunitats per
aprendre i millorar.

Atendre la diversitat implica que els educadors, mestres i professorat s’acoste
a les necessitats de cada un dels alumnes ajustant-se al que per a cada un serà més favorable.
La mirada cap a l’alumne sempre contempla totes les àrees del seu desenvolupament,
l’àrea emocional, social-relacional, psicomotriu, llenguatge i cognició.
Aquesta mirada sempre contempla tots els espais educatius: el joc, l’assemblea,
els espais de l’aula, el pati, les activitats curriculars d’aprenentatge, els contes, la música,
la psicomotricitat, i els hàbits personals i socials de grup.
Seguim treballant, cada dia, per una societat més inclusiva
i equitativa. Per construir una societat més igualitària
en tots els sentits i més justa.
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El nostre menjar.

La Nostra Escola Comarcal sempre ha fomentat que el temps de menjador forma part del
nostre aprenentatge. Enfocant en tres objectius generals aquest espai:
- ALIMENTAR-SE:
Significa menjar responent a la necessitat d’aportació de nutrició que necessitem, açò
consta d’alimentar-nos de salut, cultura i convivència. Fer evolucionar l’acte de menjar
és una satisfacció, ja que és una necessitat plenament humana, conscient i reparador del
desgast físic i psíquic que ocasiona l’activitat escolar diària.
- DESCANSAR I ESPLAIAR-SE:
És a dir, trobar l’equilibri entre la necessitat de ruptura lúdica enfront de l’esforç
intel·lectual fet al matí i la necessitat de relaxació, pau i bona predisposició vers el treball
de la vesprada. Descansar i relaxar-se és un requisit imprescindible per al rendiment
acadèmic i emocional, i per al desenvolupament harmònic de la personalitat.
- APRENDRE:
Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de
les pautes de convivència social, en els quals assolim coneixements, practiquem hàbits i
habilitats i desenvolupem actituds i valors.

A partir de 1r d’ESO l’alumnat disposa de bufet d’amanides, el qual varia cada dia, i amb aquest poden
completar el menú i substituir un dels plats. A més, les verdures i hortalisses que s’utilitzen per fer aquestes
amanides, són aliments que provenen d’una cooperativa agroecològica local, així apostem per seguir
treballant d’una manera ecològica i sostenible.

L’esport a l’escola.
Desdejuni i
esmorzar saludable.
A infantil i primària s’ensenya des de ben xicotets a cuidar-nos de forma saludable.
El desdejuni saludable sol celebrar-se a infantil la darrera setmana d’octubre. Aquest
desdejuni és molt complet i compta amb: torrades, cereals, suc… Així s’ensenya als més
menuts a tindre una bona alimentació. L’esmorzar també es fa per conscienciar l’alumnat
que cal seguir una dieta equilibrada amb el consum adequat de les diferents parts que
consta aquesta. L’esmorzar consta també de: companatge, fruita, iogurts…

L’esport és sinònim de moviment, d’energia, d’alegria,… en general, de vida. L’esport és molt
important practicar-lo, ja que ajuda al desenvolupament motriu tant a l’etapa d’infantil com a l’etapa
de primària. Fer activitat física no només és important a nivell motriu, sinó que l’esport fomenta,
potencia i complementa la transmissió de diferents valors i hàbits com solidaritat, tolerància,
responsabilitat, igualtat… També afavoreix la participació en igualtat de condicions i, fins i tot, fa
aquelles adaptacions necessàries segons les característiques físiques, psíquiques i socials de cadascú
de nosaltres, ja que fomenta molt el treball en equip, el respecte i l’aprenentatge.

La via verda.
A la secundària la millor manera de celebrar que som una escola saludable és realitzant la Via Verda
per la ruta d’Ojos Negros durant tres dies amb bicicleta. Una experiència on es gaudeix dels paisatges,
la bicicleta i els companys i companyes.
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La nostra escola està situada en un lloc privilegiat, en plena natura, amb el cant dels
ocells com a soroll de fons... Potser sona bucòlic, però és així. La filosofia del centre
sempre ha estat donar les ferramentes al propi alumnat per caminar pel passeig de
la vida en un entorn natural i viu. A l’escola Comarcal aprenem i ens interessem pels
fenòmens que abarquen la vida. La possibilitat de poder desenvolupar-nos en un
entorn natural, lluny de les societats urbanes i la construcció, en un espai que inspira
pau i benevolència pels éssers vius i la cura mediambiental. A la nostra escola gaudim
de més de 800 metres quadrats d’espai en plena natura que ens permet cada dia
gaudir de tots els seus racons. Tothom troba un lloc on divertir-se, riure, descansar,
jugar i explorar en la millor companyia. Aquest espai fonamental de la nostra escola
és, al mateix temps, una font de recursos i de possibilitats d’aprenentatge que no
deixem mai de redescobrir.

La pinadeta.

La pinada de l’escola va ser plantada l’any 74 pels pares i mares de l’escola. Es van plantar més
de 80 pins, carrasques, sureres i vegetació autòctona. Aquesta vegetació ha estat cuidada en
els seus inicis per les famílies del centre que venien periòdicament per cuidar del que avui és un
entorn privilegiat.

El galliner.

Els galliners d’infantil i primària sempre ens han acompanyat a l’escola, des de ben entrats els
inicis de l’escola, hem tingut l’afany per la natura i els éssers vius, és per això que al llarg del
temps hem acollit nombrosos animals, que estan alliberats al nostre entorn, vagant lliurement
per l’escola.

El campet.
El campet és un hort escolar d’agricultura ecològica situat als jardins de l’Escola on els xiquets
i les xiquetes experimenten i fan el seguiment i el manteniment de diverses collites tradicionals
de l’Horta. Cada classe disposa d’una parcel·la on, al llarg del curs, els xiquets i les xiquetes
experimenten amb dos cultius diferents, un d’hivern i un altre d’estiu.
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FESTA DELS COLORS

CARNESTOLTES
Els carnestoltes són una celebració de la qual gaudim totes les etapes de l’escola. És un moment on podem
expressar-nos lliurement i en el que ens podem disfressar i convertir-nos en allò que ens imaginem. És una festa molt
assenyalada que iniciem amb un bon pregó i acabem amb un ball i molta diversió.

La festa dels colors és la festa més acolorida. Va començar a celebrar-se des de fa
aproximadament quaranta anys. Es fa només a infantil, i cada classe ha de vestir d’un color!
Es va començar a fer amb la finalitat que els més xicotets i xicotetes començaren a aprendre
els colors, ja que amb eixa edat encara no els sabien! A partir d’ací es trobaren els valors com
la cooperació, la implicació, la diversitat i l’empatia que es fomenten i es veuen reflectits. La
festa es prepara durant tota la setmana amb tallers i activitats sobre els colors, i al final els
mestres i alumnes gaudeixen amb una festa.

El circ
És un espectacle dut a terme per l’alumnant de tres i quatre anys. Amb una finalitat cultural i experimental, per a
que els xiquets i xiquetes gaudisquen de ser per una vesprada uns vertaders artistes. Amb el pas el temps el circ a
evolucionat i ara té un caràcter molt artístic i lliure, on cadascú tria el que vol representar.

La festa de la primavera va ser celebrada amb la
fi de la participació de les famílies i la cooperació
per perquè buscaren espais de participació i
retrobament de les famílies, i porta des de l’inici
(50 anys) amb nosaltres.
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La Nostra Escola Comarcal és una escola
democràtica i participativa, en la que el professorat
s’assegura de què els i les alumnes puguen crèixer
amb igualtat d’oportunitats.
El nostre centre és democràtic. El professorat
sempre s’ha assegurat de què l’alumnat siga
suficientment conscient de què són ciutadans
lliures amb dret de decidir coses directament
i indirectament (Taula Quadrada i Consell de
Delegats), responsables de la seua propia vida
educativa. També és un centre que es basa en el
respecte de l’alumne cap al professorat i viceversa,
la tolerància i l’amor.

Taula quadrada i
consell de delegats.
La Taula Quadrada (TQ) és l’òrgan principal de participació de l’alumnat en la gestió
del centre. Per tal de desenvolupar hàbits democràtics i de diàleg, organitzem
reunions mensuals on assisteixen els representants de cada curs de l’etapa Primària
(escollits a les assemblees d’aula) sota la coordinació dels mestres responsables.
Entre les funcions de la TQ destaquem l’organització de festes i celebracions, la
realització de campanyes mediambientals, lingüístiques i de convivència al centre,
així com també la recollida de crítiques, propostes i felicitacions de l’alumnat a
través de les bústies.
Entre els membres de la TQ, distribuïm els càrrecs següents:
Secretària o secretari: té l’encàrrec d’escriure l’acta de cada reunió i distribuir-la a
les classes perquè es comente a l’assemblea d’aula.
Presidenta o president: convoca les reunions i les modera, juntament amb les i els
mestres responsables.
Periodistes: redacten la notícia de la reunió i la pengen al web.
Intermediaris: s’encarreguen de notificar les felicitacions, crítiques i propostes a les
persones responsables del centre.

Assemblees
Les assemblees de classe són una pràctica educativa que es va iniciar a l’escola des dels seus inicis
amb la finalitat de destinar regularment un temps en la programació de la feina habitual de l’aula
per reunir el grup sencer i parlar de temes rellevants, analitzar-los i prendre decisions. A les nostres
assemblees es pot parlar de tot allò que el professorat i el grup classe pensen que cal debatre, des
de problemes de convivència, fins a qüestions relatives a la feina, les activitats festives o qualsevol
altre aspecte significatiu. Les assemblees són sempre un instrument de participació de l’alumnat i un
moment privilegiat de diàleg i de gestió conjunta dels aspectes de la vida del grup que estan en mans
dels i les alumnes de la nostra escola.

El Consell de Delegats es realitza a la secundària i, com La Taula Quadrada, l’alumnat
de secundària tria dos representants de cada classe i són els que realitzen aquestes
funcions.
La Nostra Escola Comarcal reb el nom per desició dels primers fundadors, que van voler crear una escola
per xiquets i xiquetes de les comarques.
A banda, va ser una de les primeres escoles en les que es va començar a fer l’ensenyament del valencià
com a primera llengua i deixar el castellà com a segona.
Fa 50 anys a l’escola només van haver uns 30 alumnes, i a l’actualitat ja en som més de 700 !
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La primavera de 1986 es feren les primeres trobades
d’escoles en valencià. Des d’aleshores, cada any la nostra
escola ha participat d’aquesta festa per la llengua que ha
crescut i s’ha estés per tot el País Valencià. Una escola
en valencià marca el camí per a la recuperació de la
nostra llengua en l’ensenyament, un dels àmbits socials
fonamentals per a la vida de les llengües.

Escrivim en valencià.
Com que ens agrada aprendre, participar i gaudir, des de la Nostra Escola Comarcal participem en
concursos literaris en valencià. Els premis Sambori, els aforismes de Joan Fuster i molts certàmens més
en valencià ens motiven a integrar la nostra llengua.

Llegim en valencià.
Llegir és fonamental per a conèixer la cultura, cosa que es valora molt a l’escola. Des del centre
sempre ens han intentat integrar la cultura de la nostra llengua, convidant així a autors com
a Vicent Andrés Estellés. A la Nostra Escola Comarcal des de ja fa uns anys primària, infantil i
l’ESO gaudim junts de la lectura. Els més majors fan que la lectura en valencià siga entretinguda i
divertida, ensenyant als més menuts que llegir en la nostra llengua és una part molt important del
nostre aprenentatge. En secundària, per tal de fomentar la lectura i gaudir llegint, cada trimestre,
es llegeix un llibre en valencià del qual després es preparen un pla lector molt creatiu.
gaudir llegint, cada trimestre, es llegeix un llibre en valencià del qual després es preparen unes
activitats per a l’alumnat sobre el llibre.

Parlem i cantem en valencià.
Una part molt important a la nostra escola és la capacitat de poder expressar-nos a través de la nostra
llengua, el valencià. Per això, totes les activitats que es fan al centre són en la llengua vehicular. Des de
fa molts anys, a secundària tenim la nostra pròpia ràdio perquè se’ns escolte a tot arreu. La música que
s’escolta a l’escola és sempre en la nostra llengua, i com no, la coral mostra l’amor que té la nostra escola
per la música i, per descomptat, al nostre dia a dia.
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A l’any 1980 alguns alumnes de La Nostra Escola Comarcal
van participar a la gravació del disc d’Al Tall, Som de la
Pelitrúmpeli.
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FESTA DE LA PRIMAVERA

La festa de la primavera és la celebració més important de la Nostra Escola Comarcal que porta 50
anys en marxa. Celebrem que per fi se’n va el fred de l’hivern i que arriba la primavera, època en la que
floreixen els arbres i les flors.
És una festa en la que famílies, alumnat i personal del centre s’implica de valent per que siga molt
especial.
El dissabte de la festa en trobem a l’escola per passar-ho bé, fer tallers, cantar, ballar, dinar i gaudir de
tots i totes. Any rere any, la tradició encara es manté.

Setmana cultural

La setmana més important a la nostra escola!! És una setmana molt festiva on fem tota mena de tallers internivells,
xerrades, visites, exposicions, teatres i concerts! A primària som cada curs els que preparem els nostres tallers
(cada any relacionats en una temàtica diferent), i després els compartim amb la resta per aprendre i passar una
bona estona. La temàtica de la setmana cultural fa referència al calendari de l’escola i sempre es tracten temes
molt actuals. A l’ESO, en canvi, preparem concerts i xerrades, que més tard també compartim amb l’etapa.

Vesprada i nit d’expressió.

La nit d’expressió ha sigut sempre un esdeveniment molt especial per tota la Comarcal, és un
espectacle que organitza cada any la Nostra Escola Comarcal en la vespra de la Festa de la Primavera.
L’objectiu és proporcionar als alumnes d’ESO una activitat creativa com a part de la seua educació. Es
centra en tractar temes reivindicatius mitjançant l’art i l’espectacle.
Aquesta nit ha evolucionat per convertir-se no només en la nit, sinó també en la vesprada d’expressió
a primària.
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Fa temps en la nostra escola, els alumnes i mestres creaven una falla casolana amb la intenció de cremar-la
i celebrar la festivitat. Amb el pas del temps i la conscienciació sobre la contaminació i els perills que
suposava tractar amb foc, l’escola va decidir deixar aquesta tradició enrere i celebrar un concurs de dibuix
de disseny de falles i per a l’últim dia de classe l’equip de cuina ens prepara bunyols casolans i xocolata per
gaudir d’un bon berenar faller!
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Uns dels pilars fonamentals d’aquesta escola són la participació, la cooperació i la convivència, i tant les acampades com les eixides ho reflecteixen amb claredat. Amb
aquestes activitats el que es busca és crear un espai per a gaudir del temps d’esplai amb amics i amigues, establint lligams d’amistat, millorant el treball en equip i les
relacions afectives. Aquestes accions perduren durant el temps, ja que la Nostra Escola Comarcal porta fent aquestes eixides des dels seus inicis, per això és tan important
per a nosaltres.

Acampades.
Als inicis de l’escola només hi havia 60 alumnes i es realitzaven acampades conjuntes. Açò fomentava
molt la convivència entre els alumnes, mestres, pares i mares. Se n’anàvem a espais envoltats de natura
on poguérem muntar les tendes de campanya. Amb una furgoneta portàvem el menjar que necessitàvem
i el fèiem amb la gent de cuina, que també venia a l’acampada. En l’etapa infantil les acampades es
realitzaven al pati, ens quedàvem a dormir a l’escola. Els pares i mares d’alguns alumnes conjuntament
amb els mestres, preparaven activitats per als xiquets i xiquetes per fer una acampada inoblidable.
Hui en dia les acampades es realitzen en albergs o cabanes de diferents pobles de la comarca. Les
activitats es realitzen a l’aire lliure per estar amb contacte amb la natura. Ens ho passem genial!!! A més
en totes les acampades de les etapes d’Infantil i Primària ens acompanya el nostre gran amic el Pirata
Pataxula, al que li hem dedicat discos i llibres.

Excursions.
Les excursions que fem són de cultura i aprenentatge, anem a diferents museus, exposicions, realitzem diferents activitats
relacionades amb el que donem a l’escola per tindre una altra visió i entendre millor aspectes que ens ensenyen. A més,
activitats com La Comarcalada i La Via Verda i entre altres, ajuden a què desenvolupem l’autonomia i l’experimentació on
es potencia l’afecte com a motor de creixement.

El nostre gran amic el Pirata Pataxula ha tret 3 llibres diferents amb cançons incloses durant la seua gran
trajectòria. Ens ha contat les seues vivències pels mars amb la seua tripulació. Escrit per Bertomeu i il·lustrat
per Empar Bou. Entra en el QR per gaudir!

CANÇÓ DE
PATAXULA
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La innovació educativa és un procés que implica un
canvi en l’ensenyament basada en quatre elements
fonamentals: les persones, el coneixement, els
procesos i la tecnologia.
La Nostra Escola Comarcal sempre ha apostat per
crear un ecosistema educatiu propi, a partir de les
seues creences com a educadors, que puga servir
com a marc per al desenvolupament cognitiu, físic,
emocional, maduratiu i social de l’alumnat.

Steam és un enfocament integrador que fonamenta
l’interés dels estudiants en ciència, tecnologia,
enginyeria, arts i matemàtiques a mesura que
desenvolupa una varietat d’habilitats importants.
És per això que fem servir una metodologia lúdica,
dinàmica i flexible que s’adequa als interessos i
necessitats de cada xiquet i xiqueta, amb diversitat
d’activitats com ara roleplays, exposicions orals,
racons a l’aula, jocs de taula, jocs electrònics,
dramatitzacions i teatre.
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A Infantil trobem els racons i els ambients. Es treballen les assignatures en diferentes racons i
ambients, a més de tallers. S’inicia des dels tres anys fins el final de l’etapa d’infantil.
A primària, el treball internivell són cooperatius que uneixen dues o més matèries per aprendre
més i de manera més divertida, projecte de socials amb art, socials i ciències, projectes
emprenedors... Aprofitem també per aprendre aspectes de llengua i ciències com l’escriptura i la
lectura.
A secundària podem gaudir dels projectes globalitzats, que treballen diverses assignatures:
biologia i història, plàstica i geografia…

Pel que fa a la comunicació escrita com per l’afició que va creant entre els xiquets
setmana a setmana, a l’escola tots el divendres els comarcalers i comarcaleres
tornaven a casa amb “el full del Divendres” amb informacions del que s’havia fet a
l’escola, històries, dibuixos i notícies. A poc a poc va evolucionar i va passar a ser fet
a imprempta, el que va facilitar molt les coses perquè EL FULL pogués millorar. Avui
en dia a la revista de l’escola s’ha fet gran i seguim tenint EL FULL a infantil i primària
i des de fa uns anys també podem llegir la revista de l’ESO #somsecundària, ambdós
són trimestrals.
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Què és?
Es parteix de la idea que aprendre llengües és, abans que altra cosa, aprendre a comunicar-se
amb altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i assumir la pròpia expressió
com a modalitat fonamental d’obertura als altres.
Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts relacionats amb les habilitats i
destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones basats en els usos
socials de les llengües en contextos multilingües.
L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar els ciutadans
perquè puguin desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la
igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones en un marc de valors compartits
per a la convivència. L’educació intercultural promou espais d’inclusió que es basen en la
igualtat i la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa
comunitat.

El projecte internacional va ser un dels primers projectes de l’escola
per als alumnes per a viatjar i aprendre. Va realitzar-se a Noruega.

Objectiu

El nostre projecte internacional té com a punt de partida que alumnat i professorat vaitgen
a altres països, per a aprendre, disfrutar, conèixer altres cultures i fer noves amistats. Alguns
dels viatges que s’han realitzat han sigut a països com ara Noruega, Països Baixos; França,
Anglaterra, Irlanda, Polònia… L’alumnat aprén la cultura i la parla amb companys i companyes
d’altres països, vivint amb ells i coneixent millor les seues cultures.
La idea dels intercanvis va sorgir en 1999, quan va semblar una proposta molt interessant
per als alumnes, doncs suposava una oportunitat molt gran per a viatar, practicar llengües
estrangeres, sobretot l’anglès, i per a conviure uns dies amb joves d’altre pais. El primer
intercanvi ves va realitzar en un institut de Noruega 1999 i, fins hui en dia, continuem fent-ne
amb altres països...
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