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EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys

CONTES

VIVENCIATS

SARGANTANES, FORMIGUES I ORONETES, HEM DESCOBERT AQUEST
TRIMESTRE LA MÀGIA DELS CONTES I COM, PARTINT DE LES
PARAULES, ENS PODEM ENDINSAR EN MONS MERAVELLOSOS,
UTILITZANT LA NOSTRA IMAGINACIÓ.
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LA MÀGIA

DE LES PARAULES

TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
ENFRONTÀVEM, VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
DIVERSOS PERSONATGES.
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I CONTE CONTAT...
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LA MÀGIA

Dia de l'abre

classe de 5 anys

Educació Infantil

TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
ENFRONTÀVEM, VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
DIVERSOS PERSONATGES.

Amb el nostre pati tenim la sort
de poder celebrar el dia de
l’arbre tot l'any.
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Encara així, ens sembla important
destacar aquest dia i conscienciar sobre
la responsabilitat que tenim en la
conservació del nostre entorn.

3 anys

A més del teatre del Gegant del
Pi, vam fer un taller de menjadors
per als pardals i una excursió a la
pinada de secundària, on també
vam berenar
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Tant ens va agradar fer camí junts més
LA
MÀGIA
enllà dels límits del nostre pati, que un
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NOTAeixir
ENS CONVIDAVA
PARTICIPAR
EN ELS
altre
diaUNA
vam
a voreA els
ametllers
CONTES VIVENCIATS I, SENSE SABER MASSA BÉ A QUÈ ENS
en flor. VÀREM ANAR CONEIXENT A POC A POC A
ENFRONTÀVEM,

DIVERSOS PERSONATGES.

Això sí, no vam oblidar la missió que el
Gegant del Pi ens va encarregar i
aprofitàrem per netejar els voltants.
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LA MÀGIA

Classes de 4 i 5 anys

TOT VA COMENÇAR UN BON DIA, AMB LA REBUDA D'UNES MALETES
A LES CLASSES. UNA NOTA ENS CONVIDAVA A PARTICIPAR EN ELS
Els CONTES
aniversaris ésVIVENCIATS
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més esperades
a Infantil.
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especial per a tots i totes, doncs preparem amb molta estima les corones i les targetes de felicitacions
per als nostres amics i amigues.

ANIVERSARIS

Eixe dia portem de casa un esmorzar especial per a l’ocasió i fem el que
millor sabem...Passar-ho bé i fer festa! Bufem les espelmes, cantem,
ballem, ens pintem la cara i assaborim eixe dia tan especial i carregat de
sentiments i felicitat!
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Punt Violeta
Un dels trets característics del nostre projecte educatiu es
centra en el treball dels valors socials. Tanmateix, un dels drets
que treballem i defensem cada dia és la igualtat de gènere.
Aquest projecte “El Punt Violeta” naix amb l’objectiu d’apropar i de
fer conscients als nostres xiquets i xiquetes de les desigualtats de
gènere que, encara avui en dia observem a la nostra societat,
ensenyant-los que tots i totes som diferents i a la vegada iguals pel
que respecta a drets, obligacions i responsabilitats.

4 i 5 anys
El grup encarregat de triar la paraula bonica prepara una
xicoteta representació que quedarà registrada en video i
compartida amb totes les classes d'Educació Infantil

visitem el Punt
violeta

triem una paraula
bonica
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els superherois i les superheroïnes de la
igualtat van a repartir les paraules boniques

Amb tot açò, des de La Comarcal posem el nostre gra
de sorra, ajudant a anar creant una societat justa,
igualitària i compromesa, educant en valors coeducatius
els nostres infants, que seran els adults de demà.
17

EDUCACIÓ INFANTIL

MENJADORS

Unes famílies de l'escola ens proposaren fer uns menjadors ben senzills per
alimentar els pardalets a l'hivern, donat l'escassesa dels fruits als arbres en
aquesta estació de l'any. Ens va semblar una idea genial i ens posàrem mans
a la feina. Sols necessitàvem: pinyes, mantega de porc, llavors variades i
corda. El procés va ser molt divertit, amb les mans untàvem la mantega per
tota la pinya, després posàvem les llavors i amb la corda les vam penjar als
arbres del pati. Ja estan els menjadors llestos!!
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PARDALETS!

És important saber que sols els hem d'alimentar en aquelles estacions on els
arbres perden els seus fruits, perquè les aus són hàbils i enginyoses a l'hora
de trobar el menjar la resta de l'any!
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JOC SIMBÒLIC

4 I 5 ANYS
El joc simbòlic els permet
viure altres mons, posar en
marxa la seua creativitat i la
seua imaginació, trencar
estereotips de gènere, adoptar
nous rols, superar pors i
guanyar confiança.
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Entenem que el joc, és una activitat
natural i satisfactòria, ja que prové
de la necessitat
de trobar plaer, de gaudir,
d'experimentar i d'explorar el món
que ens envolta, per comprendre'l i
a la vegada, conéixer-nos a
nosaltres mateix.

mini mons

4 I 5 ANYS
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A través del joc simbòlic els xiquets i les xiquetes, combinen
fets reals i imaginaris, recreen situacions fictícies com si
estigueren passant realment. Es converteixen en personatges i
els objectes, cobren vida segons la seua imaginació.

s
s
e
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CLASSES DE 4 I 5 ANYS
El moviment dels infants perquè siga significatiu ha de partir
de la seva espontaneïtat en l’activitat i el joc lliure. Si es dóna en
bones condicions, la pràctica psicomotriu potencia l’autoestima, la
vivència i consciència del propi cos i del plaer, la construcció del
sistema corporal, l’afirmació del propi jo i la construcció de la
identitat, el coneixement i l’acceptació dels límits, la relació entre
iguals i l’autonomia .
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EXPERIMENTACIÓ
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CLASSES DE 4 I 5 ANYS

Les classes dels Samarucs, Mussols, Parotets, Gripaus i Raboses, han
experimentat aquest trimestre amb diferents materials com la
farina, la neu, i tota mena de recursos que els han endinsat en un
món màgic on l´experimentació i el gaudi han estat els
protagonistes.

IMAGINACIÓ
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classes de 2n

Educació Primària

Educació Primària

classes de 2n

SARGANTANES,

FORMIGUES

and

ORONETES learned a lot about SHAPES,
NUMBERS and ANIMALS making crafts
and doing funny games. Because we
love laughing and having fun!

Welcome again!
During this term we have continued enjoying
ENGLISH all together.
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classes de 2n

Educació Primària

Educació Primària

With games, activities, corners, stories,

classes de 2n

crafts and songs SAMARUCS, GRIPAUS,
PAROTETS, MUSSOLS and RABOSES worked
with ANIMALS, FOOD and CLOTHES.

We have learned new vocabulary playing with our friends
in different corners.
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ANGLÉS

Educació Infantil

Educació Infantil		

ANGLÉS

We continue growing up and up, singing, dancing, playing
and learning together. Let’s keep going!

see you later
alligator
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CARNESTOLTES
Segons la dita “Si no vols Carnestoltes, tanca les portes!”, però a la
Comarcal cada any les obrim de bat a bat per celebrar aquesta
festa que els xiquets i xiquetes reben sempre amb tanta il·lusió.
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A INFANTIL

ELS MANAMENTS DE CADA DIA VAN ANIMANT MOLT L’AMBIENT, PERÒ ÉS EL DIVENDRES
QUAN L’ESCOLA ES PLENA DE COLORS I IMAGINACIÓ AMB ELS DIFERENTS PERSONATGES
QUE PER ELLA VAN DESFILANT.
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AQUEST ANY A INFANTIL, ENTRE ELS DINOSAURES, LES DOCTORES, ELS LLOPS I ELS PALLASSOS,
ES PODIEN VORE TAMBÉ ALGUNES DE LES DONES IMPORTANTS, COM WANGARI MAATHAI I FRIDA
KAHLO, QUE IL·LUSTREN EL CALENDARI D’AQUEST ANY.
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TAMBÉ VAN ESTAR MOLT PRESENTS ELS ARCS DE SAN MARTÍ, JA TOT UN
SÍMBOL D’AQUESTS TEMPS, AMB ELS QUE L’EQUIP DOCENT VAM VOLER
TRANSMETRE L’ESPERANÇA I ÀNIMS NECESSARIS PER PODER SEGUIR MIRANT CAP
A UN HORITZÓ ON “TOT ANIRÀ BÉ”!

33

SETMANA

DE

A educació infantil un any més hem reivindicat

el dia 8 de març. Lluitant per la igualtat i els nostres drets
humans.
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LA

DONA

Les xiquetes i els xiquets han contat qui és per a ells i elles la
dona més important, iaies, besiaies, mares, ties, cosines...
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També hem elaborat uns cartells amb fusta per
classes de 3r
Educació Primària
apadrinar un arbre del nostre pati amb el nom d'una
dona rellevant.
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Maria del Mar Bonet, Isabel Clara Simó, Wangari Maathai, Frida Kahlo,
Educació Primària
classes de 3r
Carme Miquel, Anna Lluch, entre altres.
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EDUCACIÓ primària
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6·7·8·9·10·11·12 anys
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COLLIM RAVES

AL CAMPET

Després d'haver plantat tota mena d'hortalisses, les classes de primer cicle
hem fet un treball de manteniment per poder gaudir de la primera collita
del curs. En aquest cas, han sigut uns saborosos raves que després hem
pogut tastar a les nostres amanides, tot un gust!
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PRIMER CICLE

ARTS a

Les classes de primer cicle al llarg del segon trimestre
treballàrem l'artista Yayoi Kusama. Aquesta artista japonesa
estava obsessionada amb els punts.

També treballàrem l'artista Frida Khalo. Amb ella
viatjàrem fins a Mèxic per poder descobrir les
seues tradicions i festivitats.

F
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COL·LABORACIONS

DE

FAmiLIES

Comencem a gaudir de les col·laboracions de les nostres estimades famílies. A
primer cicle giraran al voltant dels experiments i els contes. En aquesta primera
ocasió hem experimentat per crear un arc de sant Martí, després de l'explicació
i del vídeo del nostre company Jorge i la seua família.
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ORIGAMI

PAPIROFLEXIA

AQUEST TRIMESTRE HEM APRÉS
MOLTES COSES DE LA PAPIROFLÈXIA O ORIGAMI COM ES DIU
AL JAPÓ. VOS CONVIDEM A PROVAR, PERQUÈ ENS ENCANTA!
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projecte dels animals

al primer cicle

Les classes del primer cicle volem ensenyar-vos tot allò que hem aprés i
com hem gaudit fent el nostre lapbook sobre els animals... T'animes a
llegir-nos?
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A les classes del segon cicle de primària, aquest trimestre
hem encetat una nova activitat d’aprenentatge cooperatiu
per tal de millorar la competència lectora. Estracta de llegir
a un company o companya de classe. Des de la classe
Violeta (2.1) us contem com fem aquesta activitat.

Per poder fer lectures tenim un guió
organitzat, on tant el tutor com el
tutoritzat tenim interacció.
Primer llig el tutor o tutora i el tutoritzat o
tutoritzada escolta. Després fem una
segona lectura on llig el tutor o tutora i el
tutoritzat/tutoritzada llig en retràs, és a dir,
una miqueta per darrere. En la tercera i
última lectura llig el tutoritzat o
tutoritzada.
Quan hem acabat de llegir, contestem les
preguntes i avaluem l’activitat.
Amb les lectures per parelles:
-Millorem la competència lectora,
especialment la comprensió.

S’han creat unes parelles lectores, on un membre és el
tutor o tutora i l’altre el tutoritzat o tutoritzada.
La persona encarregada de preparar la lectura és el tutor
o tutora i ho realitza a casa en companyia de la seua
família. Després ho porta a l’escola per llegir-la amb el
seu company o companya. Cada dues setmanes el tutor
o tutora passa a ser el tutoritzat o tutoritzada.
5050

-Millorem la cooperació i
col·laboració entre nosaltres.
-Compartim temps amb família.
-Aprenem vocabulari.
-Practiquem i millorem l’entonació.
-Incrementem la nostra confiança i
autoestima.
-Ens divertim!
51
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Com cada 8M a la Nostra Escola Comarcal
celebrem el Dia de la Dona amb diferents
activitats. En aquest dia reivindiquem per la
igualtat d’oportunitats respecte als hòmens.
A continuació la classe gris 2.3 us mostrarà
un poc de tot allò que hem treballat durant
aquesta jornada.

Il·lustradora i mestra d’art a la Universitat de València.
Ha il·lustrat molts llibres en diferents idiomes: valencià, castellà, anglés, francés i Italià.
Us poden sonar les seues il·lustracions, ja que ha col·laborat amb l’escola i les podem
trobar per l’edifici d’infantil.

El 8-M per celebrar el dia de la dona, tota
l’escola ha portat un complement morat.
Sabeu per què? Perquè fa molt de temps
hi va haver un incendi a una fàbrica de
camises a Nova York on moriren moltes
dones. El fum que eixia de la fàbrica tèxtil
era morat i per això celebrem aquest dia
amb aquest color.
AINA ORTOLA, BRUNO MOCHOLI, EMPAR
ASUNCION, TEO FERRER, MARTINA
SANCHO I JOAN SENCHERMÉS.

Les classes del segon cicle s’han animat a crear obres inspirant-se en les il·lustracions
de Matilde, estreles, papallones, xiquetes, xiquets, flors, ocells i altres elements
semblants.
Aquest és el resultat!
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NOA, ELSA, MARIO, MIKEL, LOLA I GUILLEM
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classe de 2 anys

Concepció Aleixandre (1862-1952) va
ser una dona molt important i pionera de
l’època. Era mestra, científica, metgessa
especialista en ginecologia.
En aquella època era poc freqüent que
les dones estudiaren. Per poder entrar a
la Universitat va necessitar que el seu
pare signara diversos documents per
poder fer-ho.
Un dels invents que va crear va ser un
anell flexible per corregir el descens de

Va lluitar per la igualtat entre hòmens i

l’úter.

dones a la ciència. Per això, és
considerada una activista feminista.
Per celebrar aquest dia, tota l’etapa de
primària hem participat en aquesta activitat.

CURIOSITATS:


Al barri de Patraix, podeu
trobar un mural inspirat en la
seua vida i treball.



Va ser divulgadora científica.
Escrigué molts articles sobre
la importància de la higiene

A la tanca de la zona 3 del pati de primària
hem creat un mural amb cintes morades.
A les classes hem escrit a les cintes el
nostre nom i el nom d’una dona important a
la nostra vida. Per torns hem baixat al pati
per ficar-les i acompanyar eixe gran 8-M.
Ha quedat preciós!

femenina.
ELENA, MARC, MARINA, MARTÍN
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CANDELA, LORENZO, MINERVA I VEGA
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ARTS

FIRST WORKSHOP: THE BLUE CIRCUS
Per aquest taller necessitàrem una còpia del dibuix en cartolina i ceres Manley.
Havíem de fer-ho de manera semblant a l'obra original.

MARC CHAGALL

Hugo S.S, Marcos

Aquest trimestre, les classes del segon cicle de primària han conegut a Marc

SHECOND WORKSHOP: OVER THE TOWN

Chagall i han treballat algunes de les seues obres.
A continuació, la classe Rosa Clar (2.4) us deixem algunes mostres de tots els

En una cartolina blanca ens dibuixàrem a nosaltres mateixos volant per la

tallers que hem realitzat i els materials emprats.

nostra ciutat. Utilitzàrem per a pintar fustetes i retoladors.
Lune i Marc.E
H

THIRD WORKSHOP: GRAPHIC 13
En aquest taller havíem de copiar l’obra de l’autor en una cartolina blanca.
Després, podíem donar-li color amb molts materials: paper de seda, ceres
Manley, cartolines de colors, retoladors, fustetes o pintures. Va ser molt divertit!
Noah i Andreu

Pau, León, Salma i Unai

H

FOURTH WORKSHOP: PARIS THROUGH THE WINDOW
En una cartolina blanca pintàrem amb esponges uns edificis. Després

MARC CHAGALL (1887-1985)

Va nàixer a Bielorússia i el seu vertader nom era Moshe Segal.
Va ser un dels més importants artistes de l'avantguardisme.

dibuixàrem amb pintura negra La Torre Eiffel i pegàrem la nostra foto.
Per acabar, pintàrem les línies amb el pinzell.
Abril i Emma.

Les seues obres són peculiars, riques i amb idees inusuals. Podem
observar colors molt vius i molta expressivitat en les seues pintures.
Marina, Alba, Guillem i Marc.R

Hem gaudit molt reproduint les obres surrealistes d’aquest pintor.
Ara, gràcies a ell, sabem noves tècniques de pintura.
Hugo S.T, Àlvaro, Jimena i Gàbriel
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Al Segon Cicle, hem posat en marxa aquest trimestre el que anomenem
“Juegos de Castellano”. Es tracta d’un recull de jocs que tenim a cada aula

En el joc hi ha targetes amb un dibuix dins i tres lletres. Per

per utilitzar a les sessions de Castellà. La classe Turquesa (2.5) us conta

exemple, en una targeta amb un dibuix de “menjars”, heu de

quins jocs tenim, allò que aprenem i la valoració que fan d’aquests. Voleu

dir una paraula que comence per una de les tres lletres. Amb

conéixer-los?

el joc aprenem a parlar en castellà. Ens agrada perquè apre-
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nem paraules noves i també perquè és emocionant.
Alba i Miquel
Amb aquest joc aprenem a parlar millor, dir les paraules ràpidament,
vocalitzar millor i pronunciar paraules difícils. Ens agrada aquest joc perquè està “guai” i t’entretens molt jugant i llegint! Un exemple: “A Cuesta le cuesta
subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta”.
Guillem, Carmen i Leo

En castellà:

a”
“La maripos

El joc es diu “¡Patata!”. Aprenem perquè hem de pensar com pensa l’altre,
és un joc creatiu i també ens fa construir frases que no tinguen sentit. Ens
agrada perquè fa que riguem molt i formem frases molt divertides!
Vega, Lucas, Mateu i Luena

Us explicarem el joc del dominó d’antònims, que tracta de trobar les paraules
contràries, per exemple: nou i vell. Al joc aprenem a diferenciar els significats
de les paraules. Està molt divertit i ens fa pensar paraules, però és millorable
perquè després de moltes vegades és tot el mateix.
Xavi, Jimena i Mario

Amb aquest joc aprendreu noves paraules i les famílies de paraules (mar,
mariner, submarí...). Ens agrada
molt perquè és molt divertit i t’entretens molt buscant les famílies
amb les cartes.

És un joc de targetes. Per exemple, digues 4
paraules de 3 síl·labes. Aprenem moltes coses:
quantes paraules té una frase, les lletres d’una
paraula, quina frase s’amaga i practiquem les
síl·labes. Ens agrada molt perquè s'aprén bastant i és divertit.

Mariona i Oriol

Núria i Jaume
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PROJECTE:
PROJECTE: UN
UN MÓN
MÓN
En aquest projecte anomenat Un món baix la pell, hem treballat els aparells del cos humà, com per
exemple: l’aparell circulatori, l’aparell respiratori, l’aparell locomotor, etc.
Hi ha 3 tasques que componen el projecte: la 1r és realitzada de forma individual, la 2n en parelles i
la 3r en grups. Tot açò basat en les preguntes que ens han sorgit sobre els aparells i sistemes del cos
humà.
Per: Mireia, Pablo i Margalida.

Com comencem?
Vàrem veure un vídeo explicatiu sobre el cos humà que era
molt interessant perquè contava de tot. Després de veure'l vàrem escriure les nostres preguntes del nostre paper.
Després vàrem penjar els papers amb nostres preguntes al vidre de la classe. Per a que tots poguessin anar a vore’ls. Finalment tots vàrem anar a vore les preguntes del company i companyes.

Tasca 1: Investigació individual
Cadascuna de les 23 persones vàrem elegir un aparell entre: l’aparell digestiu, respiratori, circulatori, locomotor, sistema nerviós, i reproductor.
Quan teníem el nostre aparell buscàrem informació en un text i a continuació fèrem un esquema de la informació important. Després redactàrem un
text sobre el nostre aparell, fent un dossier que contenía: portada, introducció, desenvolupament, i finalment conclusió.

Fet per:Elena, Adrian, i Neus

BAIX LA PELL
MAPA MENTAL
Aquesta mapa és similar a un esquema, però amb molts dibuixos i poca informació escrita. S’estructura posant la idea
principal al centre del full. D’aquesta idea comencen a eixir les
idees secundàries amb màxim una línia d’informació.
MAPA CONCEPTUAL
Aquest mapa és un esquema amb molta informació i ningun
dibuix. S’estructura situant la idea principal en la part superior
del full en horitzontal. Les idees secundàries i terciàries s’obrin
cap a l’exterior.
Per: Aitana, Laura i Eva.

Disseny de Canva i presentacions
Després de fer el mapa mental o conceptual, com bé vos han explicat les nostres companyes de classe. Varem començar a fer el nostre canva per parelles. Per al final poder exposar-ho a tota la classe. En el Canva cadascuna de les parelles dissenyaren el seu propi
disseny amb plantilles o diferents elements. Per cada parella. Després d’exposar, varen valorar les presentacions i el Canva. Després
d’això començarem la tasca per grups.
Per: Andreu, Noel, Alejandro i Ferran

Tasca 3: TREBALL GRUPAL
L'últim treball del projecte va ser el treball en grup.

Tasca 2:
Treball per
parelles

La segona fase del projecte era una investigació per parelles. Aquesta fase
consistia en agafar una pregunta de la motivació i contestar-la fent una creació a l’aplicació “CANVA”.
Primer vam buscar informació Google i als llibres d’aula sobre la pregunta.
Després vam fer un mapa mental o conceptual sobre el que deia la pregunta.
Finalment fèrem el disseny de “CANVA” posant la informació del mapa i ho
presentarem a classe.

Quique creà uns grups per treballar i ens va repartir un sobre
per a cada grup.
Dins de cada sobre hi havia un material sobre un aparell o sistema del nostre cos i vocabulari sobre aquest. Desprès, amb
el material del sobre, tinguèrem que dissenyar un joc a partir
de les targetes. Per finalitzar, tinguèrem que explicar el nostre joc davant de la classe, i convidar-los a jugar.
Creadors: Ferran D, Pau M, Blanca i Gael

Per: Lola, Mariola i Vera
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3.2 Exposicions orals
Aquest trimestre al tercer cicle hem treballat, dins de
FULLl’àrea
EXPOSICIONS
ORALS
de llengua,
l’exposició oral. Cadascú de
nosaltres ens hem preparat un tema i després l’hem
exposat a la classe.
Hola sóc Maria Barrachina i jo vaig fer una exposició
sobre una actriu. Carmina, ens va dir que podem fer
l'exposició del que vulguem .M’ho vaig preparar amb molt
de gust. Teníem que parlar més d’un minut i jo vaig parlar
dos minuts i me se va passar molt ràpid. M’ho vaig passar
tan bé que volia tornar a fer-ho. Per si teniu curiositat vaig
parlar sobre Millie Bobby Brown.

Hola sóc Alejandro vaig a contar la meva experiència de
l’exposició oral. estava bastant nerviós, vaig parlar de NBA.
Em va costar bastant aprendrem tota la informació de
memòria , però me'l vaig aprendre tot de memòria i em va
eixir fenomenal.

HÉCTOR: Al principi
d’aquest projecte em va
donar un poc de vergonya
haver d’exposar davant de
tota la classe, però poc a
poc em vaig sentir més
segur de mi mateixa i vaig
decidir fer una exposició
que siga interessant i
entretinguda. Vaig parlar
sobre el Taekwondo, un art
marcial coreà.

Aquesta experiència ha sigut una experiència nova per a nosaltres on s’ha fomentat el treball
individual en l’exposició oral. Varem poder elegir el tema per a exposar i varen dur a terme el
treball. El treball va durar 2 setmanes. El dia de l’exposició varem sentir un colp d’emocions:
Nervis, Seguretat i il·lusió per exposar.
Martí Ortega, César Vela i Alexandra Albert.
Hola, sóc Raquel Casero. Jo vaig
fer l’exposició oral de les plantes.
Em vaig sentir molt nerviosa, però
després em vaig sentir tranquil·la.
Vàrem començar fent un esquema i
després, calia parlar de tots els
apartats que teníem a l’esquema.

Jo vaig parlar de l’animació gràfica. És
un tema que a mi m’agrada molt,
encara que a l’hora d’exposar em vaig
ficar un poc nerviosa.
CARLA
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Hola soc Guillem Ros.
En aquesta exposició oral podíem parlar del tema
que a nosaltres ens agradara més, jo he elegit
parlar dels videojocs.
M'agrada la idea de parlar del que volgueres, i al
ser un tema que coneixes i t’agrada es treballa
amb molt de gust.
Al començar teníem que elegir tema, després fer
un esquema del que volies contar, el següent el
que aproximadament anaves a dir, i per últim,
cronometrar per vore quant tardaves, el mínim era
de 1 minut i el màxim 5. Al practicar era fàcil, però,
al fer-ho davant tots era molt difícil, a mi, per
exemple sem va oblidar una cosa.
encara així m’ha agrada l’experiència.

3.2 Exposicions orals
Per a nosaltres fer una exposició d’un tema que nosaltres hem escollit és més fàcil i mes
còmode de preparar que un tema escollit pel tutor/a.
tots hem treballat més o menys igual:
1r: Hem pensat el tema a exposar.
2n: Hem fet un esquema dels punts que volíem parlar.
3r: Encara que el tema era conegut, necessitàvem una mica d’informació.
4t: Hem preparat l’exposició cadascú de la seva manera.
5é: L’ hem exposat a la classe.

ADRIANA, PAU, MARIA S i ÉRIC

Hola, soc Alba Gonzalez i us vaig a contar la
meva experiència. Vaig començar fent-me un
esquema del tema que anava a parlar que
fou Harry Potter . Després vaig fer un
esborrany amb la informació que ja sabia i la
que me faltava la vaig buscar a Google .
Quan ja ho tenia tot acabat vaig cronometrar
el que tardava i també , vaig començar a
preparar el que anava a dir en l'exposició.

MIREIA: La veritat és que quan vaig fer la
presentació, estava super nerviosa, per si se
m’oblidava, però al final em va eixir bastant
bé. I el tema que vaig escollir va ser
Stranger Things.

MARTIN: Jo ,he parlat d’un porter
anomenat, Buffon. Jo crec que per ha
fer una exposició oral tens que estar
segur de tu mateix.
Jo el que he fet ha sigut veure vídeos i
documents de Buffon, per poder tindre
molta informació.

PABLO: Jo, he parlat del COVID-19.Per a fer una exposició oral tens que estar confiat en
tu mateix i el te que agradar molt el tema que estàs parlant. Quan estava exposant tenia
confiança en mi mateix i a la vegada tenia un poc de vergonya.

NURIA: Jo vaig fer una presentació sobre
STRANGER THINGS. Quan vaig començar a
fer el a brut estava molt contenta de poder fer
una presentació del que jo volgués.. Vam
practicar molt. El dia que tenim que presentar
estava nerviosa, contenta i segura i al final
vaig acabar molt contenta.

ARIADNA: A mi al principi em donava molta
por fer l'exposició oral, a més que em va costar
molt escriure la. I quan em tocava exposar no
havia assajat res. El tema que vaig escollir és
Blackpink, un grup de música coreà. Que
m’agrada molt.

En la nostra opinió va ser molt difícil escollir un tema per a exposar a la classe.
Les exposicions eren molt entretingudes per la varietat de temes:
Natura, Esports, Aplicacions informàtiques, fins a ciència ficció...
Les exposicions tenien que complir certes coses com: Pronunciació, To de veu,
Vocalització etc. A més a més havien de durar mínim un minut.
Tots nosaltres estàvem nerviosos abans d’exposar davant de vint-i-tres
persones, després de tant nerviosisme tot va eixir fenomenal. Hi havien
persones que tenien moltes ganes d’exposar i altres que tenien molta vergonya.
Després de practicar i practicar donem les gràcies per aquesta experiència i per
preparar-nos per al futur

Martina, Marcel, Tonet i Núria R
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA

Dones pilotaires:
Per conéixer a aquestes dues germanes, hem començat realitzant una lectura

Hola a tothom, som la classe 3.3 de l’Escola Comarcal i us anem a parlar del
Dia de la Dona i d’aquelles activitats que hem realitzat a l’escola per celebrar
aquest dia.

sobre l’esport de la pilota valenciana, on hem aprés moltes coses que no
sabíem sobre aquest esport!
També hem vist un vídeo on Ana i Noelia ens conten com començaren a
practicar aquest esport i com, a poquet a poquet, s’han convertit en dos grans

Per què es celebra el 8 de març el Dia de la Dona Treballadora?

pilotaires.

El Dia de la Dona és el 8 de març i es celebra per commemorar l’incendi que

Per últim, en llaços morats hem posat el nostre nom i el nom d’alguna dona que

es va produir a una fàbrica tèxtil a Nova York, on van morir moltes dones

per a nosaltres és o ha sigut important. Una vegada tenim el nom posat ho hem

lluitant per aconseguir tindre unes condicions de treball dignes. És per això, que

penjat a un mural al pati.

el 8 de març és un dia assenyalat al nostre calendari, ja que cal recordar a
totes aquelles dones que varen lluitar i totes aquelles que continuen lluitant per
aconseguir un món més just i igualitari.

Com ho hem celebrat a l’escola?
A l’escola, vam vindre amb una peça de roba
de color morat reivindicant el 8 de març. A més
a més, per celebrar aquest dia, hem treballat a
classe algunes dones com l’escriptora Carme
Miquel i les esportistes Ana i Noelia Puertes.
Per últim, tot l’alumnat de primària hem fet un mural amb llaços morats posant

A més a més de celebrar el Dia de la Dona, també vàrem celebrar el dia 11 de
febrer, el Dia de la Dona i la Xiqueta Científica.
Gràcies a la mare d’un company i una
companya de classe vàrem poder conéixer
a moltes dones que han treballat o
treballen en el camp científic, a través del
llibre “Exploradores i aventureres de la

el nostre nom i el nom d’una dona important per a nosaltres.

ciència”. Les autores d’aquest llibre són

Carme Miquel:

Bleda.

Hem realitzat una recerca sobre l’escriptora Carme Miquel per conéixer-la millor
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DIA DE LA DONA I XIQUET CIENTÍFICA

Anna Gimeno Berbegal i Remei Castello

i esbrinar coses sobre ella, com els seus llibres, ofici, etc.

Per finalitzar, hem de dir que el dia 8 de març és un dia molt important, ja que

A més a més, també hem realitzat una recopilació de tots els llibres que

en eixe aspecte ha millorat molt, pensem que encara cal seguir lluitant pels

teníem, tant a l’escola com a les nostres cases de Carme Miquel, per veure’ls i

drets i la igualtat. I, a més a més, ens ha agradat molt participar en aquest

parlar sobre ells.

projecte i gaudir d’un dia tan especial com és el 8 de març.

les dones no sempre han tingut els mateixos drets que els homes i encara que
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Caratrista
Caratrista tracta d’una xiqueta que es canvia d’escola:

Aquests llibres ens els van recomanar els nostres mestres

Lucia (Caratrista) quan arriba a l’escola nova era molt poc
sociable i la gent per burlar-se d’ella li deien Caratrista
perquè no
tenia amics i sempre ficava mala cara.

Parlen de l’empatia, dels sentiments que normalment no sentim i ens
ajuda a reflexionar, i a ajudar a les persones que ho necessiten.
També ens ajuden a reflexionar d’allò que passa al llibre i gaudir de la
lectura.
I per això llegim aquests llibres.

Un dia va decidir parlar-li a una xiqueta que es deia Carla,
parlar de la seua situació
quan la va conèixer millor li va
en la seva família (amb el seu pare i mare).Lucia li va dir a
Carla que el seu pare
maltractava a ella i a la seva mare
i per això es van mudar.
Al final acaben sent amigues.

I si fores tu? Tracta d’un grup de xiquets que pateix assetjament.
Quan anaven a l’escola els tractaven malament per ser distints i
no cedir a xantatges. També intentaven ferir-los amb la seua
orientació sexual.

Aquest llibre tracta sobre el maltractament tant físic
com psicològic, la violència de gènere i el
masclisme. El llibre no està basat en fets reals però
pensem que encara que siga una ficció, moltes
dones estan patint la violència de gènere. La

Un dia van decidir fer un blog per a que tothom es donara compte
del que passava i el que els feien.
Molta gent es va veure en la mateixa situació que ells i els van
ajudar.

El llibre tracta sobre l'assetjament escolar i com
lluitar contra ell. No sabem si està basat en fets
reals, però nosaltres pensem que sí, ja que, en
moltes escoles, passa el mateix.
L'assetjament escolar es produeix per l'exposició
d'un alumne, de forma repetida i durant un temps,
a accions negatives, que exerceix un altre o altres
alumnes, destacant-ne la continuïtat en el temps.
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violència de gènere és un tipus de violència física o
psicològica exercida contra una persona sobre la base
del seu sexe o gènere.

Els autors de I si fores tu? són Guillem Montoro i Patricia
Estellés.
L’autora de Caratrista és Susana Gisbert.
L’editorial on estan publicats els llibres, és l’editorial
valenciana Vincle, d’on hem llegit ja A mi què em passa? I
Mira’m als ulls.
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PROJECTE

“TIRANT LO
BLANC”

Missatge d

’alumna :

“Es tracta d’un llibre que no havera
triat mai i m’ha encantat”,

“És molt

divertit”, “Cada dia es supereu més”, “Ens ho haveu contat
molt divertit, gràcies”, “Veiem que us
haveu esforçat molt”, “Una bona història
de cavallers”, “Sou molt creatius”, “És

Un a� més a ��� c���se� ��l

emocionant

te���r ���le ��� �ni���� am� ��

escoltar-vos cada dia”,

li����tu�� �làs�i��. Aqu����

“Segur que mai oblidarem la història de
Tirant”, “Heu treballat de valent”,

ve���� en� ��d���em � ���èix��
l’ob�� “Tir��� l� B�a�c”.

“Cada vesprada gaudim esperant la sorpresa de la família
que ens contarà el capítol”

CLASSE 3.5

Gràcies a la
col·laboració de les
nostres famílies, cada
dia, visualitzem a classe
un capítol del llibre.
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STEP 3: GRAMMAR
REVIEW

STEP 1: LEARNING
BODY PARTS
’

STEP 2: LEARNING
EXPRESSIONS
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STEP 4: MONSTER
CREATION

STEP 5: ORAL
PRESENTATIONS
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“

”

’
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EDUCACIÓ FÍSICA

En 1r i 2n t de Primària continuem descobrint el nostre cos i les seues
habilitats.

En aquest segon trimestre hem pogut gaudir aquest trimestre de jocs de conducció,
transport i llançaments i hem experimentat amb el nostre cos els moviments
d’aquestes habilitatas de manera individual i amb parelles, trios….
A les pistes i a les pinedes ho hem passat genial respectant normes i jugant amb
diferents materials.
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EDUCACIÓ FÍSICA

En 3r i 4 t de Primària estem descobrint el colpbol
Amb el Colpbol hem pugut descobrir un esport coeducatiu per a jugar per equips
utilitzant el colpeig amb la mà. Passar, avançar cap a la porteria i colpejar per a
marcar gol, tot mitjançant l’equip, que divertit.
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L’alumnat del tercer cicle de primària ha gaudit
L’alumnat del tercer cicle de primària ha gaudit
moltíssim a les sessions d’Educació Física amb aquest
moltíssim a les sessions d’Educació Física amb aquest
projecte basat en la cooperació. A més, és una
projecte basat en la cooperació. A més, és una
ferramenta important a treballar, ja que desenvolupa
ferramenta important a treballar, ja que desenvolupa
l’esperit de col·laboració i la confiança entre els i les
l’esperit de col·laboració i la confiança entre els i les
companyes. Al llarg d’aquest projecte s’han realitzat
companyes. Al llarg d’aquest projecte s’han realitzat
jocs i reptes grupals com les cadires cooperatives, la
jocs i reptes grupals com les cadires cooperatives, la
cadena, cementeri cooperatiu, les tres cames o les
cadena, cementeri cooperatiu, les tres cames o les
figures cooperatives.
figures cooperatives.

Alguns dels objectius que hem tingut en compte són
els següents:
Alguns dels objectius que hem tingut en compte són
els➢següents:
Anteposar el joc al triomf, facilitant la integració
i respectant les normes.
➢ Anteposar el joc al triomf, facilitant la integració
➢ Establir relació d’ajuda i col·laboració dins del
i respectant les normes.
grup.
➢ Establir relació d’ajuda i col·laboració dins del
➢ Desenvolupar la confiança en si mateix i en la
grup.
resta.
➢ Desenvolupar la confiança en si mateix i en la
➢ Conèixer la idea de grup i de treball cooperatiu
resta.
entre els i les alumnes.
➢ Conèixer la idea de grup i de treball cooperatiu
➢ Respectar el treball dels companys i ajudar-los
entre els i les alumnes.
per aconseguir un fi comú.
➢ Respectar el treball dels companys i ajudar-los
➢ Mostrar una actitud positiva i desenvolupar
per aconseguir un fi comú.
l’esperit de col·laboració i la capacitat de
➢ Mostrar una actitud positiva i desenvolupar
convivència.
l’esperit de col·laboració i la capacitat de
convivència.

ENS HO HEM PASSAT D’ALLÒ MÉS BÉ!
ENS HO HEM PASSAT D’ALLÒ MÉS BÉ!
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EL SEMÀFOR DE LES
EMOCIONS

Així gestionem les nostres emocions

Des del Gabinet Psicopedagògic hem encetat junt amb els tutors i tutores

d'algunes classes la dinàmica del semàfor. Aquesta dinàmica ajuda a l'alumnat a
identificar les seues emocions al mateix temps que aprenen a autoregular-se i a
cercar conductes alternatives en moments de desregulació emocional.
A continuació, us deixem un recull en primera persona de les experiències del
nostre alumnat.

Així ens sentim

VERD
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GROC

Tranquil·la / tranquil

Nerviosa / nerviós

Calmada / calmat

Molesta / molest

Alegre

Disgutada / disgustat

Feliç

Trista / tris

Contenta / content

Angoixada / angoixat

Emocionada / emocionat

Alterada / alterat

ROIG
Furiosa / furiós
Enfadada / enfadat
Frustrada / frustat
Rabiosa / rabiós
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Com ho fem?
Materials
Cercles de cartolina verda, groga i roja (plastificats).
Cartolina negra (per fer les tires i unir els cercles)
Imatge d’un cactus
Pinces menudes amb els noms d’alumnes i mestres/ membres de la família.
Racó de la calma
Elements sensorials per al racó de la calma com per exemple:
Guants de cigrons, farina, arrós, etc.
Pilotes de diferents textures.
Plastilina

Com funciona?
Quan m'estic posant de color

faig un

:

1. Respire.

2. Demane ajuda.

3. Pose la meua pinça al color groc del semàfor.

4. Vaig al racó de la calma una estona.

I així no em posaré de color
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MATRÍCULA
CURS
ESCOLAR

2021-2022
Les famílies interessades en conèixer el

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE,
podeu concertar visita
telefonant al tlf:

om

www.

l.c
a
c
r
a
m
laco

96 123 19 33

