FINS SEMPRE, COMARCAL!
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Sense dubte, la tria de l’escola d’un fill o una filla és una de les decisions més importants i meditades
en la vida d’una família. Pensem en la distància, en l’entorn, si l’edifici és nou o vell, si està adaptat;
quin tipus de jornada s’hi fa, quines referències en tenim, quina és la llengua vehicular predominant,
si s’hi dona religió —i quina!—, si s’hi du uniforme… en resum, valorem el seu projecte educatiu. Per
tant, qui més qui menys, té una idea aproximada del que busca, perquè som conscients de la
rellevància del que estem a punt de fer: obrir la porta als estímuls que contribuiran a modelar el
caràcter de la nostra criatura. Fa tretze anys, a casa també vam haver de fer aquesta tria. I després
d’una visita, ho vam tindre clar: La Nostra Escola Comarcal, amb el seu equip humà, era l’espai on
volíem que la nostra filla aprenguera a ser una persona.
Si tanqueu els ulls, estic segura que recordareu aquell moment —ja fa tota una vida…—en què vau
deixar el vostre menut o menuda a l’autobús per primera vegada, amb un punt d’intranquil·litat per si
plorava, per si ho passava malament, per si no s’hi adaptava. Però a poc a poc, les mares, els pares,
hem aprés a confiar-los a l’escola, i l’equip docent sempre ha demostrat que mereixien aquesta
confiança. Al llarg d’aquests anys han aconseguit integrar-nos en el dia a dia de l’aprenentatge dels
nostres fills i filles perquè escola i llar anaren de la mà, perquè tots els esforços sumaren, perquè ells
i nosaltres treballarem en una mateixa direcció. I, al capdavall, estem ací perquè aquest treball ha
funcionat.
La llar i l’escola són un espai líquid. Són entorns entre els quals ha de fluir la comunicació. Si fem cas
de la dita africana «Per a educar cal tota la tribu», ens adonarem que és això precisament el que hem
trobat a La Comarcal: les famílies hem tingut l’oportunitat d’entrar a classe a contar contes, a explicar
la nostra faena, a fer experiments, a plantar arbres, a recitar versos, a pintar els patis; hem fet tallers
amb càpsules de café, ens hem fet àmfores d’argila i clauers amb taps de suro; hem cuinat dolços,
hem format part de cooperatives… Però sobretot, nosaltres i els nostres fills i filles hem aprés molt.
Moltíssim. Ens hem ensenyat a anar de la mà amb el professorat i amb altres famílies, fins i tot hem
viscut un temps inesperadament complicat, perversament difícil, i hem seguit col·laborant i teixint
complicitats i relacions que ens acompanyaran durant la resta de les nostres vides.
Enguany, per a algunes famílies, s’acaba el viatge. La nostra filla —els nostres fills i filles— s’haurà
d’acomiadar de la Festa de la Primavera i de la Nit d’Expressió, dels pins, del campet, del tramvia, del
pati, de les cabanes, dels racons i del seu professorat. S’emporta una motxilla ben farcida amb tot el
que ha aprés gràcies a vosaltres: a pensar, a gaudir de la vida, a valorar el treball i la bellesa de les
coses, a estimar la seua llengua i la seua terra —i a lluitar-hi—, a ser crítica i respectuosa amb la
diferència, a ser forta i resilient, a voler-se i a voler l’altra gent. Mai podrem agrair-vos prou haver-nos
inclòs en la tribu, haver cregut en una escola acollidora i capaç d’ajudar els xiquets i les xiquetes a
volar, a tractar de ser la millor versió d’elles i ells mateixos.
Hui, que en tinc ocasió, vull donar-vos les gràcies, de la primera a l’última persona que fa que cada
dia aquest projecte tire endavant. Professorat, personal d’administració i serveis, famílies, ací no
sobra ningú: totes i tots som la tribu que fa possible que els nostres fills i filles esdevinguen la
ciutadania del futur. Som alguna cosa especial. Som comarcaleres i comarcalers, i tenim la sort que
això ens acompanyarà sempre.
LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL
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LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL

PROJECTES GLOBALITZATS 1 ESO
Els alumnes de 1r d’ESO hem realitzat un projecte al voltant de l'origen de les
principals civilitzacions.
Sobretot ens hem centrat en les civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte per conèixer
el seu naixement, la seua cultura, l’escriptura…
També hem aprofundit en la part de l'agricultura afegint altres civilitzacions com
l’Asteca, la Maia, la Xinesa i la Inca.
Per grups hem investigat alguns punts com el seu origen, el reg i la fertilització del
sòl, les espècies cultivades, el repartiment de les terres i moltes altres curiositats
interessants per preparar les presentacions orals.

Per acabar el projecte, realitzarem una tasca per aprendre a identificar les plantes fent
servir l’aplicació PlantNet.
L’objectiu era dissenyar un catàleg amb el màxim nombre d'espècies possibles, i fer una
presentació amb les imatges de les plantes identificades i la informació més important.
No només identificarem les plantes del nostre campet sinó que també realitzarem una
petita eixida pel voltant de l’escola.

SEGON D'ESO
LABORATORI EN TEMPS DE PANDÈMIA

FÍSICA I QUÍMICA
Aquest curs el compliment de la
normativa Covid no ens ha impedit
continuar amb les pràctiques de
laboratori de Física i Química de 2n
d'ESO. Al contrari, ens hem
reinventat i n'hem fet més que mai.
Hem convertit l'exterior en un
laboratori improvisat que ens ha
permés treballar per grups en un
entorn segur des del punt de vista
científic i sanitari.

PRÀCTIQUES DE FÍSICA

Hem estudiat el MRU (Moviment
Rectilini Uniforme), d'una manera
molt creativa: mitjançant la creació
del seu propi moviment.
Per aconseguir-ho, han hagut de
córrer de manera constant,
prendre dades de temps i posició
en col·laboració de tot el grup, i
posteriorment han aprés a crear el
gràfic corresponent i l'anàlisi
d'aquest.

PRÀCTIQUES DE
QUÍMICA

Hem estudiat també els estats i
canvis d'estat de la matèria i ens
hem iniciat a l'experimentació
química amb una pràctica en la
qual hem conegut de primera mà
l'escalfament d'una substància
pura líquida i la seua vaporització,
així com el seu refredament
posterior.
L'alumnat ha aprés a prendre
dades de temperatura i temps de
manera rigorosa i precisa, a
manipular material de laboratori
delicat, així com avançar en
l'elaboració dels gràfics
corresponents i la seua
interpretació.

PASSATEMPS
L'alumnat de 2n d'ESO us presentem els millors jocs en línia creats a l'assignatura de
Technology. Si voleu gaudir i descobrir alguns dels jocs creats, aquesta és la vostra revista
#somsecundària.
Per jugar tan sols heu d'anar als enllaços.

Music with planets

3 a 6 anys

https://scratch.mit.edu/projects/397223242
La primera acció a fer és permetre
que funcione la càmera de vídeo.
Per començar heu de prémer la
bandera verda.
Després tan sols heu de tocar amb
els vostres braços, dits, caps... alguns
d'aquests planetes i escoltareu
música.

Superlaberinth

6 a 12 anys
By Adrián Baixauli

By Miguel Ortíz

https://scrat
ch.mit.edu
/projects/503
432764

https://scrat
ch.mit.edu/p
rojects/50458
2711

Super laberinth, un joc en el qual trobareu
dues pantalles, primer de tot haureu de
menjar-se la poma, després anireu cap al botó
verd que obrirà la porta del bowl amb llet i per
últim menjarem el superpastís d'aniversari. Tot
un repte!!!

Aconseguireu arribar a la meta (quadre roig)?
Probeu amb les tecles A= dreta, D= esquerra,
W= endavant i S= darrere.

History Quiz

13 anys cap endavant
By Lucas Peinado

By Mireia Saragossà

https://scrat
ch.mit.edu/p
rojects/50410
9977

https://scrat
ch.mit.edu/p
rojects/50412
6041

Us presentem el quiz realitzat a l'assignatura de projectes 2n, que engloba tecnologia,
plàstica i geografia i història. Si voleu ficar-vos a prova i esbrinar quant sabeu del
feudalisme... aquest és el joc.

Makey makey

per a totes les edats, superdivertit

I com no... després de fer aquests jocs, hem jugat amb les
nostres plaques Makey makey i amb les consoles que hem
construït a plàstica.
Si voleu saber què són les plaques Makey makey aneu a
l'enllaç del QR, segur que alucinareu.

www.steamh.eu

HISTORIA DE LA GAVIOTA Y EL
GATO QUE LE ENSEÑÓ A VOLAR
Una historia muy entrañable en la que el respeto, la solidaridad y la
amistad son los temas principales de la novela.
Una bandada de gaviotas del Faro de la Arena roja volaba sobrevolando el mar
cuando se detuvieron a comer sardinas. En ese momento tuvieron la sorpresa
de que les alcanzó una gran masa de petróleo. Kengah, una de ellas consiguió
escapar con todo el cuerpo lleno del petróleo y viendo que iba a morir se dirigió
a Hamburgo y cayó en el balcón de la casa habitada por el gato Zorbas. Kengah
puso un huevo y le hizo prometer a Zorbas que cuidaría del pollito que saliera y
le enseñaría a volar. Entre todos los gatos del puerto consiguieron cuidar el
pollito después de muchas aventuras, pero enseñarle a volar fue muy
complicado. Estaban desesperados hasta que con la ayuda de un humano lo
consiguieron.

Pla Lector 1r ESO

MARINA: El llibre contra el feixime
Marina, la protagonista, una jove d'Oliva
s'ha traslladat a viure a València. Molts
canvis que sacsegen la seua vida: del
tranquil poble a la ciutat, de l'escola a
l'institut, companys nous, una realitat
nova que no és gens com es pensava ella. El
tema central del llibre és la seua lluita
contra l'assetjament que pateix i els atacs
dels feixistes. La novel·la ens mostra la
cara del feixisme, del racisme i de l'odi
irracional.
L'ESCALETA

L'escaleta és un guió de tot el que formarà part de la secció del
programa. És com un llistat de tot: la música d'inici i el temps de
durada; la presentació de la secció i dels periodistes; la música enmig
del programa , al final i també cada intervenció.

Després de llegir el llibre Marina hem
preparat un programa de ràdio amb
diverses seccions:
Entrevista a l'autora, ressenya, debat,
passatemps, endevinalles, etc.
Primer preparàrem el contingut de la
nostra
secció,
després
preparàrem
l'escaleta i escollirem la música i per
últim després d'alguns assajos ja
gravàrem el programa.
Pla Lector 1r ESO

BECOMING CINEMA DIRECTORS

LA
COMARCAL
FILM
FESTIVAL
by 2nd ESO students
2nd ESO students have just finished their 4th
English project "Becoming a cinema director".
During this project we worked the vocabulary
related to films and cinema together with passive
voice sentences to describe film events and
settings.
At the same we practised and developed the four
basic skills necessary when learning a language:
listening, writing, speaking and reading.
We made great effort while creating our own
billboards, placing our favourite films locations in
google maps and talking about our favorite actors
and actresses. We also analyzed film genres and
learnt that some of them are able to teach us
something, like biographical or documentaries.
Then, we were ready to start creating our scripts.
In order to get into film dialogues we practised
script writting by imagining the dialogues of a
short film, so we discovered that objects and
gestures in movies are of great importance and
can tell a story themselves.
As the final challenge, we shot our original films!

It was amazing working
in groups with our
partners. We don't have
a lot of opportunities to
group work this year due
to CoVid19

We also practised passive
sentences in Enlgish

We gained a lot of
personal and group
independence because
we always knew what to
do and the time we had
to fulfill the different
tasks

This project allowed us to
know better our classmates
and interact with people
we don't ususally relate to

This project has
developed or creativity
and originality at the
same time we enhanced
confidence among
groups members

We leant how to organise
the time to finished the
task on the due date

Watching the films has
been one of the most funny
English classes
The listenings and the
videos provided us with a
lot of film-related
vocabulary

It was really
entertaining! We started
by writing our scripts
and finished the project
by shooting the films
The part I liked the most
were the outtakes.
We made a great effort
while shooting the
videos.
It was a funny way of
speaking in English
It's been a great
experience. We don't
usually make films.

IMAGINARI
PERSONAL
PROJECTE DE LA MEMÒRIA 3R ESO

Què és un imaginari?
Conjunts coordinats de
representacions mentals
mitjançant els quals
s’estableix les normes i es
valors que permeten la
convivència social. És una
construcció de significats
que institueixen i
mantenen unida a una
societat.

Conèixer els meus avantpassats.
D’on eren, quina època van viure, quins moments històrics van conèixer…
Saber d’on vinc, perquè estic ací i ara, quina és la societat en la que estic actualment i
quines persones han coincidit amb mi en el moment actual.
Transformem aquests records en imatges, objectes, paraules i art.

L'HOLOCAUST
U N

V I A T G E

S E G O N A

A

L ' H O R R O R

G U E R R A

M U N D I A L

D E

A U S C H W I T Z

G U E T O
V A R S Ò V I A

J U D I C I S

D E

N Ü R E M B E R G

UN VIATGE AL COR DE LES TENEBRES
Després d'haver treballat de manera
molt exhaustiva sobre l'Alemanya
d'entreguerres (la República de
Weimar i la Dictadura Nazi),
l'alumnat de 4t d'ESO hem realitzat
un projecte per tal d'investigar i
conèixer en profunditat l'Holocaust.
Es tracta d'un viatge racional i

El resultat final ha consistit en
diverses exposicions orals on hem
anat desentranyant les causes, les
característiques i les conseqüències
d'aquest horror, a partir de quatre
blocs temàtics: la Segona Guerra
Mundial; el camp de concentració,
de treball i d'extermini d'Auschwitz;

emocional a la barbàrie que va
colpejar les bases de la civilització
occidental.

el gueto de Varsòvia i; per últim, els
judicis de Nüremberg.

ELS MONSTRES EXISTEIXEN [...], PERÒ MÉS PERILLOSOS
SÓN ELS HOMES COMUNS
Primo Levi

4T EDUCACIÓ PLÀSTICA

ART
FLORAL
2N TRIMESTRE

REBENT LA
PRIMAVERA
Ara que arriba la primavera, arriben les
olors i la inspiració de crear unes obres
d'art ben diferents. En aquest projecte
ens hem centrat en les flors. Si hi ha un
sector en el qual han tingut – i continuen
tenint- gran influència ha sigut el camp
artístic. Van inspirar a grans pintors que
van plasmar la seua bellesa dotant-la
sempre del seu propi llenguatge. Ja en el
començament
representacions

de

la

pintura

gràfiques,

el

i

les

Sol

era

representat amb la figura de la flor de
lotus a Egipte. Adornava objectes i símbol
d'amulet pel que també es van col·locar
físicament en accessoris i complements.
Nosaltres hem decidit retre un xicotet
homenatge a la natura que ens envolta a
l'escola, totes les espècies en les que
treballem formen part del nostre entorn
diari, un luxe poder gaudir de totes elles.

1ST ESO
ENGLISH PROJECTS

OUR
COOKBOOK
WRITTEN BY 1ST ESO STUDENTS

THIS TERM 1ST ESO STUDENTS DID A COOKBOOK PROJECT. THE PROJECT CONSISTED OF
CREATING A COOKBOOK WITH RECIPES OF PEOPLE IN THE CLASS. IT WAS A NEW
EXPERIENCE!
WE TALKED ABOUT OUR FAVOURITE FOOD, MEALS AND DISHES. WE DISCOVERED WEIRD
DISHES FROM ALL OVER THE WORLD AND TALKED ABOUT THE STRANGEST FOOD WE HAD
EATEN. WE ALSO DID A ROLE PLAY ORDERING FOOD IN A RESTAURANT USING A REAL
MENU. TO ACHIEVE VOCABULARY GOALS, WE CREATED A PICTURE DICTIONARY RELATED
TO SHOPS IN TOWN.
CREATING A VIDEO COOKING OUR RECIPE WAS THE MOMENT TO PUT ALL OUR KNEW
KNOWLEDGE TOGETHER AND HAVE FUN!

PROCESS
We created different
posters to promote
healthy eating habits
among our classmates.
We read about weird
food around the world
and listened to
conversations ordering
food.

GRAMMAR
To write and cook our final
recipe we studied the use of
quantifiers by playing some
online games and practising
with activity worksheets.
Then we did a test using
Google Forms to check our
knowledge in this grammar
content.

FINAL TASK
In the last part of the
project we revised
vocabulary related to food
and cooking. Then we
created a recipe using
Canva. We presented it in
spoken English class and
then recorded a video
cooking it.

OUR PERSONAL OPINIONS ON THE PROJECT
The project has been a lot of
The project has been a lot of
fun. We made a recipe that had fun. We made a recipe that had
to be cooked
to be cooked

I liked the project because I spent
time cooking with my family.

What I liked the most was the
I would have liked to bring the
Food Pyramid activities and the recipe to class, but we couldn't
poster for a healthy eating
because of CoVid

The project was very simple but
we learnt a lot of things. Maybe
it was too long, also...

DIARI DE LECTURA

Tertúlies literàries

Anne Frank
Novel·la gràfica
CREACIÓ D'AVATARS AMB ELS
PERSONATGES DE LA NOVEL·LA

amb veu!

“12 de juny de 1942. Espere poder confiar-t’ho tot com encara no ho
he pogut fer amb ningú, i espere que sigues per a mi un gran suport”
Anne Frank fou una xiqueta jueva
nascuda a Alemanya en 1929. És
coneguda per haver escrit un diari
mentre es trobava oculta de la
Gestapo a les golfes de la casa junt
amb la seua família per evadir la
situació dels nazis durant la
Segona Guerra Mundial.
Al seu diari escriu un estremidor
testimoni sobre l’horror i la
barbàrie nazi, i sobre els
sentiments i experiències de la
pròpia
Anne
i
els
seus
acompanyants.
A 3r d’ESO en castellà hem llegit i
treballat aquest llibre a partir d’una
adaptació en novel·la gràfica. Hem
realitzat tertúlies amb diferents
moderadors i tots i totes han
participat compartint opinions i
punts de vista variats.

Més tard, junt amb l’assignatura de
valencià hem creat avatars dels
personatges de la novel·la i els
hem posat veu. A alguns els hem
posat la nostra pròpia veu i a
altres, mitjançant una aplicació, els
hem posat una veu amb un accent
predeterminat, intentant simular la
veu dels personatges.

Música i dansa en directe
L'alumnat de música de 1r i 2n ESO ha
realitzat un concert de música en el que
ha interpretat grans èxits musicals.
Els assistents vàrem gaudir de peces
com Resistiré, del Dúo Dinámico,
Without Me, d'Eminem o Imagine, de
John Lennon, entre altres.

L'alumnat de 1r ESO es va encarregar, a més,
de crear, desenvolupar i assajar les
coreografies que vàrem veure.
En aquest procés, tant l'alumnat intèrpret
com la part coreogràfica varen desenvolupar
aspectes rítmics, melòdics, creatius i
emocionals
derivats
de
la
pràctica
instrumental grupal.

Durant
el
desenvolupament
del
trimestre,
els
alumnes
proposen
cançons per a tocar al concert, i les
classes es converteixen en assajos. A
aquestes classes, utilitzant instruments
com els carrillons, la bateria o els
teclats, tots i totes gaudeixen en
primera persona de la interpretació
musical i de les emocions que es
generen en aquesta pràctica.

8 DE MARÇ
El Dia de la Dona

1r i 2n

MICROMASCLISMES
L'alumnat de 1r i 2n va elaborar un joc de
cartes on es representaven diferents
micromasclismes i van reflexionar i
debatre sobre aquest fenomen.

3r

DONES REFERENTS
L'alumnat de 3r va realitzar un rol
playing al voltant d'una entrevista de
treball per a reflexionar sobre la
discriminació femenina al món laboral i
va confeccionar cartells per reivindicar
les dones referents de la seua vida.

4t

NOVES MASCULINITATS
L'alumnat de 4t va participar en un
taller a càrrec de Benjamin Petri sobre
"noves masculinitats", amb l'objectiu de
deconstruir els models de masculitat
hegemònica i motivar la implicació de
tots i totes cap a un món més igualitari.

un còmic del
segle XVIii
L'art com a escola de costums

Dins de la unitat didàctica de "Les revolucions liberal i
nacionals dels segles XVIII i XIX", l'aumnat de 3r d'ESO hem
realitzat un xicotet projecte per tal de conèixer com els
conceptes d’home, de dona, de família, de matrimoni i d’amor
són productes històrics en constant transformació. El
projecte Un còmic del segle XVIII consta de dues parts. Una
primera, en la qual analitzarem detalladament el conjunt de
sis olis titulats «Marriage à-la mode» (1743-1745), del pintor
anglés William Hogarth, i una segona part, d'elaboració del
còmic. En aquesta última part es tractava d'expressar,
mitjançant els recursos lingüístics que utilitza el còmic, el
missatge moralitzant que el pintor anglés del segle XVIII volia
transmetre a la societat de la seua època. Us deixem un
exemple, a partir de les aportacions de diversos alumnes, del
que hem fet!

El contracte de boda

Poc després de la boda

La visita al metge

El despertar de la comtessa

La mort del comte

El suïcidi de la comtessa

PLA LECTOR VALENCIÀ

VERSOS
MARC GRANELL
PLASMACIONS VISUALS

ENS INSPIREM
AMB L'OBRA
VERSOS PER A ANNA
Un recull de versos amorosos
voluntariosament càndid.
La poesia amorosa de Marc Granell
es manifesta, fonamentalment, en el
llibre Versos per a Anna, un recull de
versos sincers dedicats a la seua
estimada, on el poeta ofereix una
visió entusiasta i vitalista de la
relació eròtica mitjançant un retaule
harmònic
farcit
de
conjunts
metafòrics sensorials, vinculats tant
a la comunicació física com a l’ordre
natural.
A classe hem llegit els poemes de
l'obra Versos per a Anna, els hem
comentat i hem reflexionat sobre
alguns versos i amb les seues
paraules.
Posteriorment
hem
realitzat
diferents plasmacions visuals amb
els versos i paraules que més ens
han corprés.
Us deixem alguns exemples!

Et dic
i dic amor i dic bellesa
i dic poema i mar i dic misteri
i abisme i compassió i dic silenci
i dic llavi i jardí i dic saviesa.

CONEIXEM
MARC GRANELL
València, 1953.
Poeta i traductor.

Va estudiar Filosofia i Filologia, i va participar
activament en l'esclat cultural i literari dels anys
70 a València. Amb altres escriptors de la seua
generació va fundar la revista Cairell, on va
destacar la seua activitat com a editor i promotor
d'activitats al voltant de la literatura. Cairell va
significar un punt de partença per a les noves
veus que sorgiren al panorama literari de l'època.
Va guanyar el premi Vicent Andrés Estellés dins
dels Premis Octubre i posteriorment el premi
Ausiàs March. Ha rebut en tres ocasions el Premi
de la Crítica dels Escriptors Valencians. Rep, entre
d'altres, el Premi Plaça del Llibre i el I Premi Roís
de Corella de Gandia, ambdós com a
reconeixement a la seua trajectòria.

Un amor que et vol plena
de llum, feliç i lliure.
Un amor que amb tu
vol fer camí,
i anar més lluny, més fons,
i ser més vida.

BIOLOGIA_4

S'ANOMENA...
CÀNCER
Des de l'àrea de Biologia de 4t, hem realitzat un
treball d'investigació per parelles al voltant dels
diferents tipus de càncers, atenent als interessos i
coneixements dels nostre alumnat. Així, a
continuació us mostrem algunes de les opinions
generades.
"El tema del càncer és un tema que sovint dona
molta por parlar, o almenys als meus voltants,
pense que és una malaltia que tot el món li té por.
Pense que eixe silenci i fer del càncer un tipus de
tema tabú, fa que la malaltia empitjore, ja que
pense que quan més es sàpiga sobre un tema,
encara que siga perillós, més fàcil és de
preveure'l", Carla P.
Segons Andrea B., "la meua opinió sobre aquest
treball, tant el treball d'investigació com atendre a la
resta de les exposicions i la presa d'apunts, és que
m'ha semblat molt interessant així com necessari".
Maria C, en el seu cas comenta "m'ha semblat un
tema prou interessant per a aprendre i estudiar, ja
que sempre s'escolta el nom d'aquests càncers però
no es sap moltes vegades on es produeixen o els
símptomes que té cadascun d'ells".

"la meua experiència de fer un treball sobre els càncers ha sigut molt positiva
perquè sempre m'havia agradat treballar aquest tema per un motiu en
concret: la meua àvia va patir dos càncers i en el segon, malauradament, va
morir. He conegut altres càncers que existeixen i també he aprofondit en els
que coneixia". Josep B,
En relació al tumor
cerebral, Eva M
comenta "em va resultar
molt curiosa la
informació que vaig
trobar sobre una hipòtesi
clínica sobre la relació
entre els tumors
cerebrals i la Covid19, ja
que els anticossos
generats front al virus
poden actuar sobre
aquests tumors i
destruir-los"

"Des del meu punt de vista, el més destacable és que aquesta malaltia
tan odiada per tot el món, i que segueix sent un problema del present,
cada dia estem un pas més prop en poder aconseguir el que tant es
desitja. Però, com no, tot això no seria possible sense els milers
d’investigadors que dediquen la seua vida en fer de la nostra siga una
mica millor. Adriana S.
"La videoconferència d'Imma Quilis -investigadora del càncer- em va
semblar prou interessant, i ho va fer prou clar perquè ho entenem, és
veritat que hagués preferit poder visitar el laboratori, però degut a la
situació de salut pública no vam poder. A l'acabar se'm van ocórrer
preguntes que m'haguera agradat fer-li com la de cóm és treballar en
un laboratori?, si s'haguera pogut quedar una hora més tal vegada
hauria pogut preguntar els meus dubtes" Mireia G.

"Per a la majoria de la gent, el càncer és una experiència íntima i que es
desenvolupa en una etapa determinada de la seva vida. Segons
OncoBarometer
-enquesta més gran realitzada a Espanya fins ara que
inclou les opinions i actituds de les persones envers el càncer- el 79% de les
persones té algun tipus de contacte estret amb el càncer i el 97% creu que el
càncer és un problema de salut greu o molt greu, al costat d’altres malalties,
com les malalties degeneratives o la sida". Clara P.
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Around t World
3RD ESO
A+ B + C

This year we have started a new project in English with which we are traveling around the
world. It consists of visiting different English speaking cities like: London, Edinburgh, Dublin and
others. In the first trimestre we visited the capital of England and in the second we have
discovered the capital of Scotland. We have designed websites in which we've uploaded
information about each city: descriptions, maps, landmarks and links of interest about culture,
music, art and literature. At the end of each trimestre we have presented our sites orally and
we have discussed and assessed our works. It's been a good experience for practicing our
knowledge in English as a foreign language. We have also watched some films related to each
city (from Love Actually to What we did in our holidays) and we have sung songs of bands from
each country (The Clash, Simple Minds, Franz Ferdinand... ).

ENGLISH SPEAKING CITIES PROJECT
LONDON
A visit to an
amazing city

EDINBURGH
A discovery of a
beautiful town

DUBLIN
A trip into the Irish
culture
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3RD ESO
A+B+C

This year we are also
participating in a Penpal
Project with students from the
Newton School in New Orleans,
USA. We are exchanging letters
and videos talking about
ourselves. We'll keep on!

NEW ORLEANS PEN PAL PROJECT
LA COMARCAL
Letters to introduce
ourselves

NEWTON SCHOOL
Letters from our
American partners

FLIPGRID
Exchanging videos
of our descriptions

PROJECTS

STEAM

Hem participat en
l'Arduino day'21
València virtual!
Arduino Day València virtual, forma
part de la celebració mundial de
l'aniversari de Arduino.
És un esdeveniment organitzat
directament per la comunitat, en el
qual les persones interessades en
Arduino es reuneixen, comparteixen
experiències i amplien
coneixements.
En aquesta ocasió ha estat
organitzat per Electrón Perdido i
l'Associació ByL Iniciatives
Educatives (ByLinedu) amb la
col·laboració del CEFIRE
ÀmbitCientífic, Tecnològic i
Matemàtic i l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria del Disseny (ETSID) UPV
arduinoday.bylinedu.org
Missatge dels organitzadors:
Agradecer a todos los que
estuvisteis y aprendisteis con
nosotros. Agradecer también a
@ETSID.UPV y a @CEFIREambitCTEM
por acompañarnos y un especial
agradecimiento a
David Cuartielles (@dcuartielles),
Cofundador de Arduino, por estar
presente .
¡Aquí os dejamos el vídeo de la
sesión por si os lo perdisteis!

https://www.youtube.com/watch?
v=paRCDhauHOg&t=530s

www.steamh.eu

Arduino projects 4th amb els
quals ens hem presentat a
l'Arduino day'21
L'alumnat de 4t ha realitzat xicotets projectes d'enginyeria, ací teniu un tast.
ANTICOVID BIN
- 1 Ultrasonic sensor
- 4 Leds
- 1 Servomotor
- 1 Arduino
- 1 Breadboard

SUN FLOWER
- 1 Ultrasonic sensor
- 8 Leds
- 1 Motor DC
- 1 Arduino
- 1 Breadboard

FLOWER
- 1 Ultrasonic sensor
- 4 Leds
- 1 Servomotor
- 1 Buzzer
- 1 Arduino
- 1 Breadboard

BASKETBALL
- 1 Ultrasonic sensor
- 8 Leds
- 1 Arduino
- 1 Breadboard

www.steamh.eu

eixida
climàtica
en tres fases
El mes de març hem dut a terme la segona Eixida Climàtica de Cultura Científica, aquest any
adaptada a la situació per la pandèmia.

En tres dies diferents, els tres grups han visitat l'Observatori de Canvi Climàtic de València,
on han realitzat un taller sobre les causes i conseqüències del canvi climàtic, així com de les
accions per lluitar-ne en contra.

CULTURA CIENTÍFICA 4t ESO

la nostra escola comarcal

eixida
climàtica
En tres fases
Després, hem realitzat enquestes sobre aquesta problemàtica, tasca que inicia un projecte
amb l'anàlisi estadístic de les dades obtingudes.

CULTURA CIENTÍFICA 4t ESO

la nostra escola comarcal

ARTFUL THINKING
BANKSY

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
CASTELLANO - ARTE
¿Qué ves? ¿Qué piensas cuando lo ves? ¿Qué hace que lo pienses?
Son algunas de las preguntas que nos surgen al analizar una obra de arte.
Artful Thinking es un programa innovador que emplea el poder del arte para ayudar al
alumnado a pensar, explorar y establecer relaciones con las diferentes materias. Se
trata de un programa elaborado para ser utilizado en cualquier grado con un doble
propósito: crear conexiones enriquecedoras entre el arte y los contenidos de las
diferentes materias y utilizar experiencias artísticas como punto de partida para
incentivar el desarrollo intelectual del alumnado.
Este trimestre el alumnado de 2º de la ESO lo hemos trabajado a partir de algunos
murales del graffitero británico Banksy que nos han servido para analizar su obra e
interpretar la historia que en ellos se escondía. Para ello, hemos realizado una serie
de actividades que nos han servido de guía para acabar elaborando textos propios del
género narrativo y reelaborar sus murales en la materia de plástica.
A continuación, os dejamos algunas de nuestras opiniones:

"Nos ha parecido un proyecto creativo, interesante y divertido. Hemos trabajado bien en
equipo y nos ha encantado conocer a un nuevo artista"
MICA Y TANIA 2ºB
"Aquello que más nos ha gustado ha sido poder fusionar el arte y la literatura en un
único proyecto y hacerlo a partir de un artista como Banksy"
SAÚL Y MARINA 2ºB
"A nosotros particularmente nos ha gustado poder desarrollar nuestra imaginación al
tener que realizar una narración a partir de uno de sus murales"
ANDREA Y XAVI 2ºA
"Este proyecto nos ha enseñado a pararnos a explorar las obras de arte y poder imaginar
qué historia esconde detrás. Además, nos ha gustado haber tenido la oportunidad de
escuchar las narraciones de nuestros compañeros y compañeras"
INGRID Y HUGO 2ºA
"Es definitivamente una manera muy creativa de trabajar la narrativa y poder fusionarla
con el arte. También nos ha gustado mucho compartir nuestro relato con nuestros
compañeros y compañeras"
LUCAS Y ADRIANA 2ºA

Matrícula
curs escolar
2021-2022
LES FAMÍLIES INTERESSADES EN
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PROJECTE EDUCATIU DE

PODEU CONCERTAT VISITA
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96 123 19 33
www.lacomarcal.com
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