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LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL

Ja tenim l'APP del nostre calendari!
Dones en la història
Aquest curs, en 4t de tecnologia hem aprés
a

fer

app's

amb

el

programa

online

AppInventor creat pel MIT.
Com a projecte final hem realitzat un quiz al
voltant del nostre calendari "Dones en la
història".

Si voleu aconseguir l'app, tan sols heu
d'anar al "Play store".

Recomanacions:
Podeu utilitzar el nostre calendari per buscar les respostes.
App realitzada per: Núria Gómez, Lucas Leal i Rafa Navarrete

JUDO
El camí de la flexibilitat, de l'equilibri

INTRODUCCIÓ
L'alumnat de 4t hem estat descobrint el
Judo. Ens ha sorprés gratament la seua
forma d'afrontar el desenvolupament
personal, la forma en la que està
estructurat i les seues tècniques. Ens
ha servit per a ampliar les nostres
vivències motrius.

ORIGEN
L'inici del Judo va ser l'any 1882, quan el seu
creador Jigoro Kano, destacat lletrat i pedagog
japonès, coneixedor del ju-jitsu, interessat per
les arts marcials i amb un ampli coneixement
de les aspiracions educatives del seu temps,
va crear un nou esport, concebut com un
mètode d'educació física, on el combat és
només un mitjà per al desenvolupament
personal.

FONAMENTS
Kano va entendre que l'estudi del principi
de l'eficàcia màxima, en tota la seua
amplitud , era més important que la simple
pràctica del ju-jitsu, perquè la comprensió
real d'aquest principi ens permetrà no
només aplicar-ho a tots els aspectes de la
vida, sinó que ens ajudarà fins i tot a
millorar les tècniques.

PRINCIPIS
Els principis del judo en són dos:
- Principi de la utilització correcta de
l’energia: Utilitzar l'energia o força del
company per a aplicar les tècniques.
- Principi de la prosperitat i beneficis
mutus. Tant el que aplica la tècnica (Tori)
com el que la rep (Uke) aprenen del procés.

TÈCNIQUES
Els fonaments del judo de peu que hem
tractat són:
- Salutació (Rei)
- Caigudes (Ukemis), hi ha 4 tipus de
caigudes que hem practicat.
- Agarre (Kumikata)
- Desplaçament (Shintai)
- Tècniques
En judo a terra principalment hem
treballat les immobilitzacions i el
randori (pràctica d'estil lliure a terra).

EN LES CLASSES...
Entre altres coses hem aprés:
- 4 tècniques de peu
- 4 caigudes principals
- Dues immobilitzacions
- Com escapar de les immobilitzacions
- Saludar
- Desplaçar-se per aplicar les tècniques
- Col·laboració mútua per a aprendre
- Randori a terra

Un dels projectes que hem realitzat al tercer
trimestre ha sigut el del Món Clàssic, on hem estudiat
la història de Grècia i Roma i a partir de la història de
Pompeia ho hem enllaçat amb el vulcanisme.

Hem realitzat moltes tasques al voltant dels aspectes
principals de la vida dels grecs i els romans. Per exemple,
hem conegut com vivien en l'antiguitat clàssica, la seua
economia, l’art, la cultura, els avanços en les lletres i les
ciències i també les diferències segons la classe social a la
que pertanyien. Tenint en compte aquest últim aspecte,
vam fer un teatre on cadascú de nosaltres
representàvem diferents membres de la piràmide de la
societat romana.

El producte final d’aquest projecte va consistir en fabricar un
volcà

i

fer-lo

erupcionar.

Vam

conéixer

els

diferents

tipus

de

volcans, les seues parts i la història de l'erupció de Pompeia a
l’any 79.
Cadascú va elegir una tècnica per fer el seu volcà i una vegada
acabat ens vàrem reunir tots per erupcionar-los alhora.
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PROJECTE POESIA
L’ alumnat de 1r d ESO hem realitzat un projecte
de poesia. Hem llegit poemes, hem aprés les
característiques dels textos poètics, figures
literàries, conegut poetes i poetesses i la tasca
final ha sigut la confecció d'una capsa de la
poesia, d'un poema escollit per cadascuna

EL PEIX

LES CAPSES POÈTIQUES

Hem treballat molt per aconseguir una capsa
molt màgica i poètica.
LA C A PS A D E LA LLUN A
LA LLU NA H A OB E RT
U N B LA NC CA M Í
SOB RE L E S ONE S
NE G RE S DE NIT.
CAM Í DE PL A TA
CAM Í DE NE U
QU I E L SE G U IRÀ ?
JO E L SE G U IRÉ

QUIN GOIG!!!
POESIES !!!

2a Ruta Matemàtica
Picassent - 1r ESO

Els grups de 1r d'ESO anaren al parc de la tirolina de Picassent a fer una ruta matemàtica.
L'activitat consistia a realitzar una sèrie de reptes geomètrics al llarg del matí.
Estava dividida en diferents espais, i en cadascun d'ells havíem de resoldre diferents qüestions
com mesurar longituds, perímetres, calcular àrees. Un treball pràctic i divertit.

HSILGNE OSE DR3

From La Comarcal with Love
New Orleans Penpal Project Video

Last trimester, 3rd ESO groups finished our New Orleans Penpal project 2020-21 by
shooting a video based on "A day in La Comarcal". We all together recorded images of
ourselves, our classrooms, lessons, breaks and learning spaces, by presenting them to our
classmates from Newman High School in New Orleans. It's been an amazing experience to
talk about our routines, rules and everyday habits. After shooting the video we sent it to our
colleagues and we hope we watch theirs next school year. Finally, although we haven't
travelled physically, we have done it virtually through our English Speaking Cities project,
and this video has been our last final work. So...

That's all folks! See U Next Year!
LA NOSTRA ESCOLA INTERNACIONAL

RUTA ARTÍSTICO-LITERÀRIA-MATEMÀTICA

2n ESO va realitzar una eixida a València per conèixer de ben a prop moltes curiositats
sobre el centre de la ciutat.
El projecte engloba tres assignatures en les que s'han treballat distints punts:
La primera parada la vam realitzar a l'exposició virtual i sensolrial sobre Gustav Klimt a
l'ateneu de València. A més de ser un edifici amb molta història, vam gaudir d'aquest artista
vienés i les seues obres. Ha segut tot un luxe!

La segona parada va ser una ruta que s'iniciava a la plaça de la Reina, seguint en l'Almoina,
Catedral, Plaça de la Verge, palau de la Generalitat i Torres de Serrans. En aquest passeig
vam descobrir moltes coses basades en la matemàtica i en la literatura.
Mesurarem l'amplària de la plaça, coneguerem les set sèquies, la moneda de l'antiga
Valentium i les decoracions arquitectòniques que ens trobarem pel camí.

Projecte
Meitner

“Projecte Meitner. Recordant a Lise Meitner” és un projecte impulsat per l’Institut de Física
Corpuscular (IFIC) del CSIC i la Universitat de Valéncia. Amb aquest projecte, l’IFIC recuperarà i
revaloritzarà la contribució de les grans pioneres de la Física Nuclear i de Partícules mitjançant
la figura de Lise Meitner.

Amb la finalitat d’acostar les científiques del pasat i del present en Física Nuclear i de Partícules
a tots els públics, promoure la igualtat social i la cultura científica, fomentar vocacions
científiques i assenyalar les barreres legals, culturals, històriques i socials que s’han trobat les
dones científiques al llarg de la història. Esperem que este projecte us enamore tant com a
nosaltres.

MÚSICA I
ACCIÓ!
3r ESO interpreta grans temes de la música moderna
Els grups de 3r ESO s'han unit aquest trimestre a la
interpretació musical. Cada grup ha elegit un tema musical i a
classe l'hem treballat i preparat per a gravar un vídeo i tindre
un bon record d'haver fet música tots junts.

Per a poder realitzar aquest projecte, hem utilitzat tant
instruments de l'escola (teclats, bateries, guitarres, baixos...),
com instruments propis, gràcies a la col·laboració de companys
i companyes que es convaliden l'assignatura i que varen decidir
gaudir en la seua classe.
També hem utilitzat com a
recurs una app gratuïta
anomenada "Perfect Piano".
Aquesta aplicació ens permet
convertir el nostre dispositiu
electrònic en un teclat digital
amb el que la majoria
d'alumnat ha interpretat les
peces de música.

A les classes funcionem com un grup musical; treballem les parts per
separat i, a poc a poc, anem ajuntant-les per a veure el resultat final. Cada
alumne i alumna aporta una interpretació i una visió emocional única que
fa que cada grup tinga la seua essència especial.

Les peces treballades han estat:
- 3r-A: Paradise, del grup Coldplay.
- 3r-B: Viva la vida, també del grup Coldplay.
- 3r-C: Hey Jude, dels Beatles.
Durant les classes, hem conegut també aquests grups, així
com la música que produïen, el seu context històric i les
influències en altres grups.

Fer música en grup presenta molts aspectes positius. Quan es produeix la
interpretació musical grupal, tota la classe passa a produir en directe un
resultat sonor únic. Cada alumne i alumna forma una part indispensable
d'un tot més gran, el que fa que tinguen un fort sentiment de
responsabilitat.
M'ha agradat molt fer música en grup, ja que tota la classe
coopera per fer sonar una cançó. Alumne 3r-A.
Quan toquem música en grup, estem més tranquils.
Alumna 3r-C.
Fer música en conjunt ens motiva com a classe i com a
grup. Alumne 3r-B.
Quan fem música en grup, estem tots units. Alumne 3r-B.

A música ho passem molt bé. Sempre estic contenta quan
toca música. Pense que estem més units per a crear una
mateixa cosa en equip, ens riem, treballem i passem una
bona estona en família. Alumna 3r-C.
Tocar en grup és una manera d'aprendre música,
interactuar amb la classe i compenetrar-te en la resta de
companys i companyes. Alumna 3r-A.

pla lector

quan llegim som tot el
que volem ser!
Durant aquest curs l’alumnat de 2n d'ESO ha elaborat diversos plans lectors
basats en novel·les de gèneres diferents. Amb aquestes activitats hem pogut
despertar cada vegada més l'interès per la lectura a més de conèixer nous
escriptors i escriptores. Gràcies a la lectura matinera en les primeres hores
del matí complementada amb la lectura a casa, hem viatjat sense moure'ns
del lloc. Ja ho diu la frase cèlebre d'Emily Dickinson "per viatjar lluny, no hi ha
millor nau que un llibre".
Especialment al pla lector del 2n trimestre de la matèria de castellà ens
vàrem endinsar en el llibre de literatura juvenil de La ciudad de las bestias de
l'escriptora xilena Isabel Allende. En aquest pla lector vam treballar per
parelles i vam realitzar un diari del protagonista, on escrivíem totes les
aventures que anaven passant segons trascorria la història. Aquesta lectura
ens ha ajudat a mantindre l'intriga, una lectura continuada que ens ha
permés descobrir la història personal d'Alexandre i les seues emocions en
un moment més bé difícil de la seua vida. A més, a nosaltres aquesta
activitat també ens ha permés millorar el treball en equip i la coordinació
entre els seus participants.
L’últim pla lector que vam fer va ser un projecte interdisciplinari que
englobava les matèries de valencià i castellà. Amb un llibre de Roald Dahl
escollit per nosaltres havíem de realitzar un recull d'activitats diferents, tres
en cada llengua. Algunes de les activitats proposades eren, per exemple, una
radionovel·la, 20 coses sobre l'autor i caracteritzar-se d'ell, una preqüela i
seqüela… En este últim pla lector hem après a organitzar-se molt bé el
temps ja que vam tindre sessions de treball a l'aula per a poder elaborar-lo.
En resum, aquests plans lectors ens han ajudat en molts aspectes a nivell
acadèmic i personal i ho repetiriem sense pensar-s'ho dues vegades.
Andrea i Nela
Alumnes de 2º d'ESO A

LLEGIM?

MALALTIES I
TRANSTORNS
DEL SISTEMA
NERVIÓS

3r ESO

A la finalització del tercer trimestre, els tres
grups de 3r ESO han investigat al voltant de
transtorns i malalties relacionades amb el
sistema nerviós. Atenent a les experiències
personals i en funció dels seus interessos,
han dut a terme treballs per parelles on calia
investigar algunes característiques com a qui
i a què afecta dita malaltia o transtorn, quins
símptomes presenta, quines tècniques de
diagnòstic podem utilitzar per investigar-la,
l'evolució d'aquestes, així com altres dades
d'interès (associacions, estadístiques, assajos
clínics, etc).

PÀRKINSON, ALZHÈIMER, ELA,
ESCLEROSI MÚLTIPLE, DEMÈNCIA,
ATÀXIA DE FRIEDREICH, TEA,
TOURETTE, ATROFIA MUSCULAR
Segons Pau P. i Borja de 3r-B, en relació a la
síndrome Tourette "hem après que aquesta
síndrome és prou dura per al pacient i inclòs
per a la seua família, i que s'ha de conèixer el
cas per a poder entendre el pacient i empatitzar
amb ell o ella"; en canvi, segons Joan O. i
Carlos de 3r-A "tan sols havíem escoltat parlar
d’ella i ara gràcies al treball en sabem molt
més".

En referència al Pàrkinson, segons Adrià i Júlia
Mozas de 3r-A, "el fet d'estudiar el Pàrkinson, ens ha
aportat moltes coses per saber; hem après molta
informació que ens podrà servir en cas de tenir algun
cas proper i, a més, també sabem com pot evolucionar
i com tratar-lo"; al mateix temps a 3r-C Guillem i
Joan R. comenten: "ens ha aportat més informació
sobre la malaltia sabent ara què fer i com curar-la i els
exercicis que ha de fer una persona diagnosticada o el
per què es troba en una cadira de rodes quan
suposadament tan sols et provoca tremolors".
Quant a l'esclerosi múltiple, segons Irene, Lucia i
Sergi de 3r-A, "dels tres que som al grup només la
coneixia una persona, perquè la seua mare treballava
venent medicaments per al tractament de l’esclerosi
múltiple". Per altra banda, Pau S. i Lucas R..
comenten: "ara sabem moltes més coses com què és i
quines conseqüències pot causar l'esclerosi múltiple.
Era una que desconeixiem i ara, doncs, ja sabem sobre
ella".

"SÍ, SÍ QUE LA CONEIXÍEM
PERQUÈ UN COMPANY DE GRUP
TÉ UN FAMILIAR QUE PATEIX
AQUESTA MALALTIA, I LA
VERITAT QUE ÉS MOLT
DESAGRADABLE QUE NI EL TEU
PROPI FAMILIAR ET CONEGA"
Jaume i Andreu (3r-C), Alzhèimer

Segons Olaia i Daniela de 3r-C sobre la
investigació de la ELA, "aquest treball ens ha
aportat moltes coses positives, ja que
coneixem aquesta malaltia perquè una de
nosaltres l'ha viscuda de prop i hem pogut
aprendre les seues causes i la seua evolució".
A més, segons comenten Marc i Mario de
3r-A "quan ens va tocar investigar aquesta
malaltia, sabíem que anava a ser un treball
molt guai de fer en el sentit que ja que és una
malaltia molt coneguda hi ha molta varietat
d’informació. Hem conegut coses noves com
el seu funcionament i com afecta a les
persones".

ALTERNATIVES AL CAPITALISME
Projecte d'Economia 4t ESO

El capitalisme ha permés un augment enorme en la producció
de béns i serveis, però també moltes desigualtats econòmiques
i socials, així com l'esgotament de recursos i el canvi climàtic.
Per aquest motiu es fa necessari plantejar alternatives a aquest
sistema.

Un passat que no acaba de passar

EL

SILENCI

D'ALTRES

Visionat del documental i treball de reflexió de l'alumnat
de 4t d'ESO

El silenci d’altres revela la lluita silenciada de les víctimes del llarg règim de Francisco Franco, els
qui continuen buscant justícia fins als nostres dies. Filmada al llarg de sis anys, amb un estil de
cinema directe i intimista, la pel·lícula acompanya els supervivents del règim a mesura que
organitzen la denominada "querella argentina" i confronten un "pacte de l'oblit" sobre els crims
que van patir, en un país encara dividit després de quatre dècades de democràcia.
A qui va beneficiar i a qui va perjudicar el pacte de l'oblit? Quins arguments es van utilitzar per a
"oblidar" els crims del franquisme? Et semblen vàlids? Per què?
Tenies coneixement del robatori de milers de xiquets i xiquetes a Espanya abans de veure "El
Silenci d'altres"? És aquest succés alguna cosa que estiga en boca de la gent o del qual se solga
parlar en els mitjans de comunicació?
La Llei d'Amnistia apareix en totes les referències a casos com el que es tracta en aquest taller.
Quins efectes creus que va tindre i té la Llei d'Amnistia hui en dia?
(...)

SEGON D'ESO
LABORATORI EN TEMPS DE PANDÈMIA

FEM QUÍMICA!!!

A la tercera avaluació ens hem
endinsat en el món de la química
i hem fet activitats pràctiques
molt
diverses
com
ara
la
construcció de la maqueta d'un
àtom i l'estudi dels diferents
tipus de mescles.

L'ÀTOM DE
RUTHERFORD

Com a activitat final de la unitat
3, cada alumne ha construït la
seua pròpia maqueta, segons el
model de Rutherford.
El dia de la presentació hem
muntat una fireta on cadascú ha
avaluat la seua obra i la dels
seus companys.

MESCLES HOMOGÈNIES I
COL·LOIDALS

L'última pràctica de l'any ens ha
permés estudiar més a fons els
diferents
tipus
de
mescles,
concretament les dissolucions i
les dispersions col·loidals.
Cadascú ha preparat a classe una
mescla i ha hagut d'explicar de
quin tipus era i el nom dels seus
components.
Després, amb els col·loides, hem
comprovat com dispersen la llum
(l'efecte Tyndall) amb un làser i
hem observat algunes mostres al
microscopi.

23 ABRIL _ DIA DEL LLIBRE A L'ESO
El 23 d'abril a La Comarcal Secundària celebràrem el Dia Internacional del Llibre
amb diverses activitats que engrescaren l'alumnat i els aproparen al món dels
llibres, la lectura i la literatura.
Amb quin llibre tindries una cita? Aquesta és la pregunta de l'activitat First Dates
Literari. A partir d'uns fragments literaris els i les alumnes han escollit quin és el
que els ha semblat interessant per poder animar-se a llegir i han explicat per què.

Elaboràrem pòsters digitals dels llibres favorits que han llegit a la Secundària.
També feren una recerca del tresor de cites relacionades amb la literatura
d'escriptors, escriptores, polítics i filòsofs.
Férem recomanacions de lectures de diferents temàtiques i un bingo literari.
Per finalitzar el projecte de poesia, començàrem a fer "La capsa de la meua
poesia" en la que a partir d'una poesia que han escollit o que han inventat han fet
la decoració ambientant-la amb imatges i diversos elements relacionats amb eixe
text poètic.
Va estar un matí molt divertit i ple d'emocions per tal de commemorar el dia de
Sant Jordi, una diada tan important per al món cultural i literari.

1ST ESO

ENGLISH
PROJECT
1st ESO students created a campaign to improve
recycling habits with their classmates, schoolmates and
relatives.

This campaign was divided
in three places: classroom,
school and home, focusing
on giving as many ideas
and options as possible in
order to include good
recycling habits. To be able
to create the campaign,
students surfed and
overcame different
missions that helped them
gain knowledge and
acquire strategies to
prepare and publish their
campaign in a padlet
webpage using
suggestions and future
tenses to improve society
recycling habits..

3RS
CAMPAIGN

WORKING
THE NEWS!

2ND ESO

WRITING A NEWSPAPER
The aim of this project was to inform about what happens around
our school by creating, publishing and sharing our own news
stories in an online newspaper.
Our work on this resource helped us develop our linguistic
competence as we are presented with some language aspects
that we can practise in several reading, listening, writing and
speaking activities. Here, we also had the chance to develop our
autonomy in our learning process and to work in a collaborative
way with our classmates. Besides, we expanded our digital
competence with the online tools and apps suggested to carry out
the final challenge.

We watched a film "The Post" that was about the free press
and the government intention to control the contents of
the newspapers
It was fun because we worked in groups to create our
newspaper and each member had a page and a number
of news to write about
Our digital newpaper resembled "The Daily Prophet" from
the Harry Potter films. We included photos, videos and
gifs together with our articles
The film was really interesting. Everything had its own
meaning and we learned how to reflect on the plot and
understand the meaning of words and images
We read a text about a reporter's life. By doing this, we
discovered how, where and when journalists do their job
and which difficulties they face to write their articles
Before writing our newspapers we learned about the
parts of a newspaper and the parts of an articles. We also
made some activities related to headlines and the
questions a good article must answer: when? where?
who? what? how? why?

“I ALWAYS WANTED
TO BE PART OF A
SMALL REBELLION.”
BOB ODENKIRK - BEN BAGDIKIAN _ THE POST

DESIGN HISTORY
A journey through the latest avant-garde

1

Our first stop we made on
our
journey,
was
to
research and discover what
has been the evolution of
some of the most important
avant-garde, and their main
features.

John Pawson

Dieter Rams

Patricia Urquiola
Marianne Brandt

Lilly Reich

POP ART
BAUHAUS
ULM SCHOOL
MINIMALISM...

Marcel Breuer

Verner Panton

2

The second stop was to design
a product, using the features
of the our avant-garde

El talento de la familia
crece por momentos.
Tenemos dos nuevos

3

The third and last
stop was to make
our design in 3D
with sketchup.

Matrícula
curs escolar
2021-2022
LES FAMÍLIES INTERESSADES EN
CONÈIXER EL

CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE

PODEU CONCERTAT VISITA
TELEFONANT AL TLF:

96 123 19 33
www.lacomarcal.com
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