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Aquesta activitat és un moment molt especial per a
oronetes, formigues i sargantanes. Material cos i

moviment, una combinació perfecta a on cadascú es
deixa portar per les sensacions i aprofita cada sessió

fent allò que el mateix cos demana. 

 PSICOMOTRICITAT

De vegades és
córrer, botar,

llançar, construir...

Altres és amagar-se o
tombar-se en terra per
gaudir de l'ací i ara. 6

Cada setmana un material nou, un material no
estructurat que convida a fer i desfer, omplir i buidar i
naturalment, a provar les possibilitats del nostre cos. 

A 3 anys!

Sense dubte un dels
millors moments de la

setmana!
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AIXÍ SOC JO
L a  p e r s o n a l i t a t  d e l s  x i q u e t s  i
x i q u e t e s  e n  a q u e s t e s  e d a t s  e s t à
c a r a c t e r i t z a d a  p e r
l ’ e g o c e n t r i s m e ,  s e n t  a  p a r t i r
d ’ a q u e s t  m o m e n t  q u a n  l e s
r e l a c i o n s  a m b  e l s  i g u a l s
c o m e n c e n  a  g u a n y a r
p r o t a g o n i s m e .  

A 3 ANYS
C a d a  s e t m a n a  l a  d e d i c a r e m  a
c o n è i x e r  m i l l o r  a  u n  d e l s
x i q u e t s / e s  d e  l a  c l a s s e ,  q u i  e n s
a n i r à  c o n t a n t  c o s e s  d e  s i
m a t e i x a
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ELS MONSTRES 
Els xiquets i xiquetes d´Infantil ens hem endinsat al món dels
espantacriatures. Després de fer una recerca per diferents espais
de l´escola, hem descobert personatges com el butoni, la
quarantamaula, les bruixes bones o banyeta...tots ells éssers
misteriosos!!

VALENCIANS
hem creat els nostres propis monstres al taller d´art i també hem
gaudit d´una experiència sensorial on els personatges més
terrorífics han estat els protagonistes!
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FESTA DE LAFESTA DE LA
TARONJATARONJA

La taronja és la fruita per excel·lència del País Valencià perquè el climaLa taronja és la fruita per excel·lència del País Valencià perquè el clima
mediterrani és idoni per al seu conreu. Nosaltres volem que els nostres infantsmediterrani és idoni per al seu conreu. Nosaltres volem que els nostres infants
sàpiguen d'on ve, com es conrea i fer un homenatge a tots els llauradors isàpiguen d'on ve, com es conrea i fer un homenatge a tots els llauradors i
llauradores que diàriament treballen de valent per recollir bons fruits. La Festallauradores que diàriament treballen de valent per recollir bons fruits. La Festa
de la Taronja ja està ben arrelada a La Nostra Escola Comarcal, i totes i totsde la Taronja ja està ben arrelada a La Nostra Escola Comarcal, i totes i tots
esperem amb moltes ganes que arribe la data per poder gaudir-la!esperem amb moltes ganes que arribe la data per poder gaudir-la!

EDUCACIÓEDUCACIÓ
INFANTILINFANTIL
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EIXIDA AL MUSEU
Ens convertim en dissenyadores
Els xiquets i xiquetes d'Educació
Infantil anem d'excursió a Munt el
Museu dels Xiquets i les Xiquetes!

Dissenyem
sabates!

Dissenyem

barrets!

ED. INFANTIL
Gaudim creant, fent i desfent. Som
uns xicotets grans artistes!
MIREU QUINS VESTITS HAN CREAT

Juguem amb
els colors!
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RACONS JOC
Cada setmana les classes de 4 i 5 anys esperen amb emoció el moment d’eixir als
racons de joc simbòlic. La casa i el mercat els ofereixen un munt de possibilitats

per imitar comportaments quotidians i fórmules de cortesia. Tant és així, que

mitjançant aquest tipus de joc els infants desenvolupen la seua imaginació, el 

 llenguatge i l’ autonomia, però també els ajuda a canalitzar pors, resoldre

conflictes, expressar emocions o respectar les normes, és a dir, els aprenentatges

fonamentals per a SER i per a la VIDA!  

 

SIMBÒLIC
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Inauguració
Les Xiquetes i els xiquets d'Infantil gaudim d'un
bonic espai literari on fullejar contes i descobrir
fabuloses aventures que s'amaguen a l'interior

dels llibres...

Va ser la nostra companya i
mestra Roser l'encarregada
d'inaugurar la benvolguda

biblioteca d'Infantil!

Biblioteca

" Bernat i Mariola"  ja forma part de les nostres biblioteques!

"Un munt per descobrir i
imaginar..."

Vam aprofitar aquest gran moment, per
a regalar un conte escrit per antics i

antigues alumnes de l'escola Comarcal i
poder fer arribar el gust per la lectura

a totes les cases.
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E L  N O S T R E
C A M P E T

 

EL NOSTRE CAMPET  ES PLENA DE VIDA I A POC A POC, ON HI
HAVIA TERRA SECA, COMENCEN A CRÉIXER CULTIUS GRÀCIES AL

NOSTRE ESFORÇ.

 

HAN ESTAT MOLTS ELS DIES DE
DEDICACIÓ EN ELS QUE HEM

ARRUIXAT, LLEVAT MALES
HERBES I FULLES, AFEGIT ADOB A
LA TERRA... UN TREBALL QUE ENS

HA AJUDAT A CRÉIXER COM A
EQUIP.

 

I DE SOBTE UN DIA!!

 

ENS ADONEM QUE ALGÚ ESTÀ
MENJANT-SE LA NOSTRA COLLITA. QUI

SERÀ? DECIDIM INVESTIGAR I... TXAN! HAN
ESTAT LES NOSTRES GALLINES I EL GALL!

 

ARA, QUÈ PODEM FER?

 
CONTINUARÀ...
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ENGLISH TIME!

FIRST TERM HAS GONE!

Hello!

 

Hello to everybody!
Be welcomed to the first publishing of this scholar year. As
you could imagine, we have started with really good vibes
and with new faces too. Let's have a look the way we have
enjoyed ENGLISH all together!

And that’s not all! We know a lot about
COLOURS!! We have discovered that La
Comarcal is plenty of colours and our

everyday clothes too. We can recognise
something blue, pink, green, yellow or
even purple!! We are just amazing!

 

Furthermore, we are also
starting to know some

routines like asking about
the mood of our friends,

guessing the menu of the
day or having a look to the

weather among others.

In FORMIGUES, ORONETES and SARGANTANES,
we already know to clean up when we have
finished learning corners or to put on our shoes
when the song “Put on your shoes” starts to
sound. Oh! And we also have learnt to “Peek-a-
boo!” to Elisa, Ana or Pere.

Firstly, we have learnt about FEELINGS and EMOTIONS putting in practise our best face
(happy or excited face) and also the worst (angry or silly face).
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What about ABELLES, ERIÇONS, ESQUIROLS, LLEBRES and
PUPUTS?

Well, let’s have a look!

We have had a really good time reviewing contents like COLOURS,
FEELINGS and EMOTIONS. We also checked the WEATHER almost

every day and remembering the ROUTINES. It’s wonderful and
extraordinary the way that we catch all these contents!

We love storytellings, we fully
immerse ourselves in every

story.

As you know, we have learned a lot about HALLOWEEN. We know the names of
many creatures, we have laughed with them and we have danced and sung non-

stop. And, best of all, we are not afraid!
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To continue, we already know some NUMBERS and we can
count them. Now we are arriving till 20!!

Oh, yes!

In conclusion, we have learnt a
lot by playing, singing, dancing

and having fun.
 

Finally, December has arrived and CHRISTMAS is coming…
So, let’s go Xmas songs!!

Hope you have a really nice Christmas days
and see you next year!
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EDUCACIÓ primària
6·7·8·9·10·11·12 anys



Les classes del primer cicle volem ensenyar-vos
una xicoteta mostra de tot  allò que estem
gaudint fent el nostre lapbook sobre els
animals... T'animes a llegir-nos? 

EL NOSTRE PROJECTE sobre els animals
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CLASSE DE LA MARE DELS
VENTS

Per celebrar la Nit de les Ànimes i fer comboi amb els noms de les
classes d'aquest curs. Tota l'Etapa Primària anàrem d'eixida al Museu

Comarcal de Torrent on ens esperaven històries de les
espantacriatures. Ai quina por! 

  

CLASSE DE LA MARE DELS
VENTS

Per celebrar la Nit de les Ànimes i fer comboi amb els noms de les
classes d'aquest curs, tota l'Etapa Primària anàrem d'eixida al Museu

Comarcal de Torrent on ens esperaven històries de les
espantacriatures. Ai quina por! 
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El racó de 
A les classes de 1r cicle hem encetat el racó de les cartes on mitjançant l’escriptura espontània 

anirem avançant en el procés l’esctoescriptor a la vegada que deixem missatges ben             

engrescadors  a la resta de companys i companyes de la classe. Quina emoció ! 

les cartes 
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EL NOSTRE
LES CLASSES DE PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA HEM ENCETAT AQUEST
CURS UN PROJECTE PER TAL DE CONÈXIER LES GALLINES DES DE TOTS
ELS ÀMBITS POSSIBLE I INTENTAR MILLORAR LA SEUA VIDA. ESTEM
APRENENT MOLTES COSES BEN INTERESSANTS!

GALLINER
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RACÓ
CLASSE DEL

La classe del Tombatossals tenim el gust de presentar-vos el nostre racó STEAM-H. El
terme STEAM-H és una metodologia que engloba la ciència, la matemàtica,
l'enginyeria, l'art i les humanitats afavorint que ambdós gèneres tinguem les
mateixes oportunitats des de ben menudes i trenca els estereotips creats
culturalment.

Al 2n Cicle tenim un repte mensual STEAM que engresca l'alumnat a posar en marxa
tots els seus coneixements per a superar els reptes proposats.

Què és el racó STEAM-H?
Aitana G., Marc, Nela, Guillem M. i Lucia

El repte STEAM-H és un racó que es fa en
tecnologia. Al llarg del trimestre hem fet dues
activitats de tecnologia. La primera va ser
Lightbot (en tauletes) i la segona ha sigut Cursa
de BlueBots (robots). Al mes de desembre
n'encetem un de nou! QUÈ FEM AL RACÓ

STEAM-H?
Mariella, Pepe, Sofia, Álvaro i Aina

Al racó STEAM se'ns plantegen uns reptes
cada mes que hem de tractar de superar.
Tots ells són un repte per superar-nos a
nosaltres mateixa i col·laborem amb
companyes i companys per aconseguir-ho.

REPTE D'OCTUBRE: LIGHTBOT

Lightbot és un joc de tauleta que ens ajuda a
programar un robot. En el joc hem d'ajudar al
robot a passar de nivell. Si vols, pots
descarregar-ho al teu mòbil o tauleta.

Marta, César, Aitana C., Pau F. i Víctor

Futur repte::
tarja nadalenca

STEAM-H
TOMBATOSSALS

REPTE DE NOVEMBRE:
CURSA DE BLUEBOTS

Marcel, Carla, Nil, Guillem V. i Dani

Amb els Bluebots juguem al hall del 2n cicle
amb un circuit de línies que tenim marcat a
terra. Encara que també podem crear el
nostre propi circuit amb retoladors i fustetes.
Els BlueBots són uns robots xicotets que
nosaltres programem amb botons.
Els BlueBots tenen forma de bola i té uns
botons que fan que els BlueBots es menegen
cap endavant, enrere i giren als costats.

Luke, Pau G., Jorge C., Anna i Jorge R.

El proper repte és fer una tarja nadalenca
amb un led que s'ilumina. Pots escollir el
color que tu vulgues amb el material següent:
un full, un llapis, una pila redona i cinta
adhesiva de coure. Fas la tarja escrita,
després claves el Led al full i des de darrere
fiques la cinta des del led fins on està la pila.
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DRETS DELS INFANTS 
Classe MARE DELS PEIXOS 

Què treballarem? 

Què férem?
Aitana, Mara, Neus, Arnau.Ll i Rai

L’ajuntament va preparar activitats per a treballar els drets dels infants i a la classe mare dels peixos
ens va tocar treballar el dret a la llibertat d’expressió. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a dir el
que pensem, a donar la nostra opinió, a ser escoltats, a parlar sense tindre por...
L’ajuntament va preparar activitats per a treballar i preparàrem la pancarta per a fer el passa carrer
amb la resta d’escoles el 18 de desembre.
L’activitat era treballar aquest dret en quatre àmbits: escola, casa, pati i en activitats d’oci. Per grups
escollirem una peça de tangram i la muntàrem a la pancarta.

Vàrem reunir-se totes les escoles de
Picassent a la plaça del poble. Després
férem una cercavila fins a l’ermita amb una
batukada. En arribar, l’alcaldessa i la
regidora llegiren el manifest del dia de la
infància.
Acabàrem el matí al parc de l’ermita. Ens va
encantar!

 
Gonzalo, Kilian, Dani, Carles i Oliver

 

DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

DRETS DELS INFANTS 
Classe de la Cuca Fera 

Què són els Drets dels Infants? 

Dret a la vida

Aitana, Alex, Daniela, Mara, Sara

Gerard, Joan, Laia A., Pau B.B., Xavi

El 20 de novembre és el Dia Universal de la Infància. Aquest dia està destinat a fomentar el
benestar i els drets dels xiquets i xiquetes del món. L’ONU celebra aquest dia el 20 de novembre,
en commemoració a l’aprovació de la Declaració dels Drets del Nen l’any 1959 i de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant el 1989. Els drets aprovats a la convenció de Drets de la Infància són:
Dret a una Identitat, Dret a la Salut, Dret a rebre una Informació de Qualitat, Dret Associar-se,
Dret a la Protecció, Dret a l'Oci, Dret a l'Educació, Dret a la Vida, Dret a la Llibertat d'Expressió,
Dret a la Intimitat. 

El dret a la Vida fa referència a poder créixer
i desenvolupar-se, viure sense violència,
viure amb dignitat, tindre una bona vida,
tindre una llar, tindre una família, tindre
menjar i ser cuidat i estimat. 
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NIT A L'ESCOLA
Classe de la Cuca Fera 

Dormir a l'escola

Discomòbil 

La tribu 

La discomòbil va ser molt divertida. Ens ho 
 passarem molt bé, hi havia música en uns altaveus
al costat de la porteria, els mestres repartien
begudes i llepolies. Els membres de la tribu ens
pintaven la cara i ens regalaven polseres que
brillaven en la foscor. Les cançons que posaven ens
agradaven i vam ballar i Empar feia moltes fotos per
al record. 

Després de sopar, els membres de la tribu ens
havien deixat en un cofre amagar uns regals per a
tot l'alumnat del Segon Cicle. Quan vam pujar a
dormir sobre les 23h, ens distribuirem per l'escola:
alguns van dormir a la classe, altres al hall del Segon
Cicle i altres a baix. Abans de dormir, vam contar
històries de por i vam estar xarrant una bona estona.
L'experiència va ser increïble!  

Els membres de la tribu vestien diferent de nosaltres
(plomes, barrets...), parlaven en una altra llengua,
tenien noms diferents dels de la nostra cultura. Ens
van estar deixant detallets durant el Projecte de
Benvinguda i, finalment, el dia de la Nit a l'escola els
vam conéixer.  

Pau R., Pau B.M.,Biel, Carles 

Laia D., Javier, Martí, Marcel, Mario G., Fran 

Rosella, Berta, Nerea, Joana
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L'ARRANCAPINS

D'ESCRIPTURA
 

Hola ...

Moltes moltes gràcies per fer-me arribar la teua proposta.

Vull dir-te que pense exactament igual que tu. Hem de prendre
mesures per a preservar el medi ambient i estem estudiant junt
altres ajuntaments, la realització d'una bona xarxa de carrils
bici, per a reduir de manera important la petjada de carboni.

Quan vulgues pots visitar l'Ajuntamet de Massanassa,
acompanyada pels teus pares o la teua mestra, i t'explicaré el
projecte conjunt que estem realitzant diversos ajuntaments.

També et convide a participar en les activitats que organitza el
Departament de Joventut, Club Planeta Massanassa, que a més
de les activitats que realitzen tots els dissabtes, els dies 17 i 18
de desembre, els joves participants del Club, faran una
excursió a l'alberg mediambiental "Centre Ambiental El Vedat". 

T'anime a continuar participant amb les teues propostes per
aconseguir el millor per al nostre poble, Massanassa.

Salutacions

Paco Comes, Alcalde de Massanassa

 

Hola estimat alcalde, Francisco A. Comes Monmeneu

soc ...i vaig a l'escola Comarcal.

M'agradaria que i hi hagués més carrils bici 

per a poder anar més en bici i no contaminar tant

en la gasolina. 

Una abraçada 

Espere la teua resposta, 

 
Benvolguda alcaldessa Conxa,

soc ... i vaig a l'escola Comarcal. 
M'agradaria que hi haguera més varietat d'arbres

a Picassent per uns parcs més colorits. 
Salutacions.

 

Hola bon dia,
Moltes gràcies pel teu suggeriment. A l'Ajuntament
ens agrada que els xiquets i les xiquetes feu les
vostres propostes de millora, per així poder atendre
també les vostres necessitats. De fet, a través del
Consell de la Infància, així ho fem. Pel que fa a la teua
proposta, dir-te que intentarem posar més arbres al
poble però hi ha carrers on és complicat posar-ne
perquè estan molt a prop de les cases i no hi ha
suficient espai per a que creixquen bé. Als parcs,
evidentment és més possible. Ho tenim en compte. 

Una abraçada,

M'alegra molt comptar amb els teus suggeriments i et 
Una abraçada,  

Conxa Garcia Ferrer, Alcaldessa de Picassent

LLOCS ON HEM ENVIAT E-MAILS

Elena, Héctor,Àlex, Valentina i Vega O. 

Izan, Caterina, Francesc, Júlia i Jérôme.

VALÈNCIA 14

CATARROJA 7

PICASSENT 16

 
Aquestos són molts llocs on hem enviat correus i la

quantital que s'han enviat.
 

TORRENT 11

MASSANASSA  4

PAIPORTA 3

SILLA  4

PICANYA  2

ALBAL  2

XIRIVELLA 3

ALCÀSSER  2

ALFAFAR 2

BENETÚSSER  1

ALGINET 2

BENIFAIÓ 2

TURIS I LLOMBAI   2

ALCÚDIA I ALBERIC  2

ALGUNS CORREUS ENVIATS I REBUTS

CLASSE DE 

TALLER

La  de l'Arrancapins us volem explicar el taller d'escriptura que hem realitzat al
llarg d'aquest trimestre.
Hem escrit un correu electrònic al nostre alcalde o alcadessa seguint els passos
indicats.

Al 2n cicle hem llançat diverses propostes per millorar el poble o la ciutat
on vivim.

QUINS PASSOS HEM SEGUIT?

 
Totes les classes de 2n cicle, hem escrit un correu
electrònic al nostre alcalde o alcaldessa. Per enviar el
correu hem fet ús dels chromebook de la classe.

 

QUINA TASCA HEM FET?

 
Per escriure el correu electrònic, primer pensarem la proposta, la
escrivirem en un full seguint uns passos .
Després entrarem al chromebook i  des de la nostra adreça electrònica,
hem enviat el correu electrònic al nostre mestre o mestra perquè puga
enviar la proposta de millora a l'alcalde o alcaldessa del nostre poble o
ciutat. 

 

COM HO VALOREM?

Pablo, Eva, Hugo, Vega M. i Andreu

Noa, Xavi, Vera,Carlota i Marc R. 

 
L'experiència ha sigut positiva, encara que ens ha costat
un poc entrar al chromebook.
Poder enviar propostes als nostres alcaldes o alcadesses
està molt bé.

 

Samuel, Aina, Laia, Marc B i Nahia. 
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Ari per dins estava angoixada i sentia por. Passen 5 minuts i se li comença a veure un tros

de la cara a la silueta i recorda que té la mateixa cara que la persona que havia vist al

tornar a casa. Al dia següent va a l’escola i s’ho conta tot als seus amics/gues i es

queden bojos .-Estàs bé?.- li pregunta cClau .-Eh?!Sí sí estic bé-. contesta Ari -.Per què no

ho estaria?- Clau li mira estrany i diu-.no per res-.

El grup d’amics comença a entrar a classe.De sobte tot el mon es queda petrificat i Ari

veu a la persona una altra vegada..Ari s’ angoixa i comença a tremolar i de sobte la

persona desapareix i tot torna a la normalitat. És hora d’eixir de classe i Ari es va a la seva

casa.

Ari decideix contar-ho a la seva mare. S’ho conta i la mare no s’ho creu, ella pensa que és

una broma i ho deixa passar. Al dia següent Ari va anar a l’escola pero no va veure a Clau.

Passen els dies i Clau no venia, a Ari li resultà un tant estrany, trobaren una pista sobre

Clau.

Van anar a una granja abandonada amb un pou i un camp de blat gegant per si algú l’

havia raptat. Allí no hi havia ningú però pareixia que dins del pou hi havia una persona o

un animal. Ari va recordar que els dies que Clau no estava ja no havia vist a eixa persona

tan estranya.

Van cap al pou miren dins. Dins hi ha un a persona! No s’ho poden creure i la miren molt

bé i…Era la seva amiga plena de sang. Ari comença a plorar i Nick i Charlie la consolen.

Nick va a buscar una corda per a baixar fins al fons del pou. Però de sobte Ari es queda

paralitzada al vore que al camp de blat està l’ estranya persona. Ari vol anar pero Nick i

Charlie s’ho impedeixen. Tots tres decidiren anar al camp de blat, però el que els

passaria ningú s’ho imaginava. 

Anaren al camp de blat i de sobte Nick va desaparèixer, Ari i Charlie no el troben.

Després anaren a un punt del camp de blat però trobaren a Nick mort i sense ulls. Charlie

començà a plorar i confesà que estava enamorat d’ell des-de feia dos anys. Tots dos es

posarn a plorar. Continuaren caminant fins que Charlie va desaparèixer, Ari ja es veia lo

pitjor i de sobte algú apunyalà a Ari.

Aquest cas es diu el cas de SMILE i porta 4 anys sense haver sigut resolt. Les famílies

encara tenen esperances per trobar als seus fills/lles. Però el que mai sabràn es que els

4 moriren de formes doloroses. Ara la mare d’Ari es creu el que la seva filla li va dir sobre

el que veia.El pitjor és que l’ assassí està lliure i ningú sap el que ha fet amb els cossos.

Noa Àvila Alapont                                     Accedeix a l'àudio del conte de por:

 S M I L E
Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Ariadna. Ariadna tenia un grup d’amics:

Nick (amic d’Ari), Claudia (millor amiga d’Ari), Charlie (amic d’Ari) i Ari (protagonista i

millor amiga de Clau).A aquell grup d’amics els encantava anar a llocs abandonats.

Havien anat a hospitals, hotels…etc. 

Era Dijous 13 de setembre i el grup d’amics estava eixint de l’escola. Caminaren i 

caminaren fins arribar a un punt del camí on es tenien que separar. Es digueren adéu i

cadascú s’en anà cap a la seva casa. 

Ariadna anava caminant i de sobte al final del carrer va veure com una persona sense

cara amb els ulls gegants i un somriure d'orella a orella. Ari es va asustar i va quedar

completament paralitzada. Després començà a còrrer cap a la seva casa i de sobte la

persona va desaparèixer. Ari es va quedar completament boja,després va pensar que

havia segut una il·lusió i ho deixà passar. 

Va fer els deures i es va anar a la dutxa, es va donar compte que se li feia tard però ella

no li donà importància. Es preparà el pijama,es fica música i va obrir l’aigua calenta.Es

clavà dins de la dutxa i comença a mullar-se.Ari comença a pensar sobre el que havia

vist al tornar a casa i de sobte Ari veu una silueta de una mà i després un altra Ari diu .-

¿Mamà?!.- però ningú contestà.

Ari s’asustà i es va a un racó de la dutxa *crida* i de sobte les mans desapareixen Ari es

tornà a quedar paralitzada i entra la seva mare .-Què passa Ari?.-no res res-. contesta

ella, la mare tornà al sofà i es gità.Ari es canvia i es va al llit.No podia parar de pensar

sobre el que li havia passat. Passaren les hores i ella continuava desperta i al cap d’una

estona es donà compte de que hi havia una silueta d’una persona a la porta.

FESTIVAL DE CONTES DE POR
3r CICLE

Les classes del tercer cicle han realitzat un festival de
contes de por per a celebrar la Nit de les Ànimes. Ací

teniu els contes més votats del concurs. 
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Lluna va mirar el llac que sabia tornar un poc roig i uns deu-mil gats morts al voltant del
llac. Skuldgery va dir - Crec que ja estan tots, encara que crec que m'han trencat un poc
els dits - Kumakyu va dir - Kuma kuma kyu - Lluna i els seus companys varen tornar a
prendre el comí a la ciutat.

Ja en la ciutat varen decidir dormir en un Hotel abandonat, com que ja era de nit Lluna va
invocar una llum en forma d'os (La seua màgia és més forta si és invocada en forma d'os) i
se'n varen anar a la primera habitació.

Varen entrar en la primera habitació, però era molt desagradable, el llit estava ple de
rates, les panderoles per terra pujant-se'n als armaris que se'ls havia menjat la carcoma,
totes les habitacions estaven així menys una que estava en perfecte estat l'habitació 130.
Estava en perfecte estat així que no varen dubtar i se'n varen anar a dormir. A mitjanit
Kumakyuru es va despertar per uns sorolls que provenien de la porta. L'osa va despertar
a Lluna i a Skuldgery que al moment es varen posar alerta, Kumakyu continuava dormint
com si res! Skuldgery va obrir la porta de l'habitació i es va trobar una nota que va llegir
en veu alta - A les onze de la nit en la biblioteca si o si, si voleu descobrir el problema. -
Skuldgery es va quedar en shock total. Lluna no va perdre temps i es va teleportar a la
biblioteca abandonada que estava, com no podia ser d'altra manera! Un poc destrossada
com tota la ciutat.

Dins, en la biblioteca estaven tots els llibres tirats per terra i s'escoltava un lleu bzzz que
provenia dels llibres. Al fons de la sala i hi havia una xica que no tindria més de setze anys
i la seguia una mena de lleó-tigre-àngel, una criatura preciosa i decorada amb armadura
de diamant. La xica vestia amb un vestit de diamant i una baralla de cartes màgiques que
volaven al seu al voltant i en la mà dreta sostenia un bastó màgic. La desconeguda va
girar i de seguida va dir - Skuldgery quant de temps sense veure't. - L'esquelet li va dir-
Igualment Sakura.- Lluna li va preguntar a l'esquelet - Tu la coneixes?! - Skuldgery li va
explicar que era una companya de l'Associació de Detectius on treballava ell. Sakura els
va preguntar -Veniu pel cas del bunyoler? - Lluna li va dir- Si.- Sakura li va preguntar. -
Puc unir-me a vosaltres?- Lluna va mirar als seus companys que varen dir - Si!!!- Sakura
es va posar molt contenta i els va dir - Mireu, agafeu un llibre i en la lupa que us deixaré,
mireu-lo atentament

Sakura els va deixar unes lupes i Lluna va agafar un llibre i va arrimar la lupa i
efectivament hi havien unes puces en forma de donut vestits amb pantalons rojos i un
jupetí blau. Lluna els va mirar atentament i va descobrir que es feien més grans i més
grans fins que Sakura dir - Enrere meu tots!- i va invocar a tres cartes- Foc! Aigua! Bosc! -
Va dir Sakura i les tres cartes es varen il·luminar...

Continuara o no...

Olivia Montañes Blat                                   Accedeix a l'àudio del conte de por: 

L L U N A  L ' O S A  S A G N A N T

Fa molts anys, en un bosc tenebrós, hi havia una casa en forma d'os, La Casa Os.

Allà, en eixa mateixa casa, vivia l'osa sagnant, una xiqueta de quinze anys que es deia

Lluna. Lluna tenia dos ossos: u blanc i l'altre negre. El blanc es deia Kumakyu i el negre

Kumakyuru. El millor amic de Lluna era Skuldgery Pleasant, un esquelet que pot fer

màgia elemental.

Un dia, Lluna, els seus ossos i Skuldgery se'n volien anar a la ciutat abandonada on vivien

una mena de monstres-puces que es menjaven els bunyols!

Però ara aquests individus estaven desesperats i s'havien tornat agressius...

En el camí a la ciutat, Lluna va dir de fer una parada en el llac on hi havien viscut quatre

clans de gats, però ara sols quedava el clan de Les Ombres. Tots els altres clans se'n

varen anar a un altre lloc, no se sap on.

De sobte va aparéixer un gat molt horripilant. Li faltava una orella, un ull i mitja cua i els

va dir:

-Soc Estrella Rota líder del clan de l'Ombra. Que feu en el meu territori?- Lluna li va

contestar - Venim a caçar un poc i ens n'anirem- Estrella Rota els va dir - No aneu a

caçar ací ni a tirs - Lluna li va replicar - Ah no? I si no que ens faràs? - Estrella Rota va

llançar un crit de guerra i van començar a eixir milers i milers de gats... Lluna va dir - Crec

que haurem de lluitar contra uns quants gatets... - Lluna se'n va abalançar contra Estrella

Rota que li va arrapar, però Lluna va aprofitar i li va colpejar amb unes urpes d'os i li va fer

un tall en el llom en eixe mateix moment se li varen abalançar una dotzena de gats que

la varen derruir, però en eixe instant, Kumakyuru es va tirar damunt dels gats i li va pegar

un mos a uns dels gats en la panxa que el va deixar inconscient. Lluna va aprofitar l'ajuda

i va fer màgia que va tallar a uns quants gats per la meitat i es va tacar de sang. 

Mentrestant Skuldgery llançava boles de foc com un boig intentant que els gats no li

rosegaren els ossos. Kumakyu llançava arrapades a qui passara pel costat. Lluna que

anava buscant a Estrella Rota entre tota la batalla, el va trobar sagnant per l'orella i el

llom, i es va sorprendre el fet de veure que estava tot mullat de sang però rebufava.

Lluna li va dir - Crec que ara és entre tu i jo Estrella Rota - Estrella Rota li va contestar -

Estic encantat de veure com caus als meus peus - Lluna no va perdre temps i li va pegar

una punyalada en el morro i Estrella Rota va intentar esquivar-lo, però el colp va ser de

ple. Estrella Rota va arrapar a Lluna i es va caure de costat pel colp que va rebre de part

d'ella, Estrella Rota va començar a fer uns moviments bruscos i li va pegar un mos a

Lluna i en eixe instant es va quedar gitat en terra Mort. Tots els gats es varen anar corrent

i varen desaparéixer, 
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Àlex caigué, i començà a plorar. Em vaig espantar, ja que també gatejava, i va eixir de
l'habitació. Quan m'assomí, vaig veure a Rosa, que agarrava a Àlex mentre aquest reia. 
"Què passa?" vaig dir, 
"Oh, pobre innocent" va dir Rosa. "Has entrat al joc d'Àlex. Si en 1 h no et troba te’n
podràs anar, però, si et troba, no tornaràs a veure la llum del sol. 
El joc comença... JA!!!" 

Vaig començar a córrer. Escoltava a Àlex comptar, però no vaig parar. 
Em vaig amagar en un mini ascensor que pareixia abandonat. 
Vaig esperar 30 min, 35 min, 40 min... 
La partida pareixia guanyada! 

Però de sobte, el vaig veure… a Àlex davant meu! 
"Nooooooooooooooo!!!" vaig pensar, 
i de sobte… 

NEGRE. Sols NEGRE. 

FI 

Laia Cuallado Zamora                                   Accedeix a l'àudio del conte de por:

L a  C a s a  N o  E n c a n t a d a  
 
 

Un dia, de 1972 em trobava en problemes econòmics, ja que no tenia treball. 

Li vaig preguntar a Sara (una amiga de la universitat) si sabia d'algun treball on pagaren
bé. Em va dir que sabia d'un treball però, que no estava segura si dir-me'l. Jo vaig insistir
molt fins que va cedir. Em va explicar que els seus tios (Rosa i Juan) necessitaven a algú
que cuidara del seu fill (Àlex). Abans de cridar-los, Sara em va advertir que eren molt
estranys, però no li vaig fer cas; jo volia el treball, sí o sí. 
Els va cridar i els va anunciar que acceptava el treball. Pels crits d'emoció vaig deduir que
el treball era meu. Quan Sara va penjar, m'ho va confirmar i em va dir que començava a
treballar dilluns a les 20:00 i acabaria a la 1:30 de la matinada. 

Al dilluns següent, després de la universitat, vaig acudir a la direcció que em va donar
Sara. 
Quan vaig arribar a la casa hi havia un senyor amb bigot que em va obrir la porta. El jardí
principal: era gran i amb molts arbres. Vista des de fora, la casa era molt gran i bonica. 

Vaig entrar. Era impressionant. Ampla i bonica. "El contrari a ma casa" vaig pensar. 
En eixe moment vaig veure a Rosa i Juan (els tios de Sara), que al veure’m em feren un
gest amb els ulls perquè m’asseguera en una butaca enfront d'ells. 
Vaig seure i m'explicaren lo bàsic: On estava la cuina, el dormitori del bebé, com preparar
un biberó, on està la sala de jocs... 

Quan varen acabar, va vindre una xica amb un carro. Dins d'ell hi havia un ninot en forma
de xiquet. 
Rosa (la tia de Sara) el va agarrar com si fora un bebé, i em va dir que eixe era Àlex, algo
que em va sorprendre, perquè, pareixia un ninot, però no li vaig donar importància. 

Així vaig passar la setmana, cuidant del ninot/bebé. Fins que em vaig fartar. Era ridícul!
Cuidar d'un bebé que no dona senyals de vida!!! 
Però eixe disgust em va costar la vida… 
Dos dies després em cridaren els tios de Sara per a que anara més prompte, i, de mala
gana, acceptí, però jo continuava enfadada. 

Quan vaig anar tot estava com sempre, jo cuidava d'Àlex i els seus pares descansaven. 
Però… no! Ara no! Em va donar un atac de ràbia, amb Àlex als braços. 
(*soroll de colp*) 
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A l’arribar, tot anava bé; com qualsevol dia. Però mentre entrava vaig sentir com si
algú estiguera darrere meua, observant-me. Em vaig donar la volta però no hi havia
ningú.

Vaig seguir pel passadís principal de l’institut com si no haguera sentit res. Pensava
que tot se l'inventava el meu cap, que serien uns símptomes del meu trauma.

Estava anant pel passadís en direcció recta cap a l’aula d’angles, just hui tocava
examen i caminava amb molta pressa.

Vaig veure a un xic que se li havia quedat la màquina expenedora enganxada, li vaig
donar un colp i d’ací no res la seua llanda de Coca Cola va caure. Em vaig sentir com
una heroïna. 

Abans d’arribar a l’aula vaig saludar als meus amics. Ells no saben res del meu passat.

L’examen era molt difícil i hi havia molta tensió. Per sor crec que ho vaig fer prou bé.

Quan vaig acabar anglés, vaig fer un gir de 90 graus per anar al gimnàs a fer educació
física.
Hui tocava bàsquet i atletisme. vaig fer una actuació pèssima i tots em van vore
caient-me (perquè tenia els cordons deslligats) i es varen riure.

Després de finalitzar la classe ens dutxàrem.

Quan vaig acabar de dutxar-me (que per cert vaig concloure l’última) va passar el que
anomenaria un succés paranormal.

Després d’assecar-me, de sobte la porta es tancà d’un colp bastant fort. Com feia
molt de vent ho vaig deixar passar. Però quan m’estava pentinant escoltí un càntic
amb una veu greu i familiar.

Vaig eixir per vore si hi havia, però no era així.

En eixe moment vaig tornar a sentir com si algú m’estiguera observant, però aquesta
vegada més fort encara.

Vaig eixir del bany del gimnàs molt espantada.

Quan vaig eixir ja era temps lliure, aleshores, em vaig recolzar a la meua taquilla i vaig
escriure tot el que havia passat cronològicament. Així és com estic ara mateixa.

D e i x a’t  p o r t a r

Hola, em dic Rihanna Miller i avui he tingut altre malson, bé no; era més un deja vú, un
pensament que em recorre tot el cos gelant-me i posant-me els pèls de punta poquet a
poquet.

El malson era sempre del mateix, del meu passat. Costa de descriure-ho. Damunt me’n
recorde perquè coses així de fortes t’acompanyen tota la vida.

Tenia 11 anys, ens acabàvem de mudar a Columbus, Ohio. El nostre barri no era molt
perillós, almenys pensava que era així. M’equivocava.

Un dia fred d’hivern vaig anar a comprar una llista de productes. La meua mare em va
deixar anar soles perquè el mercat estava a uns pocs metres de casa. Em vaig perdre.

 Vaig fer una ullada pel voltant, on hi havia un home. No me’n recorde del seu aspecte,
perquè estava tapat amb roba per tot el cos. Li vaig preguntar on estava el meu carrer, la
seua freda i seria resposta va ser: “acompanya’m, ho sé tot d’aquesta ciutat”.

Li vaig seguir motivada per tornar per fi a casa. Seguir a aquell home va ser una de les
pitjors accions que vaig fer a la meua vida.

Em va guiar a un carreró sense eixida. Hi havia canonades oxidades i feia olor d’humitat.
Tot allà estava a fosques. Eixe home em va furtar la meua innocència.

Cridava i Cridava, però era como si tota la ciutat hagués desaparegut. Ningú em va
escoltar. Vaig haver d'agafar una de les una de les canonades oxidades i li vaig pegar colp
rere colps. El 27 d’octubre de 2001 li vaig llevar la vida a un home.

Ara tinc 15 anys i després d’aquella situació traumàtica, ja no estem a Ohio. La meua mare
no sap res del que va passar.

Ara vivim a un poble que es diu Tomgold, Utah.

A Tomgold em sent segura, però últimament tinc de nou malsons (com el de abans)
i una sensació de que algú m’està observant, una presència que em genera una pressió a
l’estómac i una acceleració dels batecs.

No estic segura de les raons d’aquesta sensació, però podria suposar que és pel meu
trauma.

Hui és un altre dia. M’he alçat, m’he rentat els dents i he anat amb tranquil·litat i normalitat
al meu institut. He agafat un bus urbà per anar més ràpid.
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 Ja s’ha acabat el temps lliure. Em toca classe de biologia. Però cada pas que done
per arribar a l’aula, sent un pes acumulat a l’esquena. Ja quasi he arribat, però m’estic
paralitzant i note una presència. He tingut que fer una maniobra que vaig aprendre a
educació física per seure al pupitre. No ho entenc, estic totalment paralitzada,
abstreta de tot moviment.

Ell està ací, no m’ho puc creure, altra vegada, mirant-me. M’estic enfonsant, cada
vegada més.

Com pot ser, no li havia matat? És que soles el veig jo?

Aquesta vegada, ho jure. No em deixaré portar.

Biel Serrador Monteagudo                         Accedeix a l'àudio del conte de por:
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En aquestes imatges podem veure a l’alumnat de diferents classes 
de 1r Cicle col·laborant en equip per tal de portar a terme distints 
reptes proposats per l’ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA.

Aquests formen part de la Unitat Didàctica “On som?”, la qual es 
troba dirigida a que l’alumnat pugui començar a desenvolupar el 
coneixement corporal i autonomia de si mateixos i mateixes.  
Alguns d’aquests reptes són la representació de números  
amb el propi cos junt a la resta de companys/es o la interpretació 
d’animals que es desplacen de diferents maneres.

EDUCACIÓ FÍSICA
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Estimulació de l 'empatia.
Desenvolupament de la creativitat.
Fomenta el gust per l 'hàbit lector.
Afavoreix la competència lingüística.
Estimula la concentració i la memòria.

1 .
2.
3.
4.
5.

Des del gabinet psicopedagògic tenim la gran oportunitat
de ser partícips de les les pràctiques inclusives que
realitzem al centre. Des de l 'etapa d'infantil fins a

secundària, dediquem el primer moment de cada dia per
fer la lectura matinera, una activitat amb múltiples

beneficis per a totes les edats.

La lectura matinera a la nostra escola

Beneficis

El nostre alumnat pensa...

"L'hàbit de la lectura és quelcom que es cultiva a poc a poc, sense presa. Però, que també cal cuidar 
 models i facilitant situacions que conviden a trobar aquest plaer que és la lectura"

Jaume Centelles.
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1st cycle students went 
on a trip to Valencia so 

as to see a theatre 
performance. 

There were three different 
stories in which the wolf 
was  the main character. 

We also met other 
characters such as the three 

little pigs and the seven 
little goats. 

 

 

 

 

 

  Why is the white rabbit in a hurry? 
Where is he going? We must find out! 

Alice in Wonderland is one of our favourite classic tales. We really 
enjoyed the play. The characters were  very real and funny at the same 

time. Before watching the play, we ate our snacks in a nearby park. 

It was really a cool experience. 
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Learning English is fun 
when you do it by playing 
games and using online 
resources. 
 

It is always great to learn 
grammar by playing with 
manipulative games. 

 
 

We use Chromebooks for 
our English project. We 
search for information and 
we share it on Google drive. 
 

  

Speaking is essential so, we 
develop this skill by 
practicing and doing 
dynamic activities. 

 

Learning English together 
makes us happy! 
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Aquesta aventura comença fa més de deu anys com a capdavantera en les escoles del País Valencià, 
apostant per les noves músiques com a pilar vertebrador de l’ensenyança musical a l’escola.

Bateries, guitarres elèctriques, baix elèctric, teclats... ens fan connectar amb l’alumnat, 
perquè cada any aquesta proposta estiga més viva.

Un any més 
continuem 

amb Rock a les aules
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El nostre taller de Robòtica Creativa 
és un laboratori on incentivar 
processos creatius mitjançant el joc i 
l’experimentació i desenvolupar 
projectes i invents utilitzant la construcció  
i la programació com a eina creativa.
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MEDALLA D’OR CIUTAT DE TORRENT
El passat diumenge 27 de novembre vam acompan-
yar a Vicent Palacios Bellver, qui va rebre per part de 
l’Ajuntament de Torrent la Medalla d’Or de la Ciutat. 
Quantes emocions, entre els aplaudiments dels seus 
veïns i veïnes, es va reconèixer el seu fort compromís 
amb la societat, la seua humilitat i el seu tarannà pro-
per i amable.
Enhorabona i moltes gràcies, Vicent
Enhorabona família Comarcalera!

PRESENTACIÓ DEL NOSTRE LLIBRE  
“AKOE EDUCACIÓ: ESCOLES QUE COOPEREN”

Acompanyants per les amistats, eixa és la forma de gaudir dels 
dies importants i així va ser com vàrem gaudir de la presentació 
del nostre llibre “Akoe Educació: Escoles que cooperen” el di-
marts 15 de novembre al TAMA d’Aldaia.
Una vesprada per posar en valor els i les mestres d’Akoe i del 
seu treball en xarxa. Som escoles que cooperem entre nosaltres 
i que assumint la diversitat i personalitat dels nostres projectes 
tractem de vincular-nos des de la praxis i la reflexió per a seguir 
donant passos en la construcció i millora dels nostres projectes 
educatius. Som centres Akoe.
Una presentació que va comptar amb la companyia de totes les 
persones assistents i els parlaments d’Encarna Cuenca (Presi-
denta del Consell Escolar Estatal) i Pilar Ezpeleta (Directora Ge-
neral d’Universitats) i de la Diputada d’Educació Empar Folgado i 
l’alcalde d’Aldaia Guillem Lujan. A més de la benvinguda de San-
dra Cuevas en representació d’Akoe Educació i la conversa final 
amb Ivan, Empar, Paco, Manuel i Enric.
Tot un luxe i un goig compartit. 

50 anys EN MARXA LA RÀDIO! 
La nostra ràdio ja està en marxa! 
El passat mes de novembre 
professores i alumnes de les 
3 etapes gravàrem un pòdcast 
“Llegim a l’andana” d’@
andanaeditorial. Conduït per 
Amàlia Garrigós, amb el tècnic 
Xavier Martínez i la col·laboració 
de Sara de l’editorial l’Andana 
parlàrem de lectures, d’animació 
lectora, de xarxes i d’importància 
de la lectura a la nostra escola 
en el procés d’aprenentatge. 
Moltes gràcies a totes i tots. Una 
experiència fantàstica. 
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 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“COM CUIDAR LA SALUT EMOCIONAL”
El passat dimarts 22 de novembre van tenir el 
plaer d’acolliir la  xerrada i presentació del llibre 
“Com cuidar la salut emocional” d’Eva Bach 
dintre de la programa-
ció Escola de Famílies. 
Una vesprada plena 
d’emocions i d’eines per 
calmar les emocions 
difícils.  
MOLTES GRÀCIESSSSSS 
EVA!!!
Les famílies de l’escola 
teniu a l’apartat societari 
el vídeo de la xerrada. 

CONSELL ESCOLAR
Al llarg del primer trimestre hem realitzat 
tres sessions de Consell Escolars per tal 
d’aprovar diferent projectes, programació ge-
neral, activitats extraescolars, despeses de 
funcionament i per posar en funcionament 
les comissions del consell escolar: econòmi-
ca, menjador, transport i convivència. Un goig 
poder compartir escola i famílies objectius 
comuns de millora continua. 

PROJECTE EL LATIDO DE LAS MARIPOSAS
La setmana del 21 al 25 de novembre Hem treballat un projecte viu, on el menjador escolar ha sigut l’escenari 
de diverses activitats per poder conèixer i conscienciar a l’alumnat sobre la lluita contra la violència de gènere.
Un projecte de Tot Animació i Ausolan, amb al moviment de @ellatidodelasmariposas per tal de col·laborar amb 
iniciatives, per un món millor, més respectuós i igualitari.
#ElLatidodelasMariposas #concienciar #coeducació #diacontralaviolenciadegenere

CLAUSTRE. APRENEM JUNTS
Al Claustre de l’aprovació de la Programació Gene-
ral del Centre per al curs 2022/2023 vam compartir 
els projectes i les activitats de les diferents etapes i 
departaments didàctics de Secundària. Una vespra-
da per compartir projectes i activitats i actes del 50 
aniversari de la nostra Escola. Som un gran equip.

AGENDA

50 anys



CONGRÉS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA
Consolidem equips educatius per a la transformació.

El 25 i 26 de novembre el gabinet psicopedagògic de l’escola vam tindre la sort de participar en el Congrés 
d’Inclusió Educativa realitzat per la Conselleria d’Educació en la ciutat d’Alzira.
Els objectius han sigut compartir recursos, bones pràctiques i experiències als tallers i aprendre junts amb pro-
fessionals capdavanteres del món de l’educació inclusiva com Coral Regí, Anna Forès i Cossette Franco.
Ha sigut tot un luxe participar d’aquesta experiència tan enriquidora. 

FUNDACIÓ HORTA SUD 50 ANYS FENT CAMÍ
CONSELL DELEGATS/DES SECUNDÀRIA

Al mes de novembre es va constituir el Consell de Dele-
gats/des i es va fer la primera reunió per configurar les 
comissions de treball per tal d’encetar línies d’actuació i 
organització del treball del curs. 
Fomentar la participació de l”alumnat, escoltar les seues 
propostes, ser responsables de la gestió del centre és un 
eix fonamental per millorar cada dia el Centre. Gràcies a 
totes i a tots.

1972-2022: Cinquanta anys fent camí. ENHORABONA

El dijous dia 3 de novembre de 2022 va fer exactament 50 anys que es va constituir la Fundació Horta Sud. 
Una entitat que ha perdurat fins a dia de hui, encara que amb diversos canvis de nom. Primer, coneguda com 
a Instituto Pro-Desarrollo. Posteriorment, com a Fundación para el Desarrollo Caixa Torrent, després com a 
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Desarrollo de l’Horta Sud i, finalment, a partir de 2007, amb la 
denominació actual: Fundació Horta Sud.

Per celebrar aquests cinquanta anys s’han preparat un seguit d’activitats de reconeixement, memòria i mirada 
cap al futur. Unes activitats que pretenen interconnectar aquestes tres vessants donant veu a totes les parts, 
passades i presents, del moviment associatiu del nostre País.

El mateix dia 3 de Novembre es va realitzar a l’Auditori Vicent Torrent l’acte que donava inici a tot el programa 
d’activitats que s’han preparar. La Comarcal forma part del patronat de la Fundació i des d’aqueta revista volem 
fer un reconeixement a la seua tasca i felicitar-los per aquests 50 anys de moviment associatiu. Endavant!



TAULA QUADRADA
La Taula Quadrada es l’òrgan de gestió de participació de l’alumnat en la gestió de l’Escola Esta composada per 
alumnat de 1r cicle; Keira, Julia, Ona, Aitana, Carla, Joana, Clhoe i Elisa. 2n cicle; Pau F, Alvaro, Arnau, Mateu, 
Catherina, Pablo, Mario i Alex. 3r cicle León, Alex, Caterina, Pau, Jimena, Andrés, Paula i Xavi. 24 xiquets i xique-
tes que al llarg de l’any treballaran conjuntament per gestior les busties de suggeriments, propostes i felicita-
cions, l’organització de festes i campanyes...
Gràcies a totes i tots pel vostre treball. 

Al llarg del trimestres hem participat en les reunions del Consell d’Infància 
de Picassent i en les diferents activitats organitzades pel l’Ajuntament. La 
setmana de la Infància les classes de la Cuca Fera i Mare dels Peixos de 
Segon Cicle acompanyaren als Consellers i les Conselleres de la Infància 
de l’escola Comarcal, i participaran en la cercavila per reivindicar els seus 
drets amb la resta d’escoles de Picassent.

#dretsdelainfancia #tenimdrets

CONSELL INFÀNCIA PICASSENT
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www.lacomarcal.com

les famílies interessades en conèixer el 
projecte educatiu del centre, 

podeu concertar visita
telefonant al: 

96 123 19 33


