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Revista  LA   RENAIXENSA
Un projecte de valencià de 4t

En l’assignatura de valencià hem estudiat com va nàixer

el moviment ideològic i cultural de la Renaixença i quina

relació tingué amb el Romanticisme europeu. Hem

investigat sobre les característiques d’aquests

moviments i els seus autors més representatius, així

com algunes obres d’art i revistes publicades durant el

segle XIX. 

Mitjançant el format de la revista “La Renaixensa”, hem

reflectit per grups de treball la literatura que hem aprés. 

Gràcies a Teodor Llorente s’estengué aquest moviment

literari en terres valencianes fins ben entrat el segle XX.



Els temes tractas eren: pàtria, fe i amor.

Es considera que la Renaixença començà a forjar-se
a partir del 1833, data en què Bonaventura Carles
Aribau publicà en la revista El Vapor el seu poema
“La pàtria”.
Com a data de tancament de la Renaixença s’ha
pres l’any 1877, moment en què Jacint Verdaguer i
Àngel Guimerà foren premiats en els Jocs Florals.

També hem investigat sobre els Jocs Florals, que eren
certàmens literaris que es celebraven anualment.
Aquests ja havien existit a l’Edat Mitjana i els
intel·lectuals de la renaixença van decidir recuperar-los
perquè serviren de plataforma per als autors que
escrivien en la nostra llengua.

Van tenir una importància extraordinària perquè, a
més de catalitzar i difondre tota aquella producció que
contribuí de manera notable a dotar de prestigi la
nostra cultura escrita, serviren d’element cohesionador
dels autors dels diferents territoris del domini
lingüístic, per damunt de les diferències
administratives i dialectals.

Conclusions:



1 Guió 

2 Story-board 

3 Repartim els rols  

EQUIP TÈCNIC:

Direcc ió :  Le i re

Càmeres :  Ana ,  Ar iadna,  Gael  i  Noa

I l · luminac ió :  Hugo

Scr ipt :  A le jandro

 

EQUIP ARTÍSTIC:
Chandler :  Car la
Rachel :  Núr ia
Mònica :  A lba
Phoebe:  A lexandra
Joey :  Eva
Ross :  Marc

 

Cambrer  1 :  A lberto
Cambrer  2 :  A i tana
Extra  1 :  A ina
Extra  2 :  Lo la
Extra  3 :  Neus

el nostre set
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L'ARBRE GENEALÒGIC O
PEDIGRÍ : APRENDRE

GENÈTICA OBSERVANT LA
NOSTRA FAMILIA

Alguna vegada t'has preguntat de qui has tret els
teus ulls? o nas? o color del pèl? O perque et sembles
més a la teua mare o al teu pare? O perquè tens
algun caràcter diferent als teus pares? Et pareixes
més als teus iaios?

Doncs precisament aquestes preguntes han portat a
l'alumnat de Biologia de 4t d'ESO de La Comarcal a
realitzar un arbre genealògic. L'objectiu d'aquest
projecte era determinar el tipus d'herència
mendeliana de dos caràcters presents a la població,
enfrontant a l'alumnat amb els mateixos pasos i
reptes que hauria de seguir un científic amb la
mateixa incognita a respondre:

1) Determinar els caràcters a estudiar. 
Els caràcters escollits per a estudiar foren: La forma
del lòbul de l'orella (separat o pegat al cap) i la línia
de creixement del pèl (recta o en pic de vidua).

Orella amb
lòbul pegat

Orella amb
lòbul separat



2) Recollida de dades.
Una vegada establerts els caràcters a estudiar, l'alumnat va recollir informació de
les seues respectives families. Es a dir anotaren com eren aquestos dos caràcters
en cadascú dels seues familiars.

3) Construcció de l'arbre genealògics
Rere l'obtenció de dades l'alumnat realitza un arbre per a cada caràcter

4) Realització de la hipòtesi
Amb la informació adquirida hagueren de formar-se una hipòtesi sobre el tipus
d'herència d'aquestos dos caràcters (dominant o recessiva).

5) Comprobació de la hipòtesi i elaboració de conclusions
Amb la hipòtesi formada l'alumnat torna de nou al seu propi arbre genealògic per
veure si aquesta hipòtesi podia explicar tot el contingut d'aquest. En cas negatiu, es
requerirà d'una nova hipòtesi.

Tots els alumnes de 4t foren capaços d'identificar quins eren els caràcters
dominants i recessius, gràcies a la col·laboració dels seus familiars. Fent a tota la
familia particip d'una entretinguda experiència relacionada amb la genètica
humana.

 Així que si tens alguna pregunta sobre la forma de les teus orelles, o de com tens la
linia del pèl, i si ho has heretat del teu mare o de la teua mare, no dubtes en
preguntar-li-ho als estudiants de 4t, que de segur et sabran aclarir els teus dubtes
al respecte.

Línia de pèl sense
pic de vidua

Línia de pèl
en pic de vídua



La Ratera , és una obra de teatre de l'escriptora Agatha Christie que
com quasi totes les seues obres policíaques té l'esquema : es comet
un crim, es posa en marxa la investigació en la que pràcticament tots
i totes els personatges van vinculant-se amb l'assassinat i són
sospitosos i finalment es resol amb la detenció del culpable i, en
molts casos aquest finall sol ser molt sorprenent.

Els personatges es presenten amb identitats falses , amb
personalitats extravagants i menteixen sobre el seu passat és per
això que la intenció de l'autora és que resulten sospitosos i al mateix
temps poden ser víctimes .

TAULER POLICIAL 
P L A  L E C T O R  2 N  E S O

Els alumnes de 2n ESO en l'activitat realitzada al voltant de la lectura
hem fet una investigació real sobre l'assassinat de la senyora Boyle
(personatge de l'obra La Ratera d'Agatha Christie. Mentre llegíem
l'obra de teatre anàvem confeccionant un panell policial amb les
característiques físiques i de caràcter dels personatges, els motius
per què eren sospitosos del crim, les seues coartades, i a mesura
que avançàvem en la lectura anàvem ampliant el tauler amb les
pistes ,les connexions i les informacions noves fins arribar a la
resolució del crim .

La intriga està garantida , el passat i el present estan relacionats i
lligats en una trama d'aparences enganyoses i que condueixen a un
desenllaç inesperat que sorprén els lectors.
Us recomanem la seua lectura intrigant 

La Ratonera transcorre en un escenari únic, la pensió Monkswell, de fet el títol
aconsegueix expressar la situació que viuran els hostes de la pensió convertida en una
"ratera" de la que no podran escapar ja que es troben incomunicats per la forta nevada.



TAULERS POLICIALS 
EL PROCÉS...



NOU ESPAI
MUSICAL



Aquest espai afavoreix la creació d'espectacles complets, ja que just darrere tenim el pati de primària, on part
de l'alumnat pot assajar coreografies mentre la resta interpreta la música. De moment estem preparant
diversos espectacles, com per exemple els concerts de música per a l'alumnat, per a les families i per a
l'alumnat d'infantil i primària i el musical de 4t ESO que tindrà lloc a final de curs.

Aquest curs 2022, l'assignatura
de música compta amb  un  nou
espai, adequat a les nostres
necessitats. Es tracta de l'antiga
aula de tecnologia i plàstica, un
espai format per dos aules
conjuntes on hem pogut
distribuir correctament tot el
material per a poder realitzar els
assajos instrumentals de l'ESO i
rock a les aules.

Hem dotat l'espai amb nou material que afavoreix la interpretació musical de qualitat, així com la integració
dels 30 alumnes que participen a les sessions. Aquest any hem adquirit un set de plats semi-professionals
per a la bateria (hi-hat i ride) amb els seus respectius suports, 8 faristols professionals i 2 teclats electrònics.



SYVÄLAHDEN
KOULU
TURKU,
FINLÀNDIA
GINO ZAPPA
SARONNO
ITÀLIA

ERASMUS+ ESPAISOS
JOB-SHADOWINGS A TURKU (FINLÀNDIA) I SARONNO (ITÀLIA) I
VISITES DEL PROFESSORAT ALEMANY I FINLANDÈS A LA COMARCAL

VISITES A
TURKU I 
SARONNO
AGOST-OCTUBRE 2022
I VISITES D'ESCOLES 
EUROPEES A 
LA COMARCAL A 
SETEMBRE I OCTUBRE

Text i fotos: 
Departament Internacional

El que va del curs 2022-23 està sent molt intens
per al departament internacional de La Nostra
Escola. Pel que fa al projecte Erasmus+ KA101
ESPAISOS, aquest primer trimestre hem
realitzat job-shadowings a Turku (Finlándia) i
Saronno (Itàlia), i hem organitzat les visites per
als representants dels centres de Montessori de
Nürnberg i de Syvälahden Koulu de Turku. Ha
sigut un inici de curs d'allò més productiu en el
qual hem pogut observar, reflexionar i treballar
sobre els temes centrals del nostre projecte
amb els companys i companyes dels diferents
centres europeus. 



Com en les visites
anteriors, hem fet
una interessant
quantitat de
contactes que obrin
la porta a nous
projectes
internacionals
futurs.

LA COMARCAL VISITA
FINLÁNDIA I ITÀLIA
A finals d'agost visitàrem el centre
finlandés Syvälahden Koulu de Turku, 
i a principis d'octubre el centre italià 
 Gino Zappa de Saronno.

En els dos jobshadowings realitzats als centres
educatius de Turku i Saronno, hem pogut
aprofundir en aquells aspectes al voltant dels
espais d'aprenentatge innovadors, en el cas
del centre finlandés, i en la metodologia CLIL i
l'organització de centre escolar a l'escola de
cicles formatius Gino Zappa de Saronno. Han
sigut visites molt interessant en les quals hem
pogut comprovar de primera mà com treballen
els equips docents d'aquest centres amb els
que hem establert comparatives entre els
quatres centres implicats en el projecte.

El jobshadowing realitzat a
Finlándia va ser els dies del 28
d'agost al 2 de setembre, i van
ser tres els representants de La
Comarcal els que van realitzar la
visita d'observació. Bea Cervera
(Educació Infantil), Carla Carrió
(Gabinet psicopedagògic) i Raül
Serrador (Departament
Internacional i professor
Educació Secundària). A Turku
van estar acollits per Markus
Yijoki. A Itàlia van ser Empar Bou
(coordinadora STEAM) i el mateix
Raül Serrador, ambd´so de
Secundària, els que van realitzar
el jobshadowing de l'1 al 5
d'octubre. A Saronno van estar
rebuts per Liliana Rossetti
coordinadora Erasmus del
centre. En ambdues visites es
realitzaren observacions d'espais
d'aprenentatge, metodologia
CLIL, organitzacions dels centres
i visites culturals.



Syvälahden Koulu, Turku, Finlàndia, agost 2022



Ginno Zappa,  Saronno, Itàlia, octubre 2022



Membres del Montessori de Nürnberg i el 
Syvälahden Koulu de Turku visiten La Comarcal

Al mesos de setembre i octubre, tinguèrem la
visita dels membres de dos de les escoles
europees visitades per a observar mà les nostres
instal·lacions, metodologies i maneres de treball.
Així com, com no, els nostres espais
d'aprenentatge innovadors i sostenibles i, de la
mateixa manera aprofitar la comprovació de la
implementació de propostes innovadores
realitzades a partir del projecte ESPAISOS com ara
l'Espai Fuster o l'aula STEAM a l'Etapa Secundària,
alguns accessoris mobiliaries a Primària i Infantil, i
la recuperació i reafirmació de metodologies
didàctiques.

Durant les visites de les companyes alemanyes i
finlandeses hem tingut l'ocasió de analitzar els diferents
aspectes del projecte, reflexionar sobre el futur dels
nostres plans educatius i conèixer els referents culturals
del nostre entorn. En definitiva, han sigut experiencies
molt productives i motivadores les quals, en la majoria
dels casos, han generat noves propostes i projectes de
futur en el marc dels programes europeus i les relacions
humanes de les escoles participants. Des del
Departament Internacional continuarem treballant en
aquesta línia, així com amb els programes d'intercanvis i
altres activitats i projectes interculturals.



3 R D  E S O  _  E N G L I S H  P R O J E C T S

EDINBURGH

GETTING TO 
KNOW 
EDINBURGH & 
SCOTLAND

3rd ESO students did a project on Edinburgh in which they learnt about its culture, food, 
Scottish sports history and most famous landmarks.

Edinburgh is the capital city of Scotland, its culture is wide
and rich and it has many beautiful places and monuments.
Edinburh is worldwide known because of its summer
festival, Fringe Festival, which is the largest annual cultural
festival in the world.
The International Festival brings top class preformers of
music (especially classical music), theatre, opera and dance.

 

¿Did you know?
 

Scotland has many 
interesting sports, 

they are so tipical that 
a festival is held to 

play them all. 
The festival is called 
THE HIGLAND GAMES



PRINCES STREET
It is the main street in Edinburg, prices street is 
approximately 1.2 km long. The north part has lots 
of shops and the south part is blessed with beautiful 
gardens where people practice different sports.
It's perfect for a sunny shopping day in the              
city with your friends and family.

NATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND:
This museum was formed in 2006 with the union of 

the new Museum of Scotland and the Royal Museum.
 The galleries have over 8,000 objects from all around 

the world. So if you want to be in one place but feel 
like you are all around the world, go to the national 

museum of Scotland and learn all about geology, 
archaeology, natural history, science and much more!

THE ROYAL MILE:
This is Edinburgh's most famous street. It was 

named this way because it connects Edinburgh 
Castle with the Palace of Holyroodhouse, the two 
Royal residences in Edinburgh. It is 1.81 km long, 

and it has many passageways which are worth 
visiting if you want to know more about the city's 

medieval architecture,

EDINBURGH CASTLE:
Edinburgh Castle is one  of the most exciting and 
old, historic sites in Western Europe. Set in the 
heart of Scotland's capital, this castle has a rich 
and long history as a royal residence, military 
garrison, prison and fortress. Its history is alive 
with many exciting tales. The castle is now a 
worldwide famous tourist attraction.

This street is so famous that it already 
has its own website! Check the QR:

Text by: Mireia Barret and Adrian Yuan Ventimilla



L'alumnat de llengua alemanya de 3r i 4t ha ingressat aquest trimestre a
l'escola alemanya de tarotistes i vidents.

 

Per a iniciar la seua formació en
aquest món, van començar per
aprendre la forma del futur en
alemany, així com adjectius de
caràcter i els signes del zodíac
per a poder conèixer millor els
seus futurs clients (les i els
compis)

Més tard, el primer mini projecte va ser crear les seues pròpies cartes del
tarot en alemany amb prediccions i dibuixos fetes per ells i elles. Una
vegada fetes les cartes, cada persona va rebre prediccions dels compis.
Algunes molt boges!

WIR 
WERDEN
WAHRSAGER*IN.

3r i 4t d'optativa d'alemany



Després de continuar treballant
el contingut del projecte amb
diferents activitats, l'alumnat va
fer l'últim projecte: ser
vertaders vident!
Per a això van escriure per
parelles o en grups de tres un
guió d'una escena sobre una
consulta del futur en alemany
que van gravar més tard. 

Alguns es van ficar
tant en el paper que
semblen professionals!!



Educació Física 1r ESO

MILLOREM LA
NOSTRA SALUT
No és que l'exercici físic siga bo, sinó que no fer-ho és dolent

En 1r d'ESO hem estat treballant al voltant de la 
salut i sobre els aspectes que cal tindre en compte 
per preserva-la i millorar-la.
Hem aprés el significat sobre conceptes com el de 
condició física. Aquest és un estat modificable per 
les nostres accions o hàbits de vida i que segons 
siga el seu nivell en cada moment, ens predisposa 
directament amb un estat de salut més o menys 
òptim, a realitzar amb major o menor dificultat 
qualsevol activitat física sense cap problema i 
realitzar exercici físic de manera vigorosa retardant 
o suportant millor la fatiga.
És a dir, tindre una bona condició física és ser més 
capaç de fer més activitat física i exercici físic, i això 
és sinònim de ser més eficient a nivell de funcions 
orgàniques i de millor salut.

Els beneficis de l'exercici 
físic en la salut són, en 
general, conseqüència de 
les adaptacions que es 
produeixen per la pràctica 
regular d'exercici físic. 
Actuen a tots els nivells en 
l'organisme i curiosament 
tots són favorables des del 
punt de vista de la salut i 
es tradueixen en un ampli 
arsenal de beneficis.



Alguna cosa no va bé en 
una societat que va al 
gimnàs amb cotxe per a 
muntar en una bici 
estàtica

Educació Física 1r ESO

I COM HO FEM?
Com podem millorar el nostre nivell de condició física?

El primer que hem de fer és esforçar-se, sí, eixir de 
la comoditat per a ser capaços de crear en un temps 
uns hàbits de vida suportables i duradors, diferents 
als que tenim.
No cal esperar a una falsa motivació per començar, 
només necessites ficar-te a la feina, pots començar 
per augmentar l'activitat física quotidiana, com?

Si et fixes en el gràfic, l'activitat física quotidiana pot 
ser susceptible de grans modificacions en la 
quantitat total de moviment:

I EN QUANT A
L'EXERCICI FÍSIC,
QUÈ FEM?
La resistència, la força i la mobilitat són les
capacitats físiques determinants per a generar
adaptacions en el nostre organisme.

Una vegada tenim clars els hàbits de vida 
i moviment diaris: caminar, pujar escales, 
eixir a la natura, evitar estar molt de 
temps asseguts, desconnectar 
digitalment, evitar llum blava a últimes 
hores del dia, etc., passem a fer exercici 
físic.
La diferència respecte a l'activitat física, 
és que en l'exercici físic hi ha una clara 
intenció de millorar el nostre sistema 
orgànic i d'aquesta manera crear 
adaptacions positives per a la salut.
Recomanacions:



PROJECTES
INTERDISCIPLINARIS
3r ESO

INTRODUCCIÓ A
L'ASIGNATURA

Aquesta és una nova assignatura enfocada a
estudiar l'art des de diferents punts de vista i
perspectives desconegudes per nosaltres. 
El projecte que hem treballat fins ara s'ha centrat en
l'evolució dels diferents estils artístics que veiem a
la ciutat de València.
En els pròxims projectes treballarem altres temes
relacionats amb la visibilització de la dona en les
diverses disciplines, els diferents arts arreu del món
i per últim, acabarem amb l'art contemporani.



ART A VALÈNCIA
Aquest projecte s'ha organitzat en diferents fases. En la
primera ens hem repartit entre els companys i
companyes els estils artístics que trobem presents en la
ciutat de València.

Començàrem amb una investigació general per conèixer
el context històric de l'època, les característiques de l'estil,
i per últim, escollíem els edificis o monuments històrics
de València més representatius de l'estil corresponent.

En la segona fase del projecte hem hagut de dissenyar
una ruta turística, tenint en compte el recorregut i el
contingut estudiat en la primera fase.

I per últim hem realitzat una eixida a València convertint-
nos en guies turístics!



DEBAT: QUIN ÉS EL 
MILLOR SISTEMA 

ECONÒMIC?
Economia 4t ESO

ALGUNS DELS TRES SISTEMES ECONÒMICS "CLÀSSICS" POT
DONAR RESPOSTA A LES MÚLTIPLES I INTERCONNECTADES
CRISIS (CLIMÀTICA, DE BIODIVERSITAT, DE DISTRIBUCIÓ DE LA
RIQUESA) QUE AFRONTEM HUI EN DIA?

Hem treballat a fons els tres sistemes
econòmics del món contemporani: l'economia
de mercat, l'economia planificada i l'economia
mixta, amb textos d'Adam Smith, Karl Marx i
John Maryland Keynes. 



Elaborem 
arguments des 
d'una perspectiva 
crítica per abordar 
els principals 
problemes socials 
als quals ens 
enfrontem en 
l'actualitat. 

També ens hem ajudat de les lectures del PLA LECTOR d'Economia per preparar el debat:

José Luis Sampedro, 
Catedràtic d'Economia, 

ens explica d'una 
manera senzilla i 

rigorosa els principis 
fonamentals de 

l'economia i l'impacte 
que ha tingut en el 

nostre món 
l'anomenada 
globalització. 

A través del diàleg 
entre una economista i 

un jove, es tracten 
temes imprescindibles 

(l’ecologia, la 
sostenibilitat 

energètica, el consum 
responsable, ...) per 
acabar proposant 

possibles alternatives 
per a superar la 

situació crítica actual.

El ex-ministre de Finances 
grec ens convida a conèixer 

d’una manera amena, 
educativa i crítica una sèrie 
de qüestions fonamentals 
sobre economia: què és la 
riquesa, què és la pobresa, 

quan i per què es van 
generar aquestes 

desigualtats, quina és la 
relació entre el poder i els 

diners, entre d’altres.



OBSERVEM
CÈL·LULES
HUMANES

LABORATORI
DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r D'ESO

Per finalitzar l’estudi de la unitat 1, en la
qual s’estudia la cèl·lula per ser la unitat
bàsica de la vida, l’alumnat ha fet la seua
primera pràctica de laboratori en la qual
ha aprés a observar cèl·lules humanes al
microscopi òptic, concretament cèl·lules
de l’epiteli bucal, i hem pogut identificar
fins i tot algunes estructures cel·lulars. 

Així doncs, han aprés a preparar mostres
per a la posterior observació, amb la
utilització de tints, aigua destil·lada,
manipulació del portaobjectes i
cobreobjectes, etc., així com a utilitzar el
microscopi per poder trobar i observar bé
allò que es vol estudiar.



En la unitat 2, dedicada a la nutrició, són diverses
les pràctiques que duran a terme. En primer lloc,

hem començat per una pràctica dirigida a
identificar lactosa en els aliments, ja que a partir
de tres mostres de llet, i seguint rigurosament el

procediment, havien de trobar quina era l’única
que tenia aquest glúcid.

 
Per assolir l’objectiu, han aprés a pipetejar

volums concrets de la mostra i dels reactius, així
com escalfar a la flama amb tubs d’assaig, a més

d’analitzar els resultats obtingut i extreure les
conclusions oportunes.

 

IDENTIFIQUEM
NUTRIENTS EN

MINERALS

LABORATORI
DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r D'ESO



La Comarcal @escolacomarcal escolacomarcal


