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Frenètica setmana a l’ESO!
La classe de 1r A de Secundària està treballant el projecte Natural desasters.
Dividits en 8 equips cada grup està treballant una catàstrofe
natural distinta: huracans, sequera, fuites nuclears, vessament
de petroli, inundacions, terratrèmols, incendis forestals i volcans.
El producte final serà una exposició al Museu de Ciències Naturals de València, tot un luxe.
El Treball s'està realitzant des de les assignatures de Socials i Anglés.
Tres fotos dels treballs de 1r A de Secundària.

A la classe de 1r B d’ESO estem treballant Els
animals curiosos.
El nostre producte final són diferents jocs (un passa-paraula, una gimcana,
un memori, un joc de les set famílies, el joc del desafiament...). Les assignatures que més hem treballat han sigut Biologia, Anglés i Plàstica.
Què hem fet al llarg de la setmana? - Els 8 jocs de Biologia on hem aprés
els conceptes de classificació dels éssers vius, organisme unicel.lular i
pluricel.lular, nutrició autòtrofa i heteròtrofa, reproducció asexual i sexual, línia
evolutiva.... - En anglés hem aprés el vocabulari de les parts del cos d'un animals
i hem creat un text amb un animal imaginari. Després li l'hem llegit a un company/a i aquest/a ha dibuixat el que s'imaginava. - Hem triat un animal curiós
i hem realitzat una enciclopèdia digital amb les preguntes més interessantsExposicions sobre el grup que ens ha tocat (mamífers, rèptils, aus, amfibis,
peixos,....) i sobre el “seu” animal curiós.- Skype amb una antiga alumna,
Maria, que viu a Austràlia.

Quatre fotos dels treballs de 1r B d’ESO.

El projecte de fotografia de 2n A ESO, acosta l'alumnat a l'apassionant món de la fotografia des del punt
tècnic i artístic. L'alumnat encetà el treball amb una visita a dues exposicions guiades de caire molt diferent: World
Press Photo (fotografia periodística) i Bombas Gens (fotografia artística i social). Al llarg de la setmana l'alumnat investiga, rep classes i realitza experiments i activitats per a arribar al producte final: un compte d'Instagram on es descriuran i
penjaran les produccions fotogràfiques, descripcions i estudi del progrés aconseguit.

Quatre fotografies de les visites a exposicions de 2n A d’ESO.
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Frenètica setmana a l’ESO!

(...continuació)

El Projecte de 2n B Curmetratges ha inclós la pel·lícula “Perfectos desconocidos” i l'anàlisi del treball dels professionals segons cadascun dels rols
que l'alumnat s'ha assignat, és a dir, càmeres, guionistes, tècnics de so,
muntadors, realitzadors, etc.
En acabar, vam realitzar una pràctica de fotografia a la plaça de l'Ajuntament
del cap i casal, per a exercitar la teoria que havíem aprés.
Continuem el nostre treball sobre els guions literaris i tècnics, fent els últims
retocs, i també hem començat a planificar els rodatges, de manera que no
quede res a l'atzar i així abordar amb eficàcia el procés de producció.
Quatre fotos dels treballs de 2n B d’ESO.

El musical de 3r d'ESO ja està en marxa!
Hem aprofitat aquesta segona tanda de Projectes per iniciar-lo.
En som tres grups i treballem simultàniament en el que serà l'espectacle final: interpretació i música, escenografia i ball. Una producció
escènica creada per tots i totes, en la que tots i totes volem deixar
la nostra empremta.

Tres moments de la preparació d’El Musical de 3r d’ESO.

A 4t d'ESO ens hem proposat posar-li cara a
la pobresa invisible que ens envolta.
Ens hem proposat investigar les raons,
les eixides i experimentar, humilment, les
situacions per les que passen les persones que tenen dificultat en acabar el
mes amb dignitat.
Hi ha tantes preguntes per respondre...

Tres fotografies dels treballs de 4t d’ESO.

El primer dia vam intentar posar-nos en la pell de les persones amb majors necessitats que les nostres. Vinguérem amb roba prestada, esmorzàrem la meitat del
que havíem portat i sense poder triar, ja que les persones pobres mai trien allò que
mengen o porten posat. No vam posar la calefacció i tampoc disposàrem de mòbils
ni d'ordinadors suficients. Fins i tot, la llum era una mica insuficient. El pati no era a
l´aire lliure sinó una sala menuda sense llum natural. Res dràstic, però sí vam experimentar la ràbia, la falta de dignitat, el mal humor que provoca el fet de patir en
petites dosis, però de manera consistent.

2

Dijous, 1 de març de 2018

Moltes felicitats
Entre l’1 i el 7 de març fan anys:
Laia Ramos Romance i Mara Gallud Domínguez,
2; Amanda Monleón Vargas, 4; Mireia Muela Soler i
Irene Albert López, 8; Oriol Hernández Albert i Víctor

Ginestar Doria, 11; Guillermo Barragán Sosa, 13;
Rubén Palomares Enrique i Sofía Viña Buil, 14;
Suhana Bayonas Vivas i Román Senís Sayas, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!!

Dissecció d’òrgans
Dimecres passat vam realitzar a la classe de 3r
d'ESO una dissecció d'òrgans. Vam aprofitar els
coneixements apresos en aquest tema per després
fer una observació d’un cor, un pulmó i uns ronyons.
Al llarg de mes i mig hem estat aprenent com funciona el cor, les parts que té, la circulació major i
menor, els vasos sanguinis que hi ha i les característiques més importants d’aquests.

Dues fotos de les disseccions realitzades per l’alumnat de 3r d’ESO.

Després vam passar a l'estudi de l'aparell respiratori, pulmons, bronquis i intercanvi de gasos als
alvèols. Finalment hem aprés com es duu a terme
l'excreció i les parts de l'aparell excretor. Què és
l'orina i com es forma.
Ens ha agradat poder veure, pesar i tocar aquests
òrgans. No ens els havíem imaginat així.
Poder unflar els pulmons també ens ha sorprès.......s’unflen moltíssim.
Ha sigut una bona experiència
La classe de 3r d’ESO

Us informem que 16 de març, divendres, no hi haurà classe per acord del
Consell Escolar Municipal. Tampoc dilluns 19 de març, en ser festiu.
La Festa escolar de falles la celebrarem dijous 15 de març. (Observeu que hi ha
un error al calendari que us vam repartir a l'acabament de l'any).

La postal
El topònim Benetússer té el seu origen en el món àrab. El
municipi apareix ressenyat en el Llibre del Repartiment, del
1240, codi en què es detalla el repartiment de terres després
de la conquesta de Jaume I. Hi apareix amb la forma Benitúzem, forma composta de Beni- (plural d'Ibn = fill de) i Túzem
(antic topònim de Tunis). Tenim 7 alumnes de Benetússer.
El nom Benifaió, d'origen islàmic (Beni Hayyén), apareix
citat el 13 de juny de 1238 en el llibre del Repartiment com
una de les deu alqueries donades per Jaume I a cavallers de

Ajuntament de Benifaió.

Barcelona que l'acompanyaren en la conquesta
de la zona. Tenim 2 alumnes de Benifaió.
Ajuntament de Benetússer.
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Dibuixem
Al Pati de Primària, cada divendres organitzem un
taller. En aquesta ocasió us contem el de dibuix. Hem
dibuixat l'Escola i el premi per a qui ha fet els dibuixos
que més ens han agradat ha sigut per: Nico 2A, Héctor
2B, Martina 1A, Leyre 4A, Silvana 5A i Irene 6A.
Celeste i Claudia

Taller de dibuixos al Pati Central.

Alumnat guardonat al taller de dibuix.

Videojocs

Exposició del Projecte de 3r A de Primària.

Passat dijous, 22 de
febrer, l'alumnat de 3r
A de Primària va posar
fi al seu projecte: "Els
videojocs".
La presentació, dirigida a les famílies,
mostrà tot el recorregut
que l'alumnat ha fet al
llarg de la seua investigació i va concloure
amb la prova dels
videojocs que han elaborat durant el Projecte.
Sens dubte, ha estat
un Projecte en què
l'alumnat ha treballat
de valent i ha aprés
moltíssim, però sobretot, es tracta d'un Projecte en el qual, han
gaudit d'allò més.
Enhorabona!

Exposició del Projecte: Els Videojocs.

Curs Atrevit de Valencià (6)
Les persones bilingües en valencià i castellà podem
aplicar una sèrie d'estratègies per millorar ambdues
llengües. El castellà pot servir-nos per millorar el valencià. Les persones valencianoparlants han aprés la llengua a nivell oral i més tard s'han ensenyat a escriure-la.
En valencià la combinació de lletres "ci" i "si" sonen
igual i això origina problemes d'escriptura.
Com saber si les següents paraules estan ben escrites o no?
Siamés, paciència, cim, precaució, ciutadana.
La solució és buscar la paraula castellana.
La paraula castellana "precaución" porta c, i la valenciana també perquè ambdues vénen del llatí. Si escrivim

"cima" en castellà escriurem cim en valencià. En el 99%
dels casos la regla aquesta és vàlida.
El verb contar és un sinònim de narrar. He contat una
història. Ha contat com es trobava.
En llatí tenim un verb computare i d'ací provenen les
nostres paraules comptar, compte, comptabilitat, comptador. Avui he comptat 75 gavines que venien de la mar.
Un comte o una comtessa són persones nobles. El
comtat era antigament el territori on manava un comte.
Actualment tenim una comarca a la nostra comunitat que
es diu El Comtat. Es troba a l'oest de la Marina Alta.
Pepet de l'Horta
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