Número 706 · Dijous, 29 de novembre de 2018

Divertida i saborosa Tardor
Hem celebrat, com sempre, l'esperada festa de la Castanyada com homenatge a l'estació daurada de la Tardor amb moltes famílies i tot l'alumnat d'Infantil i 1r i 2n de Primària. Com sempre, vam poder assaborir les castanyes
calentes, les refrescants magranes i mandarines, els dolços moniatos i
carabasses, codonyat, nous i avellanes, ametlles, panses i figues, dàtils...
Una festa en la que els infants no van parar de menjar allò que han manipulat
a l'aula i van reservar amb paciència per poder festejar, tots plegats,
aquesta vesprada tant desitjada.
Totes i tots ho vam passar
d'allò més bé, aprofitant l'estona
per jugar, saludar-se, xerrar...
com ha de ser una trobada.
Mmmm, la Tardor...

Sis fotografies de la Festa de la Castanyada.

Acabem d’inaugurar
les sessions de contacontes
a la Biblioteca Infantil
Lola de la classe de Pirates (Infantil 4B), junt a sa mare
Silvia i Abril, la germaneta, ens varen contar el conte de
Bestioles amenizat amb disfresses a través del qual
aprenguerem que algunes Bestioles tenen taques, altres
tenen ratlles, altres tenen grans nassos i inclús que a algunes els agrada anar elegants.
Va ser una sessió molt divertida. Un èxit que us animem
a continuar amb la vostra participació.

Lola, amb sa mare Silvia i la seua germaneta Abril (esquerra), explicant
característiques d’alguns animals a la classe de Pirates (dalt).

Informem que proper dia 7 de desembre, divendres, no serà lectiu
per acord del Consell Escolar Municipal i per tant no hi haurà classe.
Recordeu, també, que dijous dia 6 és festiu.
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Hola!
Els grups de 6é participaren en
l'audició "RockRoad”, a l'Auditori de
Torrent. De la mà de l'artista valencià Toni Cotolí (guitarra), Gloria
Aleza (cello) i Eva Dinoria (veu), interpretaren en un clima càlid i proper
un innovador concert versionant alguns dels millors temes de bandes
com ara Queen, Scorpions, Guns'
N´Roses o Metallica, sense oblidar
també algunes de les més actuals
com són Passenger, Keane o
Hoobast.

Alumnat de Sisé i músics.

Va ser un concert dinàmic i atractiu
en el què, a més de la interpretació
dels temes, presentaren els diferents
instruments explicant la tècnica d'interpretació de cadascun d'ells així
com la seua evolució, per a les versions d'aquest gènere musical.
És un concert per a tots els públics
que recomanem per passar una
bona estona.

L'alumnat d'Educació Secundària es
troba immers en el primer període de
Projectes de Treball del curs amb
quatre línies d'investigació dues de les
quals pertanyen a l'àmbit científic i les
altres dues al lingüístic:
Alumnat de Cinqué al concert.

Des d'Àfrica fins el Japó, des de la
Prehistòria fins la música electrònica
del segle XXI, l'alumnat va viure
com la Humanitat ha tingut la possibilitat d'expressar-se mitjançant un
element tan bàsic i quotidià com és
el ritme.
Una posada en escena que, sens
dubte, a ningú va deixar indiferent.

1r d'ESO es troba treballant el
tema Natural Disasters sota una
perspectiva científica. 2n d'ESO es
troba implicat en l'estudi del Curtmetratge (àmbit lingúístic). L'alumnat de 3r esbrina el treball de la
Policia Científica i el de 4t, investiga
sobre El Debat (àmbits científic i
lingüístics respectivament).

The specific heat is a property that
defines each kind of matter. Our student of physics-4 ESO have performed an experiment in order to
figure out the composition of a
metallic object.

Tercer investiga com la policia científica.

En caminar, ho fem amb ritme. Al
bateig del cor d'un fill al ventre de sa
mare, hi ha ritme. Quan somiem, ho
fem amb ritme... L'alumnat de 5é de
Primària ha assistit al concert-didàctic
"Perkumachine", un espectacle que
va ens va endinsar en el món de la
música a través de la percussió.

Amb grups i horaris flexibles, professorat combinat , activitats fora del
col·legi i molt d'interés transcorre
aquest primer període del qual us
oferim aquestes dues fotos corresponents al projecte de 3r d’ESO.

If we are able to calculate its specific heat by using all the gathered
data of the experiment, we will find
out the specific metal which makes
up the object and, thus, we will solve
the problem!
Eureka
Student of physics-4 ESO.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 29 de novembre i el 12 de desembre fan anys:
Emma Casares Galeote, 2; Noa González Domingo, 3; Marc Colom Montañes i Cesc Montoro Romero, 4; Josep Llácer Fabià, 5; Joan Marcel Albiñana
Moscardó i Rut Colom Montañés, 6; Alejandra Chardí López i Daniel Díaz
Martínez, 7; Miguel Montaner Vila, Maria Andrade Real i Vega Ballester Torner,
8; Alejandro Lázaro Liern, Daniel Pena Ubeda i Pau Montesinos Torcal, 9; Marc
Casany Fernández, Adela Mira Lozano i Orlando Mira Lozano, 10; Aitana
Chaqués Antón, 11; Rubén Gil Borrás, Montiel García López, Lorenzo León
Botazzi i Ainhoa Lucas Año, 12; Iciar López Llanos i Marc Cuenca Olmos, 13;
Lara Fernández Sánchez, Marc Burguera Paredes, Óscar Barber Canet, Pau
Montserrat Barella, Sara Redó Mazano i Daniel Ortega Martinez, 14; Hugo
Sánchez Roig i Marina Domínguez Sánchez, 15.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts anys!!
Acaba de nàixer Iren Hueta Jiménez, germanet d'Anne (Infantil 3A, Inuits).
Una abraçada a la família, un beset a Anne i benvingut al món, Iren!
Anne Hueta Jiménez amb el seu germanet Iren.

Què sopem hui?
Xampinyons a la Cassola

A aquest nou espai contarem una de les receptes per
sopar que hem proposat en els menús escolars. Que us
agrade i... bon apetit!
Asun Roca, Dietista.

Xampinyons a la cassola
Ingredients per a 1 persona:
40 gr. de xampinyons, 40 gr. de tomata, 10 gr. de
cebes, 1 dent menuda d'all, julivert, suc de llima, 1
tasseta de caldo vegetal.
Elaboració: Tallar els xampinyons i amanir-los
amb suc de llima. Saltejar l'all i la ceba.
A una cassola posar el caldo i afegir el saltejat;
afegir la tomata; després d'un quart d’hora afegir
els xampinyons i una miqueta de vinagre i deixar
que reduisca una mica.
Amanir amb julivert triturat.
I... Bon profit!!

Xampinyons a la Cassola.

Nerea, Primer Premi

Nerea Beltrán Primer Premi a la millor
actuació femenina.

Passat diumenge es va celebrar al col.legi San Antonio Abad-Salesianos, la
darrera edició d'Agrupavisión, un festival amb espectacle, il·luminació, so, infants
i molta il.lusió, en el que les falles de l'agrupació Gran Via de València presenten
actuacions de playbacks dels més menuts.
La falla Salamanca Compte d'Altea es va presentar amb el tema One World amb
una colorida escenografia amb vestits vermells ambientats a l'Índia i grans mocadors
de bonics colors.
La nostra alumna
Nerea Beltrán Aceituno
va ser premiada amb el
Primer Premi a la millor
Interpretació Femenina
de la categoria de majors.
Nerea,
des
de
l'Escola et donem l'enhorabona pel Premi i
per l´esforç realitzat.
Una abraçada!
Nerea Beltrán amb tot el seu grup.
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Tractant de millorar l’Educació
Amb ponències molt interessants sobre la importància
de l'Atenció Primerenca, l'Estimulació sense Dany, el Càlcul Obert Basat en Nombres, l'Aprenentatge Basat en
Projectes, l'Educació en Igualtat de Gènere, la Inteligència emocional, la Robótica a Infantil, l'Educació Intergeneracional i com jugar amb la Música, les nostres
companyes tutores d'Infantil, Naira Riobó, Raquel Aspas
i Teresa Soler van assistir al I Congres d’infantil ACES
a la ciutat de Córdoba aquest passat cap de setmana.
ACES (Associació de Centres d'Educació Social) organitzà aquesta interessant trobada amb la col·laboració de
la Universitat i la Facultat d'Educació de Córdoba.
Una mirada a molts dels aspectes de l'Educació coincidents

Algun material del congrés.

Naira Riobó, Raquels Aspas i Teresa Soler al congrés ACES de Córdoba.

amb la nostra manera de ser i actuar que va aportar riques vivències a les nostres companyes. "L'educació infantil: La primera porta del Sistema
Educatiu".
Segurament ja ningú pot negar això. Compta fins
i tot amb el suport de la normativa educativa. No
obstant això, la pràctica, especialment del primer
cicle de l'educació infantil, ens diu que encara
queda molt per fer, entre altres coses per l'equiparació amb el segon cicle d'aquesta etapa. Tot
i el que s'ha pogut avançar en el primer cicle, sembla que segueix pesant més la part assistencial,
"la llar d'infants". Aquest era un dels objectius.
I per acabar, ho fem amb una frase de Paulo
Freire: "Mai vaig poder entendre l'educació
com una experiència freda, sense ànima, en
la qual els sentiments i les emocions, els desitjos, els somnis, haurien de ser reprimits
per una espècie de dictadura racionalista"

Segon any amb targes entre escoles europees
Ja és el segon any que l'alumnat de sisé participa
d'aquest projecte mitjançant la plataforma eTwinning.
Enguany participen més de quaranta escoles de Romania, Itàlia, Finlàndia, Grècia, Portugal, França, Lituània,
Noruega, Espanya, Portugal, etc. Durant aquesta setmana hem preparat les targes nadalenques, les hem ficades en sobres i hem apegat el segell (objecte en perill
d'extinció), amb la il·lusió de què les nostres xicotetes
peces d'art arriben a diverses escoles europees, com la
nostra. La màgia acaba de començar i esperarem amb
moltes ganes que ens vagen arribant targes dels altres
països participants.
Dalt i baix alumnat amb els sobres que contenen les targes.

Logo de eTwinning.
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