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Cauen fulles, tot és d’or

Imatge de Tardor.

Acabem de començar
l'estació més dolça: dolça
de raïm i figues, de magranes i mandarines, de
castanyes i carabasses,
d'oli i de vi. L'estació en la
què , a poc a poc, es reduïx la llum del Sol, les
Festa de la Castanyada a Infantil el passat curs.
nits són més llargues i
baixen suaument les temperatures. Estació per fer i menjar massapà
a l'octubre, de recórrer indrets valencians, de celebrar amb una gran
Festa de la Tardor el que la natura ens regala aquesta temporada.
Una estació daurada i dolça, primavera de l'hivern.

Dia Europeu de les Llengües

Mosaic d’alumnes, paraules i llengües del món.

Avui, dia 26 de
setembre, celebrem
el Dia Europeu de les
Llengües.
Des de l'Escola fomentem l'aprenentatge d'idiomes per tal
d'incrementar el multilingüisme i promovem
la
rica
diversitat
lingüística i cultural
d'Europa.
Enguany l'alumnat de Alumnat de l’Escola amb una paraula en altra llengua.
les tres etapes ha rebut
a classe unes paraules
d'una llengua europea
més o menys desconeguda.
Així doncs, ha
hagut d'esbrinar a
quina llengua pertanyien i finalment
s'ha fotografiat amb
aquestes per formar un mosaic de llengües europees.
Entre aquestes es troben
les llengües dels nostres
països socis dels quatre
Projectes Europeus que
conviuran a l'Escola durant aquest curs; polonés, finés, suec, alemany,
italià, letó, hongarès, turc, grec i anglès.
Mireu el que digué Nelson Mandela:
"Si li parles a algú en una llengua que entén, les paraules aniran al
seu cap. Si li parles en la seua pròpia llengua, les paraules aniran al
seu cor".
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El Clima
Estem vivint una emergència climàtica. Els models de
producció, de consum i de relació amb el medi ambient
han ferit quasi mortalment a l'ecosistema, apropant-nos
a un punt de no retorn.
El canvi climàtic s'està accelerant i
les conseqüències són més que visibles: sequeres, inundacions, incendis
incontrolables, etcètera.
Cada vegada es fa més evident la
relació entre el canvi climàtic i la
destrucció del planeta. Ens trobem
enmig d’una Setmana d’Acció pel
Clima d’àmbit global al voltant de la
qual s’han difós distintes propostes
d’accions i mobilitzacions.
Darrere d’aquestes, hi ha diferents
plataformes i entitats representatives
del moviment ecologista, sindical, de
cooperació al desenvolupament, de
ciència i investigació, i de consumidors.
Les accions de sensibilització i de
mobilització que s’estan duent a
terme culminaran demà divendres,
27 de setembre, en què hi ha convocada una Vaga Mundial pel Clima.
Inspirada en l'acció de Greta

Thunberg quan, l'agost de 2018, va decidir seure cada
dia davant el Parlament Suec amb una pancarta, i conscient que la seua generació pot veure el principi de la
fi del planeta tal com el coneixem,
diversos col·lectius juvenils s’han
organitzat sota el lema “No hi ha
un planeta B”, impulsant aquesta
vaga mundial per l'emergència
climàtica.
Entre les distintes mobilitzacions i
accions programades per aquest
divendres hi ha:
Convocatòries de vagues estudiantils i de consum.
Una crida a la ciutadania per realitzar concentracions simbòliques de
4 minuts i 15 segons, entre les 11 i
les 12 del matí.
Concentracions, en horari de
vesprada, en desenes de municipis.
A l'Escola realitzarem una concentració entre les 11 i les 12
hores, donant suport així a aquesta
reivindicació.

Cartell de la Vaga Mundial pel Clima.

La Nit Violeta
Passat divendres 20 de setembre, l'Escola s'afegí a la Nit Violeta amb
l'alumnat d'ESO.
Us reproduïm un extracte del Manifest que vam elaborar.
Aquesta setmana l'hem començat amb una notícia terrible: quatre dones
han estat assassinades. En total són més de 940 les dones assassinades
a Espanya al segle XXI. Açò s'ha d'aturar.
Exigim un món millor, un món en pau, un món civilitzat.
Exigim que no hi haja més violència de gènere.
Exigim no més morts.
Exigim reactivar les mesures de suport a les dones maltractades.
Exigim mesures preventives a través de l'educació.Hui no estem totes,
falten les assassinades.
Teníem dues opcions: estar callades i morir, o parlar i morir.
Escollirem parlar. Som el crit de les que ja no estan ací.
Volem que se'ns recorde per ser lliures, per ser el que vulguem,
perquè les dones som les vertaderes arquitectes de la societat. Aquesta
nit serà violeta.
Moltes gràcies!

Quatre fotos del moment de la lectura del maniest a Secundària.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 26 de setembre i el 2 d’octubre fan anys:
Sofia Serrano Prats, 5; Àlex Benavent Arias, 6;
Olivia Cotarelo Guixeres, Julieta Kassab Pérez i Joel
Sevillano Cobo, 7; Luís Martínez López, 8; Aleix
Galan Samblàs, 9; Marc González Moix, 10; Clara
Montesa Climent i Mar Julià Gil, 11; Alannah Lee
Garcés, 12; Arantxa Capella Ortiz, 13; Carles
Martínez Jutglà, Pau Martínez Jutglà i Rebeca Saiz
Castellano, 15 i Alejandro Chust Rocher, 16.
A totes i tots moltes felicitats i per molts anys.

Donem la benvinguda Axel
Escribano Madrid, germà
d'Ender (Pirates, Infantil 4B)
, perquè va nàixer al mes de
juliol. Saludem afectuosament a la família, enviem un
beset a Ender i un altre a
Axel.
Benvingut al món!
Ender amb el seu germà Axel.

Eixim de l’aula i mengem magranes

Desfent magranes.

César amb l’agranadora.

El grup d'Inuits (Infantil 3A) a poc a
poc va trobant el seu lloc a l'Escola. És
per aquest motiu que vam decidir
conèixer un poc més els espais i a les
persones que treballen en ella.
Vàrem visitar la zona dels despatxos
i allà vam trobar Lluís (Gerent mentre
Helena està de permís per maternitat),
Rosa a Administració, vàrem veure
César amb la màquina d'agranar i vam
anar als espais de Secundària i tot ens
va semblar grandíssim i molt lluny de
la nostra aula.
Per altra banda hem realitzat una activitat amb magranes gràcies a l'aportació de
Pedro, papà de Julia.
Moltes
gràcies,
totes i tots hem gaudit de valent!

Parlant amb Lluís.

Al despatx de Rosa.

Passejant per La Pinada.

Activitats aquàtiques
Ací tenim un grup d'amics i amigues de
primer d'ESO, gaudint d'una classe de Paddle
Surf a l'Escola SupSkull d'El Perellonet.
Són, d'esquerra a dreta: Marc F., un amic, Raúl
B., Víctor G., Guillem d A., Marc G-S., Andreu A.,
Alba Q., Toni A. i Jordi H.

Classe de Paddle Surf a l’Escola
de SupSkull d’El Perellonet.
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9 d’Octubre
S'acosta una data important per als valencians i valencianes: la
Festa que commemora els nostres orígens com a poble des de fa
771 anys.
A l'Escola la celebrem, com sempre, amb diverses activitats i estudis: el tradicional massapà dels enamorats, la música de les
marxes mores i cristianes, les visites culturals a llocs d'importància
històrica, els tallers de manualitats i la Festa per gaudir de tot açò
que serà dimarts dia 8 d'octubre.

A Infantil farem un mercadet medieval conformat per paradetes de
te, menjar, vestits i maquillatge, fang, saquets aromàtics i espècies.

A Primària, podrem gaudir de cinc danses típiques
de la nostra Comunitat. En acabar les actuacions,
anirem al Pati Central a berenar orxata i fartons.
A Secundària, l'activitat prinicipal continua sent la
visita a un lloc emblemàtic relacionat amb aquesta
data tant important per a les valencianes i els valencians. Aquest curs 1r i 2n faran una visita temàtica
per la ciutat de València i 3r i 4t ho faran a El Puig.

Cinc fotografies de la celebració del 9 d’Octubre del passat curs escolar.
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