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Proper divendres 25 d’octubre, esperem a les famílies de l’alumnat d’Infantil
d’1, 2 i 3 Anys per compartir un berenar de germanor i de benvinguda a l’Escola.

Erasmus+, coneixements sense fronteres
Estem d’enhorabona! L’Escola duu a terme,
simultàniament, quatre Projectes Europeus als
quals vam donar visibilitat a famílies i alumnat
passat divendres.
A Infantil participem en el projecte K229 Outdoor Activities que recull i analitza les activitats
i bones pràctiques a l’aire lliure que 6 escoles
de Letònia, Suècia, Finlàndia, Turquia, Hongria
i la nostra, realitzem fora de les aules. Comporta la mobilitat del professorat.
A Primària, un altre Projecte K229 que intenta
trencar el cercle d’invisibilitat de les dones
artistes: WIA (Women in Art), del qual som
l’escola encarregada de la coordinació de les sòcies (Itàlia,
Grècia, Polònia i nosaltres) i que comporta la mobilitat de
l’alumnat de 5é i 6é i del professorat.
Primària i ESO participem amb un altre Projecte, aquesta
vegada un K201, que té com a socis no sols a escoles sinò
també a institucions no educatives com ara l’Ajuntament de
Glasgow (RU). El Projecte, que ha crescut amb l’alumnat de
5é i 6é i es troba ara a 1r d’ESO, s’anomena SOLE (Self Organised Learning Environments) i investiguem sobre com trobar mecanismes d’autoaprenentatge aplicats a les
matemàtiques. Comporta la mobilitat del professorat i estem
associats amb Gran Bretanya i Polònia.
Per als cursos de 3r d’ESO, encetem aquest curs el Projecte
CAT (Connecting Arts and Technologies) que comporta la
mobilitat de professorat i alumnat i que uneix la nostra trajectòria artística amb la tecnològica de l’institut alemany de
Coburg per tal de poder muntar un espectacle musical entre
les dues escoles basat en el llibre 1984, de G. Orwell.
Amb tot aquest material, vam celebrar la Jornada dels
Projectes amb l’assistència de les famílies, de l’alumnat

dels cursos implicats i
dels delegats i delegades de tots els cursos de l’Escola.
I va ser un èxit i un
plaer obrir les fronteres.

Eleccions per la renovació
parcial del Consell Escolar

Quatre fotografies de la Jornada de Projectes Europeus.

Calendari
14-O: Constitució Junta Electoral.
15-O: Informació a l’AMPA per demanar un candidat/a representant al nou
Consell.
21-O: Inici recepció candidatures.
5-N: Llistat provisional candidatures.
Del 5 al 10-N: Reclamacions.
11-N: Llistat defintiu candidatures.
21-N: Eleccions.
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La Festa Valenciana
Qui va dissenyar la Plaça Redona de València?, En quin
any fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO la Llotja de València, per què es diu Mercat Central
o, simplement, qui es reunix a la Plaça de la Verge, cada
dijous a les 12h, des de fa centenars anys? es preguntava
l'alumnat de Primària per tal de trobar resposta.

Així
van
transcòrrer
els
dies,
dins i fora
de les aules,
dins i fora
de l'Escola,
intentant,
com sempre, passars'ho
bé
aprenent.
En aquest
cas, entenent el significat de La
Festa Valenciana.

Investigar sobre el vestuari típic musulmà i cristià, muntar
una teteria amb estores per seure còmodament als coixins,
fer saquets aromàtics de romaní, manipular fang, menjar
hummus, cous-cous, falafel amb salsa de iogurt, massapà...
van ser les activitats de l'alumnat d'Infantil.
Visitar les restes de l'antiga muralla de València que es
troben a nivell soterrani protegides per uns vidres per on
pots caminar a la sala d'exposicions del Centre Octubre.
Tindre l'oportunitat de veure al museu municipal el penó
de la conquesta, l'autèntica bandera portada per les tropes
del Rei en entrar a la ciutat i veure també la senyera del
segle XVII flanquejada per dos guàrdies de gala, que
l'escortaven fins la seua eixida al dia següent. Descobrir
la meravella dels banys de l'Almirall, totalment rehabilitats,
uns banys que ens conten com era la València del segle
XV. Buscar els noms de les figures de les primeres famílies
catalano-aragoneses repobladores de la ciutat a la porta
romànica de la catedral. Parlar del Tribunal de les Aigües,
dels avanços a la irrigació de l'època, pujar a les Torres
dels Serrans celebrant la cerimònia de nomenament de
cavallers i visitar el Monestir de Santa Maria del Puig, van
ser algunes de les activitats de l'alumnat d'ESO.

Sis fotografies d’algunes de les activitats
realitzades per l’alumnat d’Infantil,
Primària i Secundària al voltant de la
Festa del 9 d’Octubre.
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Moltes felicitats
Entre el 17 i el 23 d’octubre fan anys:
Neus Aguilar Guinot i Enaitz Ossorio Mulas, 2; Julia
Leal Villar, Lola Llobat Derlinchán i Júlia Martorell
González, 3; Laia Castelló Soler, Paula Roca Ródenas,
Anne Hueta Jimenez i Guillermo Chilet Santamaria, 4;

Martina Díaz Manzana i Carolina Díaz Manzana, 5;
Alex Sánchez Domarco, 8; Nahuel Juanes De Fez i
Ana Rozalen Alonso, 9; Rubén Llario Mohedano, 13 i
Estrella Romero Martínez, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Reptes matemàtics
Aquesta setmana els grups de Primer
i Segon de Primària vam anar al teatre
a veure “Anna i la màquina del temps” i
entre els treballs previs que férem
abans d’assistir-hi, vam fer uns reptes
matemàtics molt interessants.
Han estat distribuïts per l’Escola i han
aconseguit picar la curiositat matemàtica
a més d’un i d’una...
Ací teniu un exemple, sou capaços de
resoldre’l correctament?

Repte matemàtic.

Mira bé aquesta sèrie de números.
Quin penses que seria el següent?

Greetings from Sweden!
En tornar del viatge que les nostres companyes Naira i Vicky van fer a una escola
sueca participant en el Projecte Europeu
d’activitats a l’aire lliure, Naira i el mussolet
van passar per totes les classes des d’1
Any fins els 5, per contar el viatge amb
Vicky i per dir quines coses havien vist i
com era aquella escola.
Van ensenyar a un mapa mundi on és
Espanya, València i Suècia i van dur uns
objectes i activitats que havíen fet allí.
Una gran experiència que uneix escoles
de diferents països.

Naira i el mussolet a les aules d’Infantil.

Solució
del
matemàtic = 60.

repte

El patró és el següent:
1.000 anys (1 mil·lenni),
100 anys (1 segle), 365
dies (1 any), 24 hores (1
dia), 60 minuts (1 hora)...
Aleshores 60 segons (1
minut).
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Homenatge a Llorenç Giménez
La Generalitat Valenciana,
coincidint amb els actes per
celebrar el 9 d’octubre a València, va organitzar un sentit
homenatge al mestre contacontes Llorenç Giménez als
peus del Palau de la Generalitat.
A la Plaça de Manises es
vam ajuntar molts dels seus
Homenatge al mestre Llorenç Giménez.
amics i coneixedors de la seua
habilitat narradora i es va destacar el seu excel·lent sentit de l’humor i capacitat de treball, el seu caràcter amable i la seua capacitat de fer amistats.
Un merescut i entranyable homenatge.

Ibn Zaïd visita l’Escola
Passat 4 d'octubre totes les classes d'Infantil i 5é A de
Primària reberen la visita d'Ibn Zaïd, un àrab que patí la
conquesta de Jaume I. Ibn Zaïd vivia a l'alqueria de
Musirus (Museros) i quan Jaume I va conquerir les terres
des del nord cap al sud ell es refugia a Madinat Balansiya
(València) que tenia unes muralles potents. Després quan
Jaume I conquereix la ciutat dona dues possibilitats,
quedar-se a la ciutat i convertir-se al cristianisme o anarse'n cap al sud on encara hi ha zones musulmanes.

Visita d’Ibn Zaïd a Infantil.

Ibn Zaïd opta
per anar cap a
Daniyya (Dénia)
però el viatge és
molt dur, escortats pels soldats
cristians, gent
major que no pot
continuar caminant i l'abandonen. Ah, i quan
decideixen partir
perden totes les
possessions i no
poden dur un
carro o un cavall
per al viatge.
La idea de què
visitara l'Escola
un àrab ha estat
per veure la
festa del 9 d'OcVisita d’Ibn Zaïd a Primària.
tubre des d'una
altra òptica. Una experiència molt interessant.
Maduixa Rosa

Kratos, el gos policia
Un agent de policia molt especial ens va visitar recentment.
S’anomena Kratos i és un gos ensinistrat per realitzar recerques d’objectes i substàncies perilloses. Amb el seu entrenador, va trobar objectes prèviament amagats per
nosaltres mentre nosaltres (Inuits, Pirates i Submarinistes- Infantil 3, 4 i 5 Anys) observàvem, encisats, les habilitats “quasi
màgiques” de Kratos.

Gràcies a la gentilesa de la família de Martina i Carolina,
va ser possible realitzar aquesta activitat, raó per la qual li
donem les gràcies de part de totes i tots i aprofitem per
saludar al nostre amic Kratos!

Kratos amb l’agent de policia que és el seu ensinistrador.
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