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Una deliziosa passeggiata attraverso Bari
Passat diumenge 17 de novembre a les 9:00 agafàrem
un vol rumb a Bari (Itàlia), per viure la darrera mobilitat del
projecte KA229 WIA: Breaking the invisibility loop, que desenvolupa l’alumnat de Sisé de Primària de l’Escola. A
l’aeroport de Bari ens esperaven les famílies acollidores
amb molta alegria i moltes ganes d’encetar una setmana
plena de vivències artístiques i vitals.
L’Istituto Comprensivo Mazzini Modugno de Bari ens va
rebre dilluns amb activitats de benvinguda de caire musical, acadèmic, artístic, lingüístic i de motivació internacional i fins i tot vam tenir l’oportunitat de manifestar-nos
totes i tots plegats pel clima amb una versió en anglés de
la tradicional cançò italiana Bella Ciao.
Per suposat, vam tenir l’espai d’exposar el nostre treball
sobre Barbara Hepworth i escoltar el treball de les nostres
companyes europees sobre Sue Williams, Rebeca Horn i
Sophie Taeuber-Arp.

Ruta turística per la ciutat de Bari, visites a museus, atelier
d’artistes, a l’Acadèmia d’Arts de Bari, al pintoresc poble d’Alberobello, i tallers per desenvolupar les tècniques apreses,
estan sent l’eix que vertebra aquesta setmana plena de vivències i emocions.
Avui dijous estem a dos dies de tornar a casa, doncs
dissabte arribarem a València cap a les 17 de la vesprada
i haurem donat per finalitzada una setmana per al record.
També finalitzarà la darrera mobilitat d’un meravellós Projecte de Treball que ja està pel seu segon any i que en
maig, durà a terme la seua
cloenda rebent a totes les
sòcies europees a casa
nostra.
Fins ací la nostra crònica
emocionada.
Leyre, Lucas, María,
Paula i Celia,
de 6é de Primària,
amb Sònia, Tania i Vero,
professores
acompanyants.

Celia, Paula, Lucas, Maria i Leyre, a
taula amb companys i companyes
de Bari (Itàlia).

Segons l'acord del Consell Escolar Municipal de Picassent proper dia 5 de
desembre, dijous, serà no lectiu i, per tant, l'Escola romandrà tancada.

Dia de la Infància
Cada 20 de novembre es celebra el Dia dels Drets
dels Infants i amb eixe motiu, ens va visitar una representant del Consell de la Infància de l’Ajuntament de
Picassent.

La persona representant del Consell de la Infància de
Picassent parlant a l’alumnat de Les Carolines

...I ballant una cancò.

Va parlar l’alumnat sobre l'assetjament, el respecte
i la col.laboració entre tots per tal de fer del món un
lloc més bonic. També vam repassar els drets bàsics
dels xiquets i les xiquetes i vam acabar ballant amb
la tradicional cançó "Els drets dels infants".
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Eleccions
El Consell Escolar és l'òrgan de govern autònom de cada
centre, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió.
Per això, des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es vol "animar a votar tots els i les docents, les
famílies, l'alumnat, el personal administratiu i de serveis
(PAS)", destaca Margarida Castellano, directora general
d'Innovació i Ordenació Educativa.
"Els consells escolars són la clau del bon funcionament dels centres docents. Tots els agents de la comunitat educativa són indispensables, i el seu
compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat", subratlla
la Directora.

"És important votar en les eleccions a consells escolars
per tal de no perdre el sentit democràtic de les nostres
escoles i crear comunitat educativa", apunta Castellano
en el seu missatge a sumar en participació en una convocatòria que mobilitza vora 1,7 milions de valencians i valencianes implicats en l'educació en els centres educatius.
"Com ja afirmava el mestre de mestres i pedagog Gonzalo Anaya al 1979, ara fa quaranta anys, la participació
de les mares i pares junt amb el professorat en el dia a dia
dels centres educatius és la clau per al bon funcionament
d'escoles i instituts", insisteix Castellano.
Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport. Novembre de 2019.

Tardor Infantil
Estem immersos en el treball de l'estació de Tardor. Dilluns
passat, les classes de 2, 3, 4 i 5 anys vam anar d’excursió a
l’Albufereta d'Anna (Canal de Navarrés). El viatge en bus va
ser molt animat amb cançonetes i xerrades entre ells i elles.
A l'Albufereta d'Anna ens va eixir un bon oratge, i gaudírem
moltíssim de les fulles pel terra, dels ànecs que ens demanaven
menjar, de les vistes del llac i d'explorar l'entorn natural tan bonic
ara a la Tardor.
Vam tornar cansats, però contents de l'experiència i d'agafar elements naturals per decorar l’Escola.

Cinc imatges de l’excursió d’Infantil a l’Albufereta d’Anna.

Aquesta setmana, a banda de l'excursió, també fem, les
vesprades de dimarts, dimecres i dijous, Tallers en els què
es barreja l'alumnat de 3, 4 i 5 anys amb activitats de
cuina, de decoració i d'experimentació amb instal·lacions
de joc natural.

La setmana culmina demà divendres en la Gran Festa
de la Castanyada, a la qual esteu convidats i convidades
(començarà a les 15:15 hores) i en la què farem un gran
mercat de Tardor amb tots els aliments que heu anat portant durant la setmana, amb les receptes que hem fet als
tallers de cuina, i tindrem la nostra Castanyera, que estarà
al porxo del menjador, torrant castanyes calentetes per a
tots i totes!
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Moltes felicitats
Entre el 21 i el 27 de novembre fan anys:
Iren Hueta Jimenez, 1; Pol Bayarri Ramos, 5; Alba
Ferrer Fernández i Hugo Martínez Muriana, 6; Blaï
Alandes Rueda, Laia Andrés García i Marta Argandoña

Navarro,7; Lucas Haro Pertusa, 8; Manuel Marín
Nácher i Zoe Prades Gradolí, 9; Elsa Morera Cabedo i
Vicente Llácer Fabià, 10.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!

Per la immensa Xina
A la classe 3r B de Primària fa uns dies que hem encetat el
Projecte d'Investigació i Creació sobre la Xina.
Després d'haver ambientat la classe, dissenyat el Full de
Ruta i de tindre clar que el nostre Producte Final serà una

Alumnat de 3r de Primària a l’Institut Confuci de València.

recreació d'una festa tradicional xinesa, ens hem iniciat en el
procés de recerca d'informació.
A hores d'ara estem descobrint aspectes importants sobre
la cultura xinesa: com és la societat actual, quin paper han
jugat a la història alguns personatges importants que ha donat
la Xina, l'extensa i meravellosa gastronomia xinesa i altres curiositats relacionades amb aquest país tan interessant.
Estem realitzant també activitats complementàries al Projecte
com ara la visita que la setmana passada vam realitzar a l'Institut Confuci de València, on vam aprendre algunes paraules al
seu idioma, alguns moviments relacionats amb el Tai-xi i el
Kung-Fu i alguns treballs manuals propis de la tradició xinesa.
Sens dubte està sent un Projecte molt enriquidor, i així,
amb tota la il·lusió del món, continuem endavant; aprenent
i, sobretot, gaudint d'aquest meravellós viatge a la cultura
d'aquell enorme país i la seua cultura que culminarà d'ací
a unes setmanes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:
Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per tots en totes les edats.

Deu dies tots junts
El primer període en el que l’alumnat d’ESO, tot plegat,
trenca els horaris i s’ocupa en una empresa comuna sota
la metodologia ABP ha conclòs i aquest és el resum de deu
dies molt especials.
Natural Disasters ha estat un projecte enriquidor en el que
l'alumnat de 1r d'ESO ha treballat continguts de Matemàtiques
(Gràfics, tipus i elaboració d'aquests i la creació d'un climograma), Anglés (vocabulari específic i definicions, recerca d'informació, cançons relacionades amb el tema i expressió oral i
escrita), Geografia i Història (terratrémols, volcans, tsunamis,
inundacions, deixalles de plàstic a la natura, pluja àcida, huracans, vessaments de petroli i incendis forestals), TIC's (presentacions de diapositives i elaboracions de gràfics amb fulls
de càlcul) i Llengua (tipologia textual-notícia i testimoni-, recerca d'informació, elaboració de textos escrits i exposicions
orals). El Producte Final ha estat un Informatiu en Anglés: LCN
(Les Carolines News).

2n de l'ESO ha pogut submergir-se en el món de la fotografia.
Hem comptat amb l'ajuda de Pep Benlloch, professor de fotografia en la Facultat de Belles Arts de València i durant dos
dies, va descobrir que és una càmera estenopeica i com revelar
fotos fetes amb aquest instrument. L'alumnat també va gaudir
de les seues explicacions en l'exposició fotogràfica que visitaren
al Centre del Carme titulada "Passat i present, la memòria i la
seua construcció. Ana Teresa Ortega". Un altre convidat va ser
Abelard Barberà professor jubilat de l'Escola, qui va explicar com
utilitzar una càmera Reflex. Amb les fotos, els professors van
ensenyar els adolescents com retocar les imatges amb diferents
programes. També han vist la pel·lícula 'Bajo el fuego' (Under
Fire, 1983), per reflexionar sobre la posició i la responsabilitat
del fotògraf. I també vam pràcticar la tècnica prefotogràfica de la
cianotipia amb l’ajuda d’Araceli Miquel, per acabar mostrant tot
el seu treball a una Exposició que va ser visitada pels dos grups
de 6é de Primària. Un Projecte molt complet!
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Deu dies tots junts (continuació)
El Projecte de la Policia Científica de Tercer d'ESO ha
consistit en la realització de diverses proves en les què
s’ha seguit la metodologia de la investigació científica amb
la finalitat de trobar l'autor o l'autora d’un crim comés a
l'Escola dimecres passat i que tant va horroritzar tota la comunitat escolar.
Les proves d'investigació realitzades han
estat diverses i molt acurades: entrevistes a tots
els sospitosos i sospitoses, dactiloscòpia i estudi de les petjades,
estudi dels patrons de
sang, síntesi i ús del Luminol per detectar rastres
de sang, anàlisi d'ADN,
cromatografia, antropologia forense (amb visita
d’una antropòloga) i la creació d'un retrat robot.
Cada equip ha d'explicar mitjançant el seu diari de treball,
les conclusions que conduixen al descobriment del o de la
responsable del doble crim.
Tots els informes, càlculs i treballs realitzats, han estat
avaluats tant pel professorat com per ells i elles i s'inclouran en el càlcul de la qualificació de Valencià, Física i
Química, Biologia i Geologia i Matemàtiques.

Dalt i baix dues fotografies del projecte realitzat per l’alumnat
de Primer de Secundària: Natural Disasters.

Dalt i baix dues fotografies del projecte realitzat per l’alumnat
de Tercer de Secundària: Policia Científica.

Dalt dues fotografies del projecte realitzat per l’alumnat de
Segon de Secundària: El món de la Fotografia.

El projecte de 4t d'ESO ha sigut El Debat sobre si la Tecnologia augmenta la felicitat. S’ha fet recerca delsdistints
aspectes de l'argumentació en petits grups per aprendre
a debatre i una petita classe d’oratòria i recursos per l’expressió oral en públic.

Vam fer dues eixides a València. En la
primera, gaudirem de la pel·lícula "Mientras
dure la guerra" (Alejandro Amenábar) per observar les contradiccions en el llenguatge i la
força de la paraula. En la segona, assistirem a
un ple de Les Corts Valencianes, rebuts per
Enric Morera, el seu President, qui ens explicà
l’ordre del dia i experimentàrem el debat polític.

Com a Producte Final del Projecte, l'alumnat va fer la defensa
individual del seu text argumentatiu davant la classe, on aplicaren tot allò que havien aprés
els dies anteriors.
El Projecte acaba, però
comença la selecció per participar a la Lliga de Debat de la Universitat de València.
Esquerra dues fotografies del projecte
realitzat per l’alumnat de Quart d’ESO:
El Debat sobre Tecnologia i felicitat.
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