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Prou!
Prou al maltractament, al supremacisme, al masclisme,
a la violència, al menyspreu, al dolor, a famílies tràgicament trencades. Prou de l’abús contra més de la meitat de
la població mundial.

Teatre Europeu
Hem viatjat a Coburg, Alemanya, per entrevistar-nos de nou
amb el professorat de l’Ernestinum Gymnasium per continuar
amb el treball del nou Projecte Erasmus + Connecting Arts
and Technologies que uneix Robòtica i Teatre per fer realitat
el somni de dues escoles consistent en la producció i estrena
conjunta d’una obra de Teatre musical a càrrec de l’alumnat i
professorat d’ambdues institucions.

Acció realitzada a l’etapa d’Infantil.

La nostra societat continua aprenent que la violència
masclista és un problema que hem d'afrontar totes i tots junts.
Estem aprenent encara que cal posicionar-se sempre i aturar
qualsevol acte violent i masclista. Continuem adonant-nos de
què totes podem ser víctimes d'aquesta terrible violència que
ens envolta i tantes vegades ho impregna tot. I com que l'aprenentatge és un camí i està sempre en construcció, hem volgut
allargar les nostres reflexions sobre el masclisme durant tota
aquesta setmana fent cada dia una acció a cada etapa.

Acte de presentació del projecte auropeu.

La presentació tindrà lloc proper dimecres dia 4 a la Sala
La Inestable de València amb l’assistència del professorat
responsable, l’alumnat de 3r d’ESO i tots els convidats.

Acció realitzada a l’etapa de Secundària.

Deixar de commemorar el 25N depén del posicionament
valent de tots i totes, de trencar el silenci que mira cap a
altre costat. Però estem convençudes que mai més serà
normal als ulls dels nostres fills i filles les mateixes coses
que ho eren als ulls de les nostres generacions.

La SIDA

Proper diumenge 1 de desembre
és el Dia Internacional de la lluita
contra la Síndrome d’Inmunodeficiència Adquirida (SIDA).
La comunitat científica treballa
de manera imparable per trobar
la vacuna, però encara no ho ha
aconseguit. Milions de persones pateixen aquesta malaltia
infecciosa estigmatizades encara.
És per aixó que hem de fer un esforç per incloure-les en
la vida normalitzada pal·liant així el seu dolor i combatre
la SIDA amb informació i prevenció.

Rafa Santibáñez i Araceli Miquel amb el professorat del
col·legi alemany que participa al projecte auropeu.

Us recordem que segons l'acord
del Consell Escolar Municipal de
Picassent, proper dijous 5 de desembre no serà lectiu i, per tant, no
es publicarà El Correu del dijous i
l'Escola romandrà tancada.
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Hi havia una vegada... (dolents i dolentes als contes)
A la classe de 3r A de Primària, estem immersos en un
nou Projecte d'investigació i literari. "Els dolents i dolentes
dels contes”. Aquests sempre han sigut personatges antagònics necessaris per a que les històries tinguen sentit.
Ara és el moment de donar-les el seu protagonisme i en
això estem treballant. La classe està molt conscienciada
en aprendre els valors i contravalors que es desprenen de
la vida d'aquests éssers malèfics.

Volem concloure el Projecte amb un reportatge audiovisual sobre alguns dels personatges que han marcat la nostra infànciacom ara La Bruixa, l'Home dels nassos, la
Quarantamaula, el Llop, els Gegants, el Drac, el Butoni i
alguns altres éssers mitològics de les nostres terres i que,
en ocasions, aparèixen per l'Escola.

Hem visitat, al Museu de la Beneficència, una exposició
sobre els monstres més coneguts d’arreu de la Comunitat Valenciana. Va ser una gran experiència en la que vàrem aprendre un fum de coses sobre la seua vida i costums. En fi,
estem fent un Projecte en el qual la lectura i anàlisi dels nostres contes i llegendes més tradicionals estan eixint a la llum
i en el que estem gaudint i aprenent a expressar els nostres
sentiments més obscurs i a intentar controlar-los.
Una de les conseqüències ha estat en la creació del Club
dels valents i valentes que, amb l'ajuda de la paraula, lluita
en contra de la violència i els mals comportaments.

Tercer A de Primària a la Beneficència.

Altra de les conclusions a les que hem arribat és que la
valentia existeix perquè existeix la por.
I article contat, article acabat.
Esperem que us haja agradat.

Treballem junts!
Els infants de les classes de 2n A i 4rt de Primària van
gaudir d’una visita molt especial ja que els seus dos Projectes de Treball tenen punts en comú doncs els més
menuts es troben treballant els diversos tipus de Diversitat
funcional i l’alumnat de 4rt està immers en el Projecte
d’Artistes a un Centre d’Educació Especial amb alumnes

ha aconseguit ser triatleta, esforçant-se tant o més que la resta
d’esportistes per tal d’aconseguir els seus objectius.
Tots dos ens van donar una lliçò de vida, ensenyant-nos
que tindre diversitat funcional no impedeix fer esport,
mostrant-nos algunes curiositats sobre el triatló paralímpic i
recordant-nos la importància de posar-se el casc quan anem

Visita de Gustavo i Héctor a Primària.

amb paràlisi cerebral. Per enriquir el nostre aprenentatge
amb persones que viuen eixa situació cada dia, ens van visitar
dos triatletes paralímpics anomenats Gustavo i Héctor. Gustavo és el guia d’Héctor, qui té una malaltia poc comuna com
és l’atrofia òptica de Leber. Açò li provoca la pèrdua progressiva de la visió. Tot i tindre una pèrdua de més del 80%, Héctor

amb bicicleta per tal d’evitar accidents molt greus. Vam tindre
l’oportunitat de fer-los moltes preguntes i ens va costar gaire
saber qui era la persona que havia perdut la visió, cosa que
ens va sorprendre moltíssim.
Moltes gràcies Gustavo i Héctor per oferir-nos aquesta xerrada i omplir-nos de coneixement i valors tan importants.

Agenda feminista
A partir de demà divendres Emili Olmos passarà a presentar l'Agenda feminista 2020. Entrarà a les classes a
partir de 3r de Primària fins a 4t de Secundària. L'agenda
val 6'40 € i només està en valencià. Les famílies d'Infantil
o de 1r i 2n de Primària que vulguen agenda li la poden

demanar a la tutora/tutor. L'any passat amb els diners de
les agendes vam enviar 4.500 € al poble Maputxe que com
sabeu està vivint moltes brutalitats.
Gràcies per la vostra solidaritat!
Maduixa Rosa
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Moltes felicitats
Entre el 28 de novembre i l’11 de desembre fan anys:
Darío Poveda Martínez i Pol Rodrigo Pérez-Accino, 2;
Emma Casares Galeote, Hugo Monzonís Ruiz i Idaira Melisa
Plon Trujillo, 3; Noa González Domingo, 4; Marc Colom Montañes i Cesc Montoro Romero, 5; Joan Marcel Albiñana
Moscardó, 7; Daniel Díaz Martínez i Alejandra Chardí López, 8;
Maria Andrade Real i Miguel Montaner Vila, 9; Mauro Ricardo
Serrano Vallbona, Daniel Pena Ubeda, Pau Montesinos Torcal

El nou Consell Escolar
Celebrades les eleccions per la renovació parcial del
Consell Escolar, aquesta és la seua composició:

Membres de la Mesa Electoral.

Representants de les famílies: Ferran Bataller (1r i 4t de
Primària), Daniel Sánchez (1r i 6é de Primària) i les dues
noves representantants M.ª Cecilia Roselló (1r Primària) i
Ana M.ª Anaya (1r ESO). Del Claustre de Professorat:
Tania Elorza (professora d’anglés Primària), Sílvia Llop (tutora 2n A de Primària) i les noves representants Ilse Van
Baarle (tutora 2n A ESO) i Eva Guzmán (tutora Infantil 3A).

i Alejandro Lázaro Liern, 10; Marc Casany Fernández, Adela
Mira Lozano i Orlando Mira Lozano, 11; Aitana Chaqués Antón
i Raymon Biggins Cubells, 12; Rubén Gil Borrás i Montiel García
López, 13; Iciar López Llanos, 14; Lara Fernández Sánchez,
Sara Redó Mazano, Marc Burguera Paredes, Óscar Barber
Canet i Pau Montserrat Barella, 15 i Hugo Sanchez Roig, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!

Tornen els clàssics
Tornen a la Biblioteca de l’Escola el Mowgli del Llibre de
la Selva (Rudyard Kipling), el Romeo i la Julieta (William
Shakespeare), el Phileas Fogg de La volta al món en 80
dies (Jules Verne), el Tirant lo Blanc (Joanot Martorell), el
Frankestein (Mary W. Shelley), el Mag Merlí i el Jove Artús,
l’Ulisses de l’Odissea (Homer),el Jim Hawkings de l’Illa del
tresor (Robert L. Stevenson), el Quasimodo del Geperut
de Notre-Dame
(Victor Hugo) i
la Heidi (Johanna Spyri), en
una nova col·lecció
bellament
il·lustrada
per
delectar als infants lectors de
l’Escola.
Us esperen!
Correu!

From Niagara Falls, with love

Moment de la votació del PAS.

De l’alumnat, Claudia Ynarejos (3r B ESO) i el nou representant, Guillermo Barragán (3r A ESO); del PAS, Edyta
Majewska (Cuina); de la titularitat del Centre, Raquel
Navarro (tutora 1rB de Primària i Glòria Gil (Cap d’Estudis
de Primària). De la Direcció de l’Escola, Sònia Casquete.

Rifa per viatjar a França

Andrea
Maravilla,
antiga alumna de la
Promoció XXXIII es
troba estudiant al
Canadà i ens escriu:
“Passat cap de setmana vaig visitar les
catarates del Niàgara
amb el meu Institut,
amb el Programa
d’Estudiants Internacionals. Va ser una experència inoblidable.
Estic encantada ací i
aprofitant aquesta experiència al màxim.
Una salutació per

L’Alumnat de Tercer del
curs de Francés d’ESO
volem recaptar diners per
Andrea Maravilla.
ajudar les nostres famílies
amb l’intercanvi amb l’Institut Saint Victrice a Bihorel, El Premi serà una caixa que inclou: un Pernil gran reserva,
Normandia, que farem al embotit ibèric, 5 ampolles de vi i cava, una gran varietat de
dolços: torrons, polvorons, tòfones i paté d’ànec.
final de curs.
El preu de la papereta Animeu-vos a la compra escrivint a la nostra professora Sandrine
Auber: sandrine@lescarolines.com
és de 3 €.
El sorteig tindrà lloc el Molt bona sort!
20 de desembre de 2019.
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Matemàtiques per a resoldre un crim
L’alumnat de 3r d’ESO ha estat immers en el Projecte “La
policia científica” aplicant la metodologia científica. Una de
les proves realitzades ha consistit en l’estudi dels patrons de
sang que es van trobar a l’escena del crim. L’estudi de la
forma de les taques de sang ens aporta molta informació.
L’alumnat ha aplicat conexements matemàtics per tal de
determinar la direcció i l’origen dels rastres de sang que
en van trobar.
En la nostra investigació hem usat la raó trigonomètrica
anomenada sinus. Aquesta relació entre el catet oposat a
l’angle i l’hipotenusa d’un triangle rectangle ens permet,
aplicant la seua funció inversa, calcular l’angle d’incidència
d’una taca de sang i, d’aquesta manera, descobrir d’on
provè o si l’assassí o assassina eren destres o esquerrans.
Aquesta pràctica, a banda d’ajudar-nos a acostar-nos
més a la resolució del crim ( que era el nostre objectiu)

Exposició al rebedor de l’Escola.

també ens ha ajudat a entendre que les matemàtiques
poden ser útils per a la vida.
Podeu visitar l’exposició de l’estudi en el rebedor de
l’Escola.
Eureka

La Genètica

Treballs de genètica de l’alumnat de 4t d’ESO.

Les classes de 4t d’ESO hem començat el curs estudiant
la genètica. En un primer moment ens vam endinsar a la

La Física a escena
L’alumnat de Física i Química de Quart d’ESO presentà
els seus Projectes sobre Màquines simples al laboratori.

Dues fotos de les màquines simples fetes per l’alumnat de 4t d’ESO.

El professor els va demanar que construïren una màquina
anomenada Polispast que consisteix en la combinació de diverses politges amb la finalitat de demostrar els principis de
Física explicats a classe que
s’apliquen a aquestes màquines.
La sorpresa ha estat que, tot i tractar-se d’un treball voluntari, el 90%
de la classe l’ha realitzat.
La diversitat, la imaginació i sobretot la diversió de construir un objecte
que funciona i es pot explicar fàcilment ha estat la millor experiència de
l’activitat.
Eureka

molècula d'ADN per esbrinar com és la seua forma i com
està constituïda.
Vam aprendre les divisions per Mitosi i meiosi i un munt
de conceptes nous per tots nosaltres. Ara estem estudiant
a Mendel i els seus descobriments en el món de la
genètica. Hem assolit conceptes com genotip i fenotip,
gens al·lels, homozigòtic, heterozigòtic, caràcter dominant
i recessiu. Hem estudiat les tres lleis de Mendel i com es
transmeten certs caràcters. La darrera activitat que hem
fet ha sigut crear aleatòriament els nostres fills i filles. Hem
retallat cromosomes de dos progenitors i ens han eixit els
nostres pròpies fills/filles.

Art Alternatiu
L’alumnat de 3r ESO visità l’exposició ANCA (Asociación de
Nuevos Comportamientos Artísticos) d’art alternatiu ubicada a la sala
d’exposicions de la Universitat
Politècnica de València on hi ha algunes obres del nostre professor de
Plàstica Rafa Santibàñez. L’alumnat
va gaudir d’unes obres d’art molt
provocadores i interactives i de l’experiència de veure exposades obres
d’un artista que a més , els dòna classe .

Exposició ANCA.

Saber navegar
Ens ha visitat Manuel Sarrión un dels advocats del bufet que
col·labora amb l’Escola per impartir unes xerrades sobre legalitat i xarxes socials a alumnat d'ESO, conscients com som,
conjuntament amb les famílies, de les dificultats legals en les
que es poden trobar usuaris com els nostres alumnes, els
vostres fills.

Manuel Sarrión.
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