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CLIL oral presentations on elements

Presentació de treballs de ciències en anglés.

The students of 2nd B studied the periodic table and some of the
features of the elements depicted on it. Now is time to explain some
of the elements by themselves.
Since the subject (Physics) is in English, they have to talk in this language while the rest of the
classmates are listening and
assessing them (by following
a rubric).
That's the best way to learn
both the topic and language!!

(CLIL significa aprenentatge integrat de continguts i idiomes i es refereix a
ensenyar assignatures com ara Ciències, Història i Geografia a estudiants
a través d’una llengua estrangera)
Eureka

Un condom pour la vie
Passat dilluns es passà en la tutoria de
4t d’ESO el documental d’animació “ Un
condom pour la vie” en commemoració
del dia 1 de desembre, dia mundial de
la SIDA.
Es tracta d’un curtmetratge creat en
1990 quan la infecció era molt mortal i
la prevenció era l’única forma de combatre-la. 30 anys després, aquest vídeo
per a adolescents continua tenint un
missatge vàlid: el preservatiu com a
mitjà per evitar malalties de transmisió
sexual i practicar sexe segur i l’educació
com a eina imprescindible.

1 de desembre Dia Mundial contra la SIDA.

Physics and chemistry
Several experiments have
been performed recently.
While 3rd of ESO studied
the Methanol boiling point,
4t of ESO used a calorimeter in order to get the specific heat of a piece of
metal.In both experiments,
students talked in English.
They will also have to write
soon a report in this language
by including calculations,
graphs, and conclusions.
That’s the best way to understand what they have already learnt in class. Don’t you think so?
Eureka
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La revolució industrial
Passat 30 de novembre la classe la classe de 6é A de
Primària rebé la visita de Miquel Romeu, un obrer de la
revolució industrial que nasqué a Mataró al 1840. Als 5
anys començà a treballar a una fàbrica tèxtil. Al 1848 assistí a la inauguració de la primera línia de ferrocarril d’Espanya que uní Mataró amb Barcelona. Dos anys després
pateix la mort de son pare a causa d’un accident a la
fàbrica. Sa mare, Júlia, decideix de marxar al seu poble
natal, Alcoi. Primer van a Barcelona amb el tren, després

Miquel Romeu a la classe de 6é A de Primària.

amb un vaixell de mercaderies de Barcelona al Grau de
Gandia, estaven a la coberta i dormien al terra amb una
manta que duia la mare. L’alumnat de 6é participava en
l’actuació, els 2 germans, les 4 germanes, la mare, el pare

... tots eixien i cotaven coses. A Alcoi Miquel treballa a una
fàbrica però després la guàrdia civil el deté quan estava
amb uns obrers que volien organitzar una vaga, acaba a
la presó un any però després cap patró el vol contractar i
es veu obligat a emigrar a València. Allí treballa a una
fàbrica de la seda, a un poble anomenat El Cabanyal i
quan totes les fàbriques de la seda tanquen participa en
l’enderrocament de la muralla de València al 1865.
Després torna a Alcoi i finalment participa l’any 1890 en
la construcció del ferrocarril del Grau de Gandia a Alcoi,
després treballa de revisor però el pobre mor un dia en un
accident de tren.
Ai, Miquel, quina vida més dura, ho sentim, ah, i moltes
gràcies per haver-nos visitat.
Maduixa Rosa

Preguntes sobre La Mar
La classe de 5éA porta ja uns mesos treballant en el seu
projecte: L'univers marí. Aquest projecte els ha generat
moltíssimes preguntes: Per què la mar és salada? Per què
hi ha animals en perill d'extinció? Com afecta el plàstic a
l'ecosistema marí? Per què és tan important que els animals marins no desapareguen? Quines diferències hi ha
entre els animals marins i els terrestres? Per què els
oceans no es desborden quan plou? Com es formen les
ones? Podria València arribar a desaparéixer sota l'aigua?
Com es creen les illes? Com es van crear els oceans i els
mars? Quines qualitats especials trobem als animals
marins que no tenim l'espècie humana? Per què els peixos
necessiten oxigen per a viure sota l'aigua? Que ha passat
al mar menor? Per a resoldre alguna d'aquestes preguntes
hem tingut la sort de comptar amb alguns experts. Ens ha

La classe de 5é de Primària treballant amb Lucia per skype.

visitat Violeta, una biòloga que treballa en l'Albufera, també
hem fet un Skype des d'Irlanda amb Lucia, una veterinària
experta en balenes i, per últim, ens ha visitat Marta, una
experta submarinista que ens ha deixat impressionats amb
tots els seus coneixements del món submarí.

Projecte ecològic
La classe de 6é A de Primària amb el seu tutor Joan
Clausell ha continua amb el Projecte de Treball sobre el
Canvi Climàtic i van demanar Emili Olmos que participés.
Ell sempre té en el cap moltes coses i les apunta a un
paper, de vegades voldria escriure algun llibre però no
sempre té temps. D’entre les moltes coses que explicà una
era que un bric de llet o un altre líquid quan s’està acabant
interessa passar-lo de volum a pla, fer un forat amb les tisores a un cantó i aprofitar fins la darrera goteta.
També que el planeta Terra té ja uns 8.000 milions d’habitants i potser uns 3.000 viuen com nosaltres, sense problemes per menjar o comprar roba. Si cada persona té 50
peces de roba multiplicat per 3.000 milions resulta que al
planeta tenim 15.0000 milions d’etiquetes. Estaria bé llevar-les de la roba i així no pesaria tant l’autobús o pen-

saríem en no comprar tant.. Emili digué si algú volia que li
llevara l’etiqueta i mentre en llevava una molts xiquets i xiquetes ho van començar a fer amb les seues tisores. Una
classe molt conscienciada.
Felicitats! Potser finalment podrem salvar el planeta.
Indaleci d’Índia
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Moltes felicitats
Entre el 12 i el 18 de desembre fan anys:
Aitana Ruiz Copado i Joan Gomez Perez, 3; Noah
Andrés López, 4; Carolina Pasamontes Médico, 5;
Josep Llácer Fabià i Marc Esteban Álvarez, 6; Emma
Guaita Gil, Hugo Montesinos Torcal i Rut Colom
Montañés, 7; Alejandro Ródenas Sánchez, Manuela
Machado Segura i Vega Pellicer Bernabeu, 9; Noa

Terol Peris-Mencheta, 10; Mateo García Calvo, 11;
Alba Quemades Acojedo, Mireia Giménez Benlloch
i Raúl Beltrán Aceituno, 12; Adrian Arribas Ramírez,
Pau Romaguera Alvarez i Vera Mateu Soriano, 13; Iker
Jimeno Jimeno, 14 i Pau Garbí Alfaro i Olmos, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Blue cleaner

Petició
"Uns familiars d'un alumne de cinqué B, nets d'espanyols exiliats a l'Argentina durant la guerra civil espanyola, s'han acollit al programa "Visar" del Ministeri
de Treball espanyol per al retorn ordenat de descendents directes d'espanyols fins al tercer grau. Hi ha
500 places per a tota Espanya.
Per a poder establir-se definitivament a Espanya
necessiten formalitzar un contracte per obra o servei
d'1 any per 900 euros al mes com a mínim. Tenen 2
mesos de termini.
Si algú coneix alguna oferta de treball, podeu
posar-vos en contacte amb l'Escola.
Gràcies".
Una abraçada.

Les classes de 1r i 3r d’ESO treballen durant tres setmanes en el Projecte mediambiental Blue Cleaner, una iniciativa de Noèlia (biòloga marina) i Patricia (oceanògrafa)
consistent en trobar solucions a la contaminació i la gran
quantitat de residus que arriben a la mar.

José V. Méndez Sánchez

Taewkondo
En el Campeonato de España de Taewkondo celebrado
en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante el pasado domingo
día 8 de diciembre, los alumnos de Les Carolines Nahuel
Juanes De Fez y Damián
Núñez Majewska han
obtenido sendas medallas
de plata compitiendo contra los mejores del país y
teniendo los dos posibilidades de Oro hasta el último segundo.

Damián Núñez Majewska i
Nahuel Juanes De Fez

En la primera sessió ens transmeteren la seua passió per
la mar i ens concienciaren per estimar-la i protegir-la.
Aquesta setmana hem treballat per buscar la manera de
reduir la producció de residus, detectar zones d’acumulació de fem i pensar solucions i estratègies per gestionar
aquests residus abans que contaminen la mar. El dia 13
de desembre conclourem el Projecte realitzant una eixida
al port on exposarem el nostre treball i compartirem experiències amb altres centres.
Gràcies, Patricia i Noèlia!

Dues imatges del treball mediambiental de Secundària.

Polinomis
L’alumnat de l’optativa de Matemàtiques Aplicades
de 4t d0ESO ( itinerari aplicades) està estudiant la
descomposició factorial de polinomis.
Tot un exercici de concentració, càlcul mental i abstracció doncs cal “pensar a l’inrevés” per tal de descomposar
un polinomi i no és gens fàcil.
Eureka
Alumnat de 4t d’ESO de Matemàtiques Aplicada.
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ODS
Aquesta setmana els grups de 5éA i de 6éA de
Primària van anar d'excursió a terres internacionals!
Com? Van visitar la seu de l'ONU a València per

Alumnat de 5é A i 6é A de Primària a la seu de l’ONU.

aprendre més sobre els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Va ser una visita molt interessant que serà aprofitada per continuar amb el treball
que estan duent a terme sobre el Medi Ambient.

CAT a la premsa escrita
La Presentació es va realitzar a la Sala Inestable, sala
amiga, on hem actuat en diverses ocasions i a la que
agraïm la seua gentilesa.
De la mateixa manera, estem molt contents per l'interés
del diari valencià que resum setmana rere setmana, el nostre món escolar. Gràcies a la Inspecció educaticva i a tots
els convidats.

Dimecres 11 de desembre el diari Levante Emv – al seu
suplement Aula- es va fer ressó de la Presentació del Projecte Europeu Erasmus+ CAT (Connecting Arts & Technologies) que, amb l'Institut alemany Ernestinum Gymnasium,
estem duent a terme amb els grups de 3r d'ESO.

Moment de la presentació del projecte europeu.

Youtubers premiats
Passat 30 de novembre l'alumnat de 2n A de l'ESO va
rebre el Premi a l'Originalitat del concurs Valentubers.
La gala d'entrega de Premis es va celebrar al Centre Octubre

Alumnat de 2n d’ESO amb “youtubers valencians.

de Cultura Contemporània i va comptar amb la
presència de "youtubers"
valencians
coneguts com són
Teresa Patapum o
Emma Tomàs.
Aquest Premi serveix
per a visibilitzar el valencià a les grans xarxes com YouTube i
ha estat tot un plaer poder aportar el nostre granet de sorra.
El vídeo amb què participà Les Carolines es titula "I si els
nostres youtubers favorits feren els vídeos en valencià?" i
tradueix a creadors de vídeos de la plataforma més
coneguts i estimats pel nostre alumnat al valencià.
Enhorabona!

El nou Consell Escolar

Subsanant errades

Foto de la reunió de constitució del nou Consell Escolar, realitzada el dimecres
11 de desembre. d’esquerra a dreta: Cecilia Roselló, Laia Campos, Ana M. Anaya,
Guillermo Barragán, Silvia Llop, Tània Elorza, Claudia Ynarejos, Ilse van Baarle,
Raquel Navarro, Ferran Bataller, Edyta Majewska, Sonia Casquete i Eva Guzmán.

Raquel Ferrero ens envia aquesta observació
sobre l'errada en la notícia Espanta la por! (Correu 740), que li agraïm:
“El Museu on es desenvolupa l'activitat Espanta la Por és el Museu Valencià d'Etnologia.
El Museu de la Beneficència no eixisteix.
L'edifici de la Beneficència allotja dos museus
valencians diferents: el d'Etnologia i el de Prehistòria”.
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