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Electronic Configuration

The electrons surrounding an atom are located in regions around the
nucleuscalled “energy levels”. An energy level represents the 3-dimensional space surrounding the nucleus where electrons are most likely to
be.The first energy level is
closest to the nucleus. The
second energy level is alittle
further away than the first. The
third is a little further away than
thesecond, and so on.
Each energy level can accommodate or “hold” a different number of
electrons before additional electrons begin to go into the next level. Our
students of 2nd ESO Physics are currently studying the atom. Here your
have some of their drawings in order to understand this fascinating world.

De Geografia

Eureka

L'alumnat de 1r d'ESO, dins l'Àmbit Lingüístic-Humanístic, ha estat
estudiant el relleu, els continents i l'aigua. Us mostrem una de les activitats per poder visualitzar millor els conceptes, consistent en la
elaboració de maquetes en
les què han pogut plasmar
els cursos dels rius: alt, mitjà
i baix.
Maquetes dels cursos dels
rius realitzades per l’alumnat
de 1r d’ESO.

No a la violència contra les dones

Ahir dimecres dia 25 de Novembre, els grups de 2n d'ESO amb les professores Isabel
i Sílvia van participar en una tertúlia dialògica on line, entre els Centres Educatius inscrits
per intercanviar opinions i experiències per commemorar el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.
Aquesta és una de les activitats programades a l'efecte, però hi ha més.
Us informarem de com ha sigut el Dia, al proper número del Correu del Dijous.
Cartell anunciador
del 25N

Petites Biografies: Guillermo Biot Marí

“Què bonic sentir les històries de les persones que
van ser companyes des que no arribàvem al metre
d'alçada fins que començàrem l'adolescència.
Cadascú amb el seu camí tan diferent però caminat
amb una signatura molt carolinera. Ací deixe la meua
petita biografia: Després d'estudiar Teleco a València
vaig pegar trompicons per Europa (Holanda, Itàlia,
Hongria) fins què vaig apropar-me a la terreta valenciana, fent abans una parada de quatre anys a Madrid,
on vaig fer recerca en lents dins el Grup d'Òptica de la

UPM. Fa 7 anys vaig muntar amb dos amics una empresa a Emperador (el poble més xicotet de la península) on fabriquem sensors per detectar incendis
forestals que pengem als arbres i on també redactem
plans de prevenció d'incendis forestals. Ara a casa viu
un xicotet Biot d'any i mig amb passaport hongarès.
Visca el mestissatge! Una abraçada”
Una abraçada també per tu, Guillermo, i enhorabona per
eixa meravella d'any i mig! T'estimem.
Guillermo és de la 11a Promoció.
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El Dia de la Infància

Algunes de les activitats realitzades
el Dia de la Infància.

Dia dels Estudiants

Dijous 26 de novembre de 2020
Picassent celebrà un any
més, i amb totes les mesures
de seguretat davant la
Covid19, el Dia de la Infància.
Una de les activitats principals va ser la realització d'un
mural a càrrec de la
il·lustradora Iris Serrano a
l’aire lliure en un espai ampli com és el Poliesportiu Municipal i comptà
amb l’alumnat de 4t de Primària del poble. Nosaltres vam assistir.
Picassent és una Ciutat Amiga de la Infància, una distinció que va rebre
per part d’UNICEF l’any 2018. Recordem que el Consell de la Infància a
Picassent- en el que també en són membres alumnes de l'Escola- es va
crear l’any 2016 i té un pes propi en la vida local amb nombroses iniciatives que ixen i es proposen des d’este òrgan local.

El 17 de novembre de 1939 un
grup de joves txecs van protagonitzar una massiva protesta contra
la invasió nazi del seu país que va
ser durament reprimida per les
forces d'ocupació hitlerianes.
Els morts i deportats als camps de
concentració van inspirar l'estudiantat
del planeta la commemoració
d'aquest dia per solidaritat de la lluita

Cartell i activitats realitzades per
commemorat el Dia dels Estudiants.

contra el feixisme, per la llibertat, la democràcia, el
progrés social i la pau.
La Unió Internacional d'Estudiants (UIE) va declarar aquesta data com el Dia Internacional de
l'Estudiant, efemèride que es celebra en més de
114 nacions.
A dia d'avui, un dels objectius és descobrir el
paper fonamental que tenen els estudiants en el
desenvolupament de pràctiques democràtiques
als centres, i sobre la seua responsabilitat social
en la consecució de solucions que afecten tota
la comunitat socioeducativa.
El Consell Escolar Valencià va organitzar un
consultori (seminari web en línia) en el qual van
intervindre el Conseller de Cultura, Educació i
Esport i el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional. En l'acte, al qual van assistir
delegades i delegats de Secundària i Batxillerat,
estava dissenyat per a què els i les representants de l’alumnat pugueren plantejar al Secretari
Autonòmic dubtes, consultes i opinions.
Amb les conclusions, es publicarà un informe
que recollirà la situació dels i les representants
de l’alumnat dels centres valencians.
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Moltes felicitats

Entre el 26 de novembre i el 2 de desembre fan anys:
Iren Hueta Jimenez, 2; Dario Poveda Martínez, 3; Noa
González Domingo, 5; Cesc Montoro Romero i Pol Bayarri
Ramos, 6; Hugo Martinez Muriana, 7; Joan Marcel Albiñana

Moscardó, 8; Lucas Haro Pertusa, 9; Alejandro Lázaro Liern i
Mauro Ricardo Serrano Vallbona, 11 i Hugo Sánchez Roig, 17.
A totes i tots moltes felicitacions i per molt anys!!

1.adv. En el dia posterior a demà. Demà, o a tot estirar despús-demà, acabaran de pintar.

2.despús-demà no l'altre (o despús-demà l'altre)
loc. adv. En el dia posterior a despús-demà.

Parole, parole... despús-demà [despuzdemá]
Continuem donant-li la volta al món

Els sis grups d'alumnes d'Infantil 4 i 5
anys, es troben de viatge. Al Correu del
Dijous de la setmana passada el grup
d'Infantil 5B ens avançava la notícia: un
mapamundi aparegut a les aules, un avió
de paper carregat de propostes de viatge... i això s'està convertint en un veritable estudi de l'Art, la Gastronomia, la
Geografia, la Zoologia o la Història d'arreu del món.
Les aules s'han omplit d'animals i de
l'interés per situar-los al
seu hàbitat geogràfic com
ara la sabana o el desert africans; d'obres pictòriques com
en el cas del rus Kandisnky; de tallers de cuina oriental;
d'idees de com salvar als animals que
es troben en perill
d'extinció...
Una meravella!

La Tardor avança...

Alumnat d’Infantil 4 i 5
Anys amb el Projecte de
la Volta al Món.

Avança daurada i tèbia com sempre i, com sempre a l'Escola, juganera i divertida: mireu sinò els infants d'un, dos i tres anys jugant amb la carabassa i les
mans o xafant el raïm, com si d'una autèntica verema es tractara, per obtindre
un deliciós “mosto”.
El que sí suponem, tant
en una com en l'altra activitat, és el plaer sentit
pels infants per l'experimentació amb elements
naturals i el contacte directe
amb
aquestes
fruites de l'estació.
Alumnat d’Infantil 1, 2 i 3
Anys jugant amb la
carabassa i xafant raïm.
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Una Gala molt feliç
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Passat dissabte 21 de novembre es celebrà al Palau de Les Arts
de València la III Gala dels Premis als Audiovisuals Valencians, amb
la intenció de reconèixer les pel·lícules i altres produccions audiovisuals valencianes donades a conèixer en 2020.
Hem de felicitar a totes i tots els nominats i guanyadors però, especialment Eugeny Alemany, pare de Marcel (5éB Primària i Víctor, 2nC
Primària) per la nominació de Diari de la Quarantena com a Millor Sèrie
Documental i una grandísima felicitació a Cristina Fernández Pintado,
mare de Marc Casany Fernández (1r A ESO) pel premi a la Millor actriu
de repartiment pel
seu treball a la
pel·lícula Coses que
fer abans de morir.

Cristina Fernández, Millor Actriu de Repartiment.

Des del Correu del Dijous i en nom de tota l'Escola, MOLTES FELICITATS!
La nit va comptar també amb la presència dels pares de Marc (3r B
Primària) i Dìdac Piqueras (6é B Primària) Mª José i Rafa. Aquest no va
treballar en aquesta ocasió, sinò com a convidat.
L'actriu Empar Ferrer va ser distingida amb el Premi d'Honor.
Una vetllada estupenda!

Teresa Millet

Llegim als diaris que l'IVAM ha obert una nova exposició
anomenada Glacial Decoy (Esquer Glacial), que fa referència
al vincle entre dansa i fotografia creat pel ritme amb què les
imatges es succeïen, segons la Comissaria de l'Exposició,
Teresa Millet. El terme 'glacial' es refereix a la fredor en el
ball, que està mancat de música, perquè tan sols predomine
el moviment, sense cap distracció.
La dansa contemporània beu directament dels corrents
postmoderns iniciats en la dècada de 1960... Trisha Brown
és una de les coreògrafes més importants de tot el segle
XX..."t'agafa i manté la teua atenció a través del moviment", segons Millet.
Ens alegra molt veure el teu nom, Teresa, tan vinculada a
l'Escola (mare de Lucas i Inés Clemente Millet, de 3r d'ESO)

Guillem Agulló

Eugeni Alemany, Millor sèrie documental.

i al teu treball a l'IVAM del que ets conservadora.
Enhorabona i molts èxits més!

Teresa Millet amb Nuria Enguita, conservadora i directora
de l’IVAM, respectivament.

Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola, va fer una classe
per vídeconferència a 3r de Secundària passat dia 16 de novembre. Emili està acabant d'escriure un poemari sobre
Guillem Agulló i el va llegir a l'alumnat. El principi del poemari
està basat en la pel·li de Guillem Agulló que havia vist l'alumnat i en un llibre de Núria Cadenes sobre Guillem, però després Emili utilitzà la seua fantasia i també el coneixement
de la Història per fer coses molt curioses i originals.
Penseu que l'Imperi Romà va programar la data de l'assassinat de Guillem... Mireu el poema ...

Ai, Guillem/ l’Imperi Romà/ va programar qual plor/ la
data de la teua mort/ doncs/ tu vas morir/ vull dir/ t’assassinaren de forma vil/ l’11 d’abril/ del 1993 desencís/ i el dia
6/ encara encís/ era la lluna plena d’abril,/ i va ser Constantí el Gran,/ aquell emperador total/ qui a l’any 325 vital/
al concili de Nicea acordà/ que el diumenge de Pasqua/

Una classe sobre Guillem Agulló amb l’alumnat de 3r d’ESO.

seria el primer diumenge/ després de la primera/ lluna
plena/ de primavera/ i com al 1993/ la lluna plena primera/
caigué el dia 6 d’abril/ dimarts amic/ doncs el dia 11/ diumenge terrorífic/ va ser aquella Pasqua/ on tu no menjares/ la mona/ ni a la Pobla de Vallbona/ ni a la Sorbona/
perquè un feixista qual ona/ acabà amb tu lluny
d’Estepona.
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