Número 809 · Dijous, 18 de novembre de 2021

Parla i deixa parlar
Aquest eslògan és el triat per l'Escola per presentar-lo a Escola
Valenciana i optar a ser el de les Trobades de 2022 que se celebraran a Quart de Poblet (l'Horta). Tant el text quant el cartell és obra
de Cèlia Cantó, alumna de 2n A d'ESO a qui felicitem de tot cor.
Parlant d'Escola Valenciana, passat divendres es va celebrar a Vilareal (La Plana Baixa) la XVII Nit d'Escola Valenciana, acte en el qual
l'entitat fa entrega dels guardons pel foment del valencià. Enguany, ha
estat reconeguda la feina de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la
de l'escriptor Joan francesc Mira, la de la Regidoria de de Normalització
Lingüística de Vila-real i la de l'Associació Cultural Socarrats.
En representació de l'Escola van assistir Héctor Torner, Araceli Miquel,
Laia Campos i Rafa Santibàñez (professorat d'ESO), Verònica Silvestre
(professora de Primària) i Teresa Soler (tutora de 1r cicle d'Infantil).

Cèlia Cantó Rincón de Arellano.
Héctor Torner, Araceli Miquel, Verònica
Silvestre, Teresa Soler, Laia Campos i
Rafa Santibàñez.

Matilda
Matilda Wormwood és una xiqueta summament brillant. Sense haver fet
els cinc anys, ja havia desenvolupat habilitats increïbles per a la seua edat
com ara llegir nombrosos autors i atresorar sorprenents coneixements. Els
seus mediocres pares no es preocupaven mai d’ella i es negaven a comprar-li llibres, a més de deixar-la sola totes les vesprades cara al televisor.
Però Matilda començà a acudir a la biblioteca on trobà el fascinant món
de la Literatura.
L’escriptor britànic per a infants i adults Roal Dahl és l’autor de Matilda i
de Charlie i la fàbrica de xocolata, Les bruixes o Històries imprevistes,
entre d’altres i l’alumnat dels grups de 1r i 2n de Primària ha anat a la sala
d’actes de la Banda Primitiva de Paiporta per assistir a la representació de
Matilda, adaptada al teatre i en anglés per la Companyia La Tourné Teatro.
A la fotografia podem veure a alumnes voluntaris a l’escenari fent el que
deia Mr. Trunchbull i a la resta participant també des de la butaca.
Ens ha encantat a mestres i alumnes!

Dues fotos de la representació de Matilda a la Sala
d’Actes de la Banda Primitiva de Paiporta.
Dalt l’alumnat a la sala.
Esquerra alumnat voluntari a l’escenari durant la
posada en escena de Matilda.
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Joan Miró

Quina alegria!
Com a homenatge a un
dels pintors representatius
de l’art abstracte, l’alumnat
del grup de 3r B de Primària
està realitzant activitats al
voltant del geni català Joan
Miró.
L'activitat és en anglés.

Divendres passat ens vam trobar amb les
famílies
dels
grups d’1, 2 i 3
anys.
Aquesta edició
ha sigut molt especial, doncs a
la fi, han pogut entrar a l'Escola per gaudir amb les
seues filles i fills.
I a canvi de no poder berenar, vam organitzar un seguit de jocs de tardor per gaudir grans i menuts.

Dues fotografies d’alumnat
de 3r B de Primària realitzant
treballs al voltant de l’obra
pictòrica de Joan Miró.

Dues imatges de
la trobada de
famílies d’Infantil
1, 2 i 3 Anys.

Biologia
Els grups de 4rt d’ESO hem començat el curs estudiant la Genètica.
En un primer moment ens vam endinsar dintre de la 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 ara genotip i fenotip, gens al·lels, homozigòtic, heterozigòtic,
caràcter dominant i recessiu, les tres Lleis de Mendel i com es transmeten certs caràcters.
La darrera activitat ha sigut
crear aleatòriament “els nostres fills i filles”:
hem retallat cromosomes de
dos progenitors
i ens han “eixit” els nostres pròpies fills i filles.
Alumnat de 4t d’ESO realitzant pràctiques de Genètica.

Física i Química
A la fi ha arribat el moment en que l'alumnat de Physics and
Chemistry de 3r d’ESO (Física i Química en anglés amb la
metodologia AICLE) ha realitzat el primer experiment de

Física per tal de demostrar, empíricament, un dels principis
més fascinants: l’energia absorbida per a un canvi d’Estat s’inverteix sols en trencar els enllaços entre les partícules.

Alumnat de 3r d’ESO de Física i Química realitzant l’experiment.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 18 i el 24 de novembre fan anys:
3 ANYS: Alba Cervera Mateo.
4 ANYS: Erick González Yanishevska.
8 ANYS: Alba Ferrer Fernández.
9 ANYS: Blaï Alandes Rueda.
11 ANYS: Pau Chardí Sabanés.
12 ANYS: Elsa Morera Cabedo i Vicente Llácer Fabià.
14 ANYS: Juana Malena Rodríguez Ramos.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

I donem la benvinguda a Júlia, segona
filla del nostre company Joan Clausell
(tutor de 6é A de
Primària) i de Maria.
Felicitats també al
seu germanet Pau i
benvinguda al món,
Júlia!

Júlia.

Més seguretat, més tranquil·litat
Per tal de garantir la seguretat de l'alumnat, famílies i treballadors de l'Escola, hem acordat conjuntament amb la Policia Local de Picassent la peatonalització d'una part de la
plaça durant el temps necessari per a l'eixida de l'alumnat per
la vesprada (entre les 16:30 i les 17:00 hores aproximadament), moment en el qual es produeix una major afluència de
vehicles per a la recollida de l'alumnat.
També delimitem l'àrea de seguretat amb tanques i senyals
que indiquen la direcció dels vehicles, que seran col·locades
abans de l'arribada dels cotxes per evitar la circulació i estacionament a la plaça i seran retirades una vegada haja finalitzat l'eixida de l'alumnat del Centre per poder transitar.
Permetre sols l'accés i l'estacionament a la zona de seguretat escolar als autobusos.

Sentit de circulació
pel carrer Morera
cap al carrer
Plataner.

Permetre circular als vehicles estacionats en la zona de seguretat escolar abans de ser tallada al trànsit i
quan es torne a restablir la circulació en aquesta
zona.
Es pot arribar pel c/ Arbocer i circular per la
plaça no limitada al transit cap al c/ Morera. Des
del c/ Morera no podrem accedir a la zona de seguretat escolar, seguint pel c/ Plataner.
El punt de trobada per recollir a l'alumnat de
Primària que no utilitza servei de transport serà
l'interior de la plaça.
Mantenir entre les 16:30 i les 16:50 hores la
tanca a l'eixida de l'alumnat de Secundària al c/
Arbocer per garantir la seguretat de l'alumnat per
arribar a la plaça.
Totes aquestes mesures estan vigents des del
Cona de seguretat per a vianants a la dilluns 15 de novembre per la vesprada.
plaça indicada en color groc.

Classe de Música
Els instruments
de làmines pertanyen a la família
de percussió determinada, perquè en
percudir-los produeixen sons concrets o afinats. Per
percudir-los necessitem baquetes.
Aquesta va ser la
primera classe per
l'alumnat de 3r A
de Primària.
Alumnat de 3r A de Primària a la classe de Música.
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La Televisió Valenciana ens visita

A una aula com a plató televisiu, alumnat de 3r de Primària ha
participat en el programa sobre Agricultura Terra Viva d’ Àpunt.
Es tracta d’una secció en la què l’enginy dels infants a l’hora
de descriure objectes o fets relacionats amb el camp són els ingredients principals. Ocurrents i simpàtics, han estat genials.
En uns dies s’emetrà el programa i us avisarem.

Gravació del programa Terra Viva de la
televisió autonòmica a Les Carolines.

Totes i tots som La Palma

Frases solidàries amb l’illa de La Palma.

Al menjador de l’Escola hi ha uns cartells en els
que es pot llegir Totes i tots som La Palma, com
una mena de xicotet homenatge de totes i tots
nosaltres a la població de l’illa canària tan afectada
pel fenomen natural de l’erupció d’un volcà.
També al pati, les xiquetes i xiquets no són aliens
a l’actualitat i, com saben fer: jugant, representen
la realitat que afecta als palmers fonamentalment,
però que a totes i tots ens impressiona.

Enhorabona, taekwondista!
Aquest diumenge, en el
Campionat de Taekwondo
de la Lliga de la Comunitat
Valenciana disputat a Vallada
(La
Costera),
Nahuel
Juanes de Fez de 6é B de
Primària, ha resultat subcampió.
Moltes felicitats i enhorabona!

Nahuel Juanes de Fez.

Menjador de Les Carolines.

Alumnes que es fan grans...
Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola es va trobar amb
Verònica Rubio Robí, antiga alumna de la XXIII Promoció. Li
va contar que està estudiant 5é curs de la carrera de Matemàtiques i
que li agradaria visitar
l'Escola algun dia.
Emili la va convidar a
alguna de les trobades
que s'estan preparant
per celebrar el 50
aniversari de la creació
de l'Escola.
Bonics moments.
Emili i Verònica.

La cimera del clima
El secretari de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), António Guterres, ha
advertit els líders mundials presents a la
cerimònia d'obertura de la cimera de
Glasgow que la humanitat està “cavant”
la seva pròpia tomba a causa del creixent
ritme d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en què està immers l'ésser humà
des de la revolució industrial. “Prou de tractar la Natura com un vàter”, ha recriminat.
"Prou de cremar, perforar i minar el nostre camí", ha afegit en referència als combustibles fòssils, principals responsables
d'aquestes emissions i l'aliment de l'economia mundial des de la revolució industrial.
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