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Ja té flor l’ametler
El grup d'Infantil 4 gaudim observant els canvis que es produeixen
en la Natura que ens envolta.
Nosaltres solem visitar el lloc on
viu un ametler. I, ja sabeu que en
aquests dies els ametlers comencen a tenir flors. Estem envoltats de
tarongers, que es troben carregats
de taronges grans, lluentes i sucoses; hem observat i comprovat
també que les herbes han crescut
tant que ens tapen per complet...
Quan anem d'excursió a l'ametler,
expressem els nostres sentiments
de llibertat, d'aventura compartida,
de la vivència del risc controlat, de
fer construccions conjuntes, de
sentir que pertanyem a un grup.
Gràcies a aquestes vivències,
anem sumant experiències, emocions, sentiments que van formant
part de nosaltres.
Ens agraden aquestes vivències...

Ametler en flor.

Alumnat d’Infantil 4 Anys descobrint la Natura.
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El goig de jugar a construir
Restes de la poda d'algunes de
les moreres de l'Escola ens ha
dotat de material molt interessant
per a uns dels Patis de la nostra
Escola Infantil. En jugar amb ell, xiquetes i xiquets, van aprenent la

cura que s'ha de tenir sobre el propi
cos i sobre qui està al voltant; van
aprenent, també, com transportar
branques curtes i llargues, pesades
i lleugeres, adonant-se de la força
necessària per cada acció i treballant la motricitat i la coordinació;
es fan conscients de la necessitat
de la cooperació, de la creativitat
necessària per jugar amb eixe material doncs es munten cabanyes,
cases, coves,vaixells...
El plaer del joc amb elements
naturals és molt gran i...construir
en gran, obliga a pensar en gran!

Alumnat d’Infantil jugant amb les branques
de la poda de les moreres.

I can already write in English!

Primers escrits en anglés de
l’alumnat de 1r de Primària.

Aquesta setmana, els grups
d'alumnat de 1r de Primària han
començat a escriure en anglés a
classe. Prèviament han treballat
de valent l'oralitat, amb exercicis
de dir i escoltar cada dia la data en
la que es troben o com se senten
d'ànim i salut cada dia. Ara han
començat a plasmar-ho per escrit
combinant les destreses orals i escrites. Els ha eixit genial aquesta
primera vegada!

Les Targes de Nadal premiades
Com cada curs, l'alumnat de
Primària de l'Escola ha participat en
el Concurs de Targes de Nadal de
l'Associació d'Amics de Cristòfor
Aguado de Picassent.
En l'edició d'enguany, el Jurat ens
ha atorgat dos Premis en les cate-

Silvia Llop amb Marta Gutiérrerz Victoria,
alumna de la seua classe guardonada.

gories de 1r cicle (1r i 2n) i en la de
3r cicle (5é i 6é).
Les targes guardonades amb el
tercer premi en ambdues categories han estat les realitzades per
Marta Gutiérrez Victoria (2n A) i
Roma Mateu Soriano (6é A).

Moltes felicitats a Marta i Roma i
moltes gràcies a tot l'alumnat de
Primària per participar!

Jose Aguilar amb Roma Mateu Soriano,
alumna de la seua classe guardonada.
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Moltes felicitats
Entre el 27 de gener i el 2 de febrer fan anys:
2 ANYS: Lara Fenoll Mínguez.
3 ANYS: Martina Ramos Romance.
5 ANYS: Eder Guillem Navarro .
6 ANYS: Aday Rodrigo Pérez-Accino i Irina Donderis Muñoz.
9 ANYS: Leo Elorza Ortega.
10 ANYS: Izan Gómez Vilata.

11 ANYS: Carlos Albiñana Luján.
12 ANYS: Adriana Moya Díez.
13 ANYS: Alonso Del Río De Sebastián.
14 ANYS: Lucía Escribano Ordaz.
15 ANYS: Claudia Novillo Alejo.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

La Ciència, a debat
Ahir va començar l'edició corresponent a aquest curs
escolar de la Lliga Universitària de Debat de Secundària i Batxillerat a la seu de l'antiga Universitat de
València, el Centre Cultural La Nau, en la que nosaltres participem.
El tema a debatre era apassionant, com sempre:
“Ha de tenir límits la Ciència?” i l'equip d'alumnes
que ens ha representat ha hagut d'argumentar a favor
i en contra de la resposta a aquesta pregunta. Les escoles amb les quals hem hagut de debatre han sigut
l'IES Joan Fuster de Sueca i el Col·legi Mare de Déu
de l'Olivar II d'Alaquàs.
Ha estat un apassionant matí en el que l'oratòria, l'argumentació, la dialèctica, la posada en escena,
l'anàlisi i la capacitat de resposta han sigut dutes a
terme per una extraordinària comunicadora com és
Ayelén García Cuéllar, un orador seriós i documentat
com Marc Brines Blanco, un incisiu i crític Mario Rodríguez Vallés, un humanista esperançat com Yannis
Ramírez Floropoulos i una resolta i pràctica Inés
Clemente Millet, totes i tots alumnes de 4t d'ESO, als
qui felicitem encoratjadament i donem l'enhorabona.
Enhorabona extensiva també als seus professors
Víctor Furió i Sílvia Herranz per la feina feta.
En aquesta edició, per poc, no hem pogut passar a
la següent fase, però tornem a l'Escola més savis,
més tranquils, més satisfets pel treball ben fet.

Alumnat de 4t d’ESO que ha participat en la Lliga de Debat.

Totes i tots som La Palma
La campanya del cooperativisme
educatiu per donar suport a les persones damnificades de La Palma
per la erupció que van partir durant
els darrers mesos de 2021, va concloure tot just abans de vacances.
La UECoE (Unión Española de
Cooperativas de Enseñanza) ens
ha informat que la donació que va
poder lliurar al Cabildo Insular va
ser d’un total de 19.300 €.

Com sabeu, aquesta suma es va
aconseguir gràcies a les aportacions realitzades des d’escoles
cooperatives de les diferents organitzacions membres de la
UECoE, i entre elles des de diverses cooperatives d’ensenyament valencianes.
Cartell de la campanya de recolzament a
La Palma, promoguda per UECoE
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La Pau és el camí
S'acosta la celebració del Dia Escolar
de La Pau i estem a la feina: grans i
menuts pensant, acolorint, dissenyant,
escrivint, cantant eixa paraula que no
té enemics però que és traïda una i una
altra vegada.
Un exemple és el gran cartell que
està preparant el grup de 3r B de
Primària sota l'eslògan “La Pau és un
raig de sol en un dia nuvolat”

Entranyable
trobada
Un dels nostres professors jubilats,
Emili, quedà amb Matibel Peralta, mare
de Sofia Scarpa Peralta (Promoció 27) i
de Diego (Promoció 29).

La sexualitat
“La sexualitat no és una única pràctica sexual. Té a veure amb
el nostre cos, amb la nostra pell, amb el gust, la vista, l'olfacte...
és jugar i aprendre amb el nostre cos i el que vulguem compartir
amb els dels altres sempre i quan, tots hi estiguem d'acord.”
Així és l'encapçalament de la sèrie de divulgació que emet la televisió
valenciana À Punt dedicada a la sexualitat adolescent.
Un grup d'alumnes d'ESO ha pogut veure a l'aula un dels capítols
del programa 69 raons en el que s’escolten les vivències i opinions
d’adolescents que parlen sobre relacions sexuals obertament.
Va resultar molt interessant.

Matibel Peralta, Diego Scarpa i Emili Olmos.

Emili tingué l’oportunitat de veure
Diego que està estudiant piano i d’ací
uns anys serà un gran pianista.
Sofia està estudiant Educació Social i
fent les pràctiques a una comunitat
nadiva del Perú: Chirikyacu. A finals de
gener tornarà després de 24 dies per terres indígenes.

Alumnat de Secundària visualitzant la sèrie de la televisió valenciana.

Carmeleta
Saludem des d’El
Correu del Dijous a la
nostra
estimada
antiga alumna Noema
Ortí Triviño (Promoció
VIII), mare del nostre
alumne Pau que va
estar amb nosaltres
fins el curs passat,
per l'entrevista en la
Noema Ortí Triviño.
que parla de la seua
Bodega Creativa, productora dels vermuts i aperitius valencians
Carmeleta, que és un sentit homenatge
a la seua àvia Carme, una dona amb
forta personalitat i empeny.
Ens n'alegrem de saber de nou de tu
i et desitgem molts èxits professionals
més.
Salut i abraçades.

Sofia Scarpa Peralta des de Perú.

També es va trobar amb Sergio Muñoz
(Promoció 26). Boniques i entranyables
trobades.

Diego Scarpa, Emili Olmos i Sergio Muñoz.
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