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L’espantall de l’hort
Prompte es farà realitat el desig de comprovar “in
situ”, amb elles i ells, l'evolució del treball escolar i, mentrestant, tenen preparat un planter amb bajoquetes, encisams, cebes, raves i alls porros a l'espera de poder
trasplantar-los.

L’espantall vigila l’hort.

Si baixem a l'hort que l'alumnat dels grups de
4t de Primària conrea a l'Escola, els reconeixerem
de seguida perquè veurem un gran espantall
que ajudarà al creixement de les carlotes que
estan plantades, en allunyar els pardalets.
Aquest hort, fruit del Projecte de Treball
L'Agricultura i la gent gran, tracta de aprofitar
el coneixement i l'ajuda dels adults coneixedors del
món agrícola.

Alumnat de 4t de Primària, amb l’espantall, vora l’hort escolar.

Proper divendres vint-i cinc de febrer celebrarem Carnestoltes amb una Festa
-adequada a la situació sanitària- i que anirem desvetllant.
Carnestoltes, moltes voltes! Carnevale, molte volte!

Futbol
El grup d’alumnes de 6é A de Primària juga al futbol
cada dia... sí, és cert. Juguen al futbol doncs el seu Projecte de Treball tracta d’aquest esport nascut a
Anglaterra (RU), les regles del qual són del segle XIX
(1863), encara que a la Humanitat s’ha jugat amb esferes des dels nostres inicis.

Una part del Projecte estudia l’esport per a persones
amb diversitat funcional; estan investigant sobre campionats i premis, estadis, llocs d’entrenament a la Comunitat, reglaments… en resum, ... all about futbol.
Dues fotografies de l’alumnat de 6é A de Primària practicant
futbol per a persones amb diversitat funcional.
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Land Art
L'Art Natura o land art es caracteritza per ser un art creat en la
natura, utilitzant materials naturals
com ara pedres, fulles o terra.
Les xiquetes i xiquets de 1r de
Primària han eixit a jugar al
camp, aprofitant una vesprada
assolellada d'hivern i han jugat
amb pedres, fulles i terra, i han

creat les seues composicions
amb la naturalitat de la infància,
amb eixa naturalitat tan artística.

Quatre fotos de l’alumnat de 1r de
Primària jugant amb la Natura.

El màrqueting

Dues fotos de la vídeo conferència entre
l’alumnat de 4t d’ESO amb César Carrión.

Els i les alumnes de 4t d’ESO es troben immerses en la construcció del
Projecte de treball A world of inventions, o com llençar un producte inventat
al mercat de consum.
Intervenen les àrees de
Matemàtiques ( amb l’Estadística
i l’Economia) i d’Anglés.
Entre moltes més activitats, van
participar en una vídeo conferència amb el Product Manager de
l’empresa Flywire, César Carrión,
ubicada a València. Van aprende,
amb ell, les passes necessàries
tant per fer un estudi de mercat,
com a quin públic adreçar-lo.

Màgic Hivern
Marietes i Caragols (Infantil 1 i 2 Anys) aprenem mitjançant la vista, el tacte, l'oïda...
Creixem jugant amb els diferents materials com els
papers blancs i les imatges hivernals.

Tota una experiència sensorial a la Sala Màgica que
tenim a l’Escola.
Màgic l’hivern que ens permet aprendre jugant.

Dues fotos de l’alumnat d’Infantil 1 i 2 Anys a la Sala Màgica.
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Moltes felicitats
Entre el 10 i el 16 de febrer fan anys:
5 ANYS: Ati Cogua Arcila.
6 ANYS: Valentina García Sabatell, Lluna Artiles
Moya i Unai Lillo Avila.
7 ANYS: Oliver Diago Ferrandis i Emma Andreu Costa.
9 ANYS: Pere Roca Llorens, Núria Ortega i Bolea i
Maxim Arce Kladkov.

13 ANYS: Jan Albert Sánchez.
14 ANYS: Ariadna Albert Puchalt i Lucas Gómez Vallés.
15 ANYS: Candela Zaragozá Guzmán.
16 ANYS: Mario Giménez Benlloch i Nerea García
Broseta.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Coeducació
Des de la Comissió de Coeducació de l'Escola ens fan reflexionar sobre el fet conegut per totes i tots del triomf de Rafa
Nadal al torneig de tennis celebrat recentment a Austràlia i
que ha merescut l'atenció de molts mitjans de comunicació;
sobretot perquè, erròniament, ens han informat que Rafa ha
estat la primera persona que ha aconseguit 21 títols de Grand
Slam, quan gràcies a les persones preocupades per la
igualtat i

coeducació en totes les institucions, ens han recordat que
tres dones: Margaret Court, Serena Williams i Steffi Graf,
tenen al seu palmarés més de 21 d'aquests grans títols.
Amb aquest recordatori i gràcies a la campanya les que no
són ningú els mateixos mitjans- i la societat en general- han
pogut rectificar locucions com ara “... ningú abans havia aconseguit...” o “...Rafa ha estat l´únic que...”.
Enhorabona a totes i a ell.

Esquerra les tennistes:
Margaret Court, Serena
Williams i Steffi Graf.
Dreta un acudit gràfic de
Ferran Martín que
il·lustra la notícia.

Parlem d’Art
“L’Art és allò que no es pot expressar amb paraules i no es pot quedar en silenci” amb aquesta
frase, Hugo i Claudia (5é A de Primària) resumeixen,
en nom de tot el grup, el concepte d’Art que ha quedat
en el grup.
Han comprovat que l’Art, tan sovint associat exclussivament a la Pintura, abraça altres vessants com
ara l’Escultura, el Teatre, la Música, la Dansa o la Fotografia.

Alumnat de 5é A de Primària representant l’Art.

Un dels artistes que més recorden és l’expressionista
noruec Edvard Munch, amb el qui van fer un curiós
photo call amb la seua coneguda obra «El crit», a Paul
Klee que amb les Màscares de Senecio va inspirar un
interessant taller a la classe i a Benedetta Cappa
Marinetti, la pintora futurista italiana.
Recorden amb dolçor les relaxades sessions de pintura amb música, la Setmana de les Belles Arts o l’exposició dels seus descobriments als companys i
companyes de 6é de Primària.
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Els esports
El duatló és un esport individual
o per equips que uneix l’atletisme
i el ciclisme i el nostre alumne
Lucas Aguirre Salas (3r B de
Primària) es va situar al segon lloc
de la categoria Benjamí a la III Edició del Duatló Escolar celebrat fa
uns dies a Sagunt amb més de
400 participants.
Enhorabona, campió!
Lucas Aguirre Salas.
Aquest diumenge es va celebrar a
València la primera Carrera d'Escoles de Ciclisme de la Temporada 2022 en la que van participar Aitana Aguado Fontana
(1r B Primària), Claudia Monge De la Encarnación (5é A
Primària) i el seu germà David (Infantil 5A) animats per Candela (Infantil 5A).
Van pujar al podium com a 1ª classificada Aitana i com 3ª
classificada Claudia en les seues categories.
Enhorabona, campiones!

Amb l’equipament ciclista: Aitana Aguado Fontana, Claudia
Monge De la Encarnación i David Monge De la Encarnación.

Mª José Viñals
Aquesta assessora del Ministeri de Transició
Ecològica, catedràtica i doctora en Geografia i
Història, a qui saludem afectuosament, està vinculada a l'Escola des del curs 1977-78, en ser la monitora
dels cursos de natació per al nostre alumnat que
vam implantar com una de les mesures d'innovació
pedagògica als nostres inicis.

Goya
Ara que els premis Goya de
cinema se celebren a València,
recordem que l’escultura original en la qual està inspirat el
premi és el bust de Francisco
de Goya realitzat per Mariano
Benlliure que es troba al Museu
de Belles Arts Sant Pius Vé de
València.

Escultura de Francisco
de Goya realitzada per
Mariano Benlliure.

D’idiomes i trobades
Passat 1 de febrer Paco Illa, antic alumne de la Promoció
XXXI i Emili Olmos es van trobar a l’Escola Oficial d’Idiomes
de València on estudien ambdós. Paco està estudiant finés i
Emili grec, italià i euskera.
Bons desitjos per a tots dos!

Paco i Emili.

María Vilar Palop
A la Lombardia italiana es troben Cassolnovo i
Gravellona, ciutats en les que treballa una metgessa
valenciana ben coneguda i estimada per nosaltres:
María Vilar Palop (Promoció X) qui conta la seua experiència com a metgessa de família en un reportatge al diari local La Provincia Pavese.
Ens assabentem, entre d’altres, que està esperant
el seu segon fill: Enhorabona! Explica també la realitat
professional que fa diferent la pràctica de la medicina
al nostre país i a Itàlia i el treball inacabable que la
pandèmia ha dut als sanitaris.
Enviem tots els ànims a María, ens tornem a alegrar
per saber de tu i donem una forta abraçada a tota la
teua família.

Mª José Viñals.

Maria José va estar amb nosaltres molts cursos
més ajudant-nos sempre.
Llegim a l'entrevista que publica Levante EMV
aquest diumenge passat que col·labora també amb
l'Agència Espanyola de Coopera Internacional pel
Desenvolupament, la Convenció sobre Aiguamolls,
la Unesco i l'Organització Mundial de Turisme.
És un plaer recordar-la i ens n'alegrem moltíssim
dels seus èxits professionals.
Enhorabona Mª José!

María Vilar Palor en una foto i entrevista realitzada
al diari italià «La Provincia Pavese».
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