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PROJECTES DE PRIMÀRIA I INFANTIL DAVANT EL NOU CURS
Quan comença el curs, els projectes de les classes també. Les aules han començat el curs com cal, amb
projectes increïbles i educatius.
4 anys ens presenta el seu projecte nomenat “Natura” que tracta sobre respectar, explorar i gaudir amb la
natura; 5 anys té el projecte “Rodamons” on volen conèixer les parts del món; 1r de primària descobrirà
l'espai perquè és la classe dels astronautes; 2° de primària ens il·lustra amb el seu projecte nomenat
"explorad@rs" en el qual exploraran els continents del món; 3º de primària treballen amb el nom de “Dracs
Negres” i la classificació dels animals i històries de com naixen els dracs; 5° de primària té el seu projecte
anomenat “Com som, Com estem” on estudiaran el cos humà; finalment 6° de Primària disfruta del
projecte” Ja som de sisé” que tracta sobre ambientar l’aula amb l’estil dels més majors de primaria.

Som EScola amb LA PAlma

COMENCem UN NOU CURS

Les assemblees són una eina indispensable, així que
en infantil i primària fem assemblees diàries. Durant
aquest setembre el volcà en erupció de la Palma ha
sigut sens dubte la notícia més destacada i més

Hem parlat amb Raquel i Sevi per saber com han
començat el curs i diuen que ha sigut molt intens
però, molt il·lusionant per tornar a vore als/les
alumnes i els/les mestres, als de sempre i als/les
nouvinguts i nouvingudes
El més complicat és que es complisquen les
normes Covid però, esperen que poc a poc
puguem relaxar-nos i gaudir del curs 2021/2022.

important de tot el mes.
Hem treballat en diferents aspectes els volcans
però, sobretot hem parlat de les persones que estan
vivint aquesta situació. Des de l'escola hem volgut
dur a terme una activitat de concienciació perquè
puguem contribuir amb el nostre granet d'arena.
Des de la classe de Dracs Negres (4t de primària) i
amb molt d'amor hem enviat els nostres dibuixos i el
nostre alé per als xiquets de la Palma.
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NOU AULARI
L'alumnat de l'ESO estem d'enhorabona perquè aviat
tindrem noves aules per a estar tots i totes junts amb
més espai. Esperem començar l'any al nou espai.
S'entrarà pel carrer Cieza i tindrem els mateixos
materials que a les antigues. A més podrem deixar els
dossiers i materials a les nostres taquilles!

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
El professorat de totes les etapes de l'escola ha
començat la seua formació este cuts amb uns tallers
sobre TEA amb els experts de la Fundació Mira'm.
Així renoven forces i recursos per a treballar en un
centre que vol ser el més inclusiu possible.

ESCOLA DE FAMÍLIES
L'AFA

s’ha

organitzat

per

al

compartir

tallers

diferents

Per un model d’alimentació
més sostenible

on es comparteisquen coneixements en
diverses àrees com poden ser la criança, la sexualitat Justícia Alimentària és una ONG que tracta que els
menjadors escolars siguen sostenibles mitjançanct
o la resolució dels conflictes.

productes de km 0 de temporada i amb un projerecte
de formació amb tota la comunitat educativa.
Hi haura tres vesprades de formació per a families i
personal del centre en els pròxims mesos.
L'escola

està

en

transformació

i

ha

entés

la

importància d'un canvi necessari en la nostra forma
de consumir i d'alimentar-nos.
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12 ANYS

13 ANYS
NO
VACUNAT
25%

NO
VACUNAT
28%

VACUNA
T
72%

VACUNA
T
75%

mostreig ANÒNIM REALITZAT PER LA REDACCIÓ sobre vacunació
CONTRA LA COVID-19 entre el personal i alumnat de l'escola

14 ANYS

15 ANYS
NO
VACUNAT
6.3%

NO
VACUNAT
4%

VACUNA
T
93.8%

VACUNA
T
96%
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17 ANYS

16 ANYS

VACUNA
T
100%

VACUNAT
100%

PROFESSORAT

PAS

VACUNA
T
100%

En

verd

el

vacunats/des

total
per

VACUNAT
100%

d'alumnes
cursos.

En

groc l'alumnat no vacunat.
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TREBALLEM D'UNA MANERA DIFERENT A L'ESO

Posem en marxa un nou projecte d’innovació reconegut per la Conselleria i que permet el trencament
horari per a poder aprofitar millor el temps i els recursos.
Amb el reconeixement dels projectes d’investigació d’administració educativa valenciana, té com a
objectiu donar suport als centres educatius i als equips docents en l’elaboració de projectes d’investigació,
innovació que, de manera sistemàtica, planificada i sostenible, introdueix canvis per tant d’afrontar
exitosament els reptes educatius i socials.
La idea inicial implica que, cada setmana, un dia el dediquem als continguts comuns de cada àmbit i es
treballarà des de l’aparell digestiu fins als comentaris de text, les tertúlies dialògiques, l’elaboració d’eixos
cronològics o l’aprenentatge del bon ús de les tecnologies en grups d’aprenentatge cooperatiu que
estarien compostos per un alumne de cada curs. Amb els protocols per a evitar els contagis de la COVID19, de moment però, açò es realitzarà en cada nivell, sense mesclar de moment a l’alumnat de diferents
cursos.
Són tallers que se centren en un sol àmbit. Els tallers es desenvolupen durant tota la jornada i es treballa
des d’una dinàmica diferent per a poder aprendre més i millor. Cada setmana anirem canviant d’àmbit fins
a completar les quatre àrees en les que es divideix el currículum de l’ESO: tecnologia i arts, humanitats,
llengües i científica.
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INFANTIL 3 ANYS, BENVINGUTS/DES
Tenim nous companys i noves companyes! Les xiquetes i xiquetes de 3 anys han començat l'escola i
sembla que les coses han anat bé. S'han adaptat molt bé a l'horari i als companys i companyes. Han
començat, a més, el "Projecte dels Artistes" en el qual treballen l'art amb teixits de Judith Scott i el món
del color i patrons de Yayoi Kusama. Romina, la mestra del grup, considera que la classe és imaginativa,
amable, carinyosa i respectuosa. Benvinguts a Som Escola, companys/es!

UN/A ESTUDIANT COM NOSALTRES

Premi AL MICE

Guanyem un premi pel curtmetratge contra la
desigualtat de gènere.

En 3r de l'ESO volem aconseguir els diners suficients
per a donar una beca a un/a alumne/a de secundària
de la zona del trifinio, frontera entre Guatemala,
Honduras i El Salvador, fent projectes o activitats
per recaudar diners, ho anem a fer durant tot este
curs

i

la

intenció

és

garantir

els

quatre

anys

d'estudis per a una persona de la nostra edat.

El passat dissabte 23 d'octubre en el centre de
cultura d'Alzira l’alumnat de 3r ESO del curs
19/20 van anar a arreplegar el Premi Accesible
Valencia en el MICE 2021 Pel seu curtmetratge
anomenat “Som Totes” que parla Sobre la
desigualtat
i
la
violència
de
gènere.
Enhorabona!

Aquest projecte d'aprenentatge servei el farem amb
Escoles Solidàries, una ONG que va començar la
seuaa aactivitat en 1998, porten més de 22 anys
treballant en promoure la transformació de les
comunitats

educatives,

fomentant

l’educació

en

valors i compartint coneixements.
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PERFILS
ELENA SERRANO
Nom: Elena Serrano.
Edat:40 anys.
Aficions: zumba i ballar però, el
que més li agrada és passar
temps amb els seus dos fills.
Treball: Va començar a treballar
com

a

administrativa

a

Som

Escola l'any 2020.

L'EQUIP DE MEDIACIÓ,
PREPARAT!
Ja està preparat l'equip de mediació de secundària per a ajudar a les companyes i als companys a resoldre
conflictes. Aquest equip està format per 11 alumnes de 2n a 4t de l'ESO. Este any s'incorporaran alumnes de
1r.
Qualsevol membre de la comunitat educativa pot fer saber als mediadors que hi ha una qüestió per resoldre
mitjançant la mediació. Un/a alumne d'un curs superior hi intervendrà.

RAQUEL
4t ESO

NAIRA
4t ESO

MIQUEL
4t ESO
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MARTA
3r ESO

ADE
3r ESO

TOMOE
3r ESO

ITZIAR
3r ESO

ADRIÁN
3r ESO
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MIA
3r ESO

RAMÓN
2n ESO

ARTURO
2n ESO

Redacció Als quatre vents:
Mario, Iker, Loren, Ximo i Ade.

