
 
 

ACTIVITATS RELLEVANTS DEL CURS 2013-14 
 
Ha passat un  curs i, com tots els anys,  tenim coses que contar-vos. Aquest ha segut molt fructífer, 
ple de treball i de ganes de fer les coses ben fetes. Hem tingut de tot, i a més a més,  esdeveniments 
com a culminació de projectes realitzats al Centre, com l'estrena  de la pel·lícula “Emociones, , amb 
un resultat totalment sorprenent; l'exposició sobre Sorolla amb unes fotografies espectaculars; la 
representació d'obres de teatre com “Piratas del Caribe”, amb una posada en escena extraordinària; 
el festival de fi de curs, amb un desplegament increïble... i tants altres desenvolupats als cicles, i 
cursos, que no tenen la ressonància d'aquests, perquè no traspassen els murs de l'escola, però no 
per això menys importants. 
  
Aquesta dinàmica de treball, és la que impregna el currículum en aquesta escola, forma part de la 
nostra manera d'entendre l'Educació, i es manifesta en els diferents projectes o pràctiques 
educatives que es desenvolupen des d'Infantil a Primària passant per totes les especialitats, com per 
exemple: 
 

 Els projectes de Centre com "Som solidaris", guardonat per la Conselleria amb el Premi Pare 
Jofre, amb el Mercadet Solidari tant conegut per tots vosaltres que aquest curs ha complit 
11 anys; el projecte "Tertúlies literàries", presentat a la Conselleria com a projecte 
d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum i aprovat amb 
dotació econòmica; a més a més de tallers d'informàtica globalitzats en les diferents àrees 
curriculars.... 

 

 El projecte d'etapa "Musicant l'escola, dut a terme en l'àrea de Música a Primària, també 
presentat a la Conselleria i aprovat amb dotació econòmica com a projecte d'investigació i 
innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum. 

 

 Els projectes d'Infantil : "Els dinosaures" desenrotllat a tot el cicle; "Pintors mitjançant les 
estacions", desenvolupat a 4 anys; "Pintors" i "Salud buco-dental" en 5 anys; Taller de 
musicomotricitat... 

 

 Els projectes de lr cicle: "Contes populars"," L'Índia","Meliana el nostre poble", "El 
reciclatge", "La Odisea”,”'Es cos", "Nelson Mandela", "Animals salvatges", "Els oficis"; "La 
higiene del cos"... 

 

 Els projectes de 2n cicle: "El jardí escolar", que amb l'ajuda de l'AMPA hem creat el nostre 
jardí de plantes aromàtiques; "Construïm la casa d'adob"; "Descobrim a Sorolla" 
desenvolupat amb una sèrie d'activitats en l'àrea d'Artística, que han culminat en la platja de 
Meliana on els alumnes, han representat pintures de Sorolla que han segut immortalitzades 
per la fotografia; els tallers de la ciència divertida; taller d'expressió corporal i dramatització 
de l'obra de teatre “Piratas del Caribe” realitzada pels alumnes amb gran èxit... 

 

 Els projectes de 3r cicle com a continuació dels ja iniciats anteriorment sobre el cinema que 
enguany s'ha materialitzat amb la pel·lícula "Emociones" tot un projecte  desenvolupat, 



 
 

durant dos cursos, amb una sèrie d'activitats en l'àrea d'Artística, Llengua i Educació física, 
que han culminat en la producció del film on els alumnes, han elegit el tema, confeccionat el 
guió, representat l'obra  i preparat tot el que envolta a aquesta. S'ha continuat amb el 
projecte "DIARGLOC, el nou periodisme, on els alumnes de 6é, duen a terme un blog amb 
notícies i articles d'actualitat, tant de l'escola com de l'exterior, projectes de  dramatització 
d'obres de teatre... 

 
• El projecte d'Anglès "The màgic box, continuant amb el treball realitzat el curs passat 

 
• Els projectes d'Educació Física com "Setmana de les rodes", " Miniordinadors esportives, 

"Trobada de colpbol", com a participants de la lliga oficial de colpbol... 
 
Totes aquestes pràctiques educatives van acompanyades, com no podria ser d'altra manera, d'una 
formació per part dels mestres d'aquesta escola que, any darrere any, moguts pel criteri de la 
innovació i les bones pràctiques formem part de programes de formació. Aquest curs han anat 
enfocats a cursos d'Anglès per a la competència comunicativa, cursos de noves tecnologies a Infantil, 
un grup de treball per a l'elaboració d'activitats curriculars interactives i un seminari en tècnica de 
doblatge per a no professionals. A més a més, de cursos, congressos i demés que, a nivell individual, 
hem realitzat, tant a València, com a Madrid i altres llocs de la geografia. 
 
Per a concloure, volem afegir que aquesta és una escola pública on es treballa des de la investigació 
i la innovació on els nostres alumnes i els professionals estan immersos en una forma d'entendre 
l'Educació, on les bones pràctiques i actuacions d'èxit, impregnen tot el currículum amb activitats 
com les nomenades anteriorment. 
 
En aquest sentit podem  afirmar que a  l'escola pública es treballa molt i molt be i aquesta és un 
exemple, com tantes altres, on els mestres s'esforcen per dur a terme una  Educació de qualitat amb 
il·lusió, treball i rigor.  


