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Creadora del llibre
que va inaugurar la
CIÈNCIA-FICCIÓ

32 pàgines a COLOR

CARTA OBERTA A LES FAMÍLIES

SUMARI:

El curs s’acaba i nosaltres encara tenim la imatge a la retina d’aquella primera assemblea
de l’AMPA d’aquest curs escolar. Ens envoltaven els dubtes i la incertesa. Si bé és cert que
vam passar un moment de crisi per la manca de persones voluntàries per a col•laborar
activament en l’associació, es va fer una crida a la participació i la resposta va ser
realment gratificant.

CARTA DE...
Representants AMPA CARLES SALVADOR
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PERSONATGE
Mary Shelley. FRANKENSTEIN: UN VOLCÀ, DOS MONSTRES I TRES DIES

4-6

7

Des de l’AMPA volem agrair sincerament la participació tant de les persones que
configuren les comissions actuals com la d’aquelles que col•laboren de manera puntual
en el desenvolupament i organització de les diferents tasques de l’escola. Sense elles no
seria possible que les nostres filles i fills tingueren activitats extraescolars, aprengueren
en l’hort, gaudiren de festes....

8 - 13

I aprofitem a fer una nova crida a la participació, ja que tothom és benvingut i necessari.
L’AMPA és un pastisset que cal cuinar per això ens venen al cap alguns dels ingredients
que considerem indispensables i que d’alguna manera formen part de les diferents
comissions que la conformen:

L’HORT URBÀ DEL CARLES
Projecte de l’hort

INFANTIL 3, 4, 5 ANYS
Al llarg d’aquest curs hem…

Al voltant de 60 persones, tant amb experiència a l’escola com nou vingudes, segudes
a les cadiretes que diàriament calfen els nostres fills i filles, ens reunirem amb ganes i
il•lusió per tal de donar continuïtat a la feina realitzada els darrers anys tan invisible i poc
reconeguda com a necessària per al dia a dia de la nostra escola.

Recepta d’una AMPA potent:

AULES DE PRIMER A SISÉ
PRIMER: L’art i els aliments

14 - 15

SEGON: Missió Espacial

16 - 19

TERCER: Visita al Mas de Noguera / Robots del Futur

20 - 21

QUART: La classe de quart inventa / Fem tertúlies

22 - 23

CINQUÉ: Entrevista a David Ruiz Martínez

24 - 27

SISÉ: Escape room a la setmana cultural / Taller de programació i robótica / Viatge fi de curs 28 - 31

PORTADA: “RETRAT DE MARY SHELLEY” Naím, Quart de primària.

Compromís
Humor
Diversitat
Sintonia
Gent amb ganes

ANIMEU-SE I PARTICIPEU! Igual que Mary Shelley va crear una criatura fantàstica amb
peces de distinta natura i procedència, ajuda’ns a donar-li forma a aquesta AMPA amb les
teues aportacions.
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REPRESENTANTS AMPA CARLES SALVADOR

carles.salvador.ampa@gmail.com
carles.salvador.extraescolars@gmail.com

EDICIÓ I MAQUETACIÓ: AMPA CEIP CARLES SALVADOR

2

Respecte
Participació
Implicació
Altruisme
Escolta

Només des de dins podem construir la nostra realitat i el futur de la nostra escola. Aquest
és l’art de formar part.

LA PÀGINA DE LES MARES I ELS PARES
El nostre Món Illa. El decreixement.

Il•lusió
Comunicació
Creativitat
Idees
Esforç

@ampacarlessalvadorbenimaclet
revistacarles@gmail.com

http://ampacarlessalvador.es/

3

PERSONATGE
sens dubte els
queda un llarg
recorregut.
Només cinc anys
després de la
seva publicació
s’estrenava a Londres
la primera adaptació
teatral, i en 1910 es
realitzava la primera
pel•lícula basada en
aquest personatge,
encara que les versions
més conegudes
són la clàssica de
1931, interpretada per Boris Karloff, i la
de 1994, dirigida per Kenneth Branagh i
protagonitzada per Robert De Niro, sens
dubte la més fidel a la novel•la.

FRANKENSTEIN: UN VOLCÀ,
DOS MONSTRES I TRES DIES
1816 és conegut com l’any sense estiu. En
les Índies Orientals, actual Indonèsia, el
volcà Tambora va provocar la major erupció
volcànica registrada en la història. Les seves
conseqüències van ser devastadores en tot el
planeta. A més del tsunami que va provocar
en les costes de Bali i del gegantesc núvol de
gas tòxic, va omplir els cels del món sencer
de cendra i sofre i va portar a la llunyana
Europa l’estiu més fred del mil•lenni. Va ser
un any de fams, pestes, fred i pluja inclement.
Va haver-hi regirades, saquejos, migracions
massives i desenes de milers de morts. La
falta de gra amb la qual alimentar als cavalls
va fer que l’alemany Karl Drais inventés
el velocípede, antecessor de la bicicleta.
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L’experiència de la fam durant la seva infància va
motivar al jove Justus von Liebig a convertir-se en
químic i a desenvolupar els primers fertilitzants
químics.
Un grup d’amics anglesos, fugint de la glacial
primavera londinenca, van marxar de vacances
a Suïssa, concretament a la vila Diodati, a la vora
del llac Leman, al costat de Ginebra. En aquesta
vila s’havien allotjat en moments diferents John
Milton, Rousseau o Voltaire, i a un d’aquests
anglesos, el poeta Lord Byron, li va semblar una
bona idea llogar-la per a portar al seu col•lega
Percy Bysshe Shelley, la seva núvia de 18 anys
Mary, una germana de pare d’aquesta, Claire, i
John William Polidori, metge de Byron i aprenent

d’escriptor, a més d’algun convidat ocasional
com Matthew Lewis, autor del monjo.
Però va resultar impossible banyar-se ni
sortir a passejar. A més, Byron afegia de la
seva collita les llegendes sobre monstres
assedegats de sang que havia sentit als
Carpats, uns anys abans. En aquest context
Byron va tenir una idea: cadascun d’ells
hauria d’escriure una història sobrenatural,
original i amb un personatge fort i
carismàtic com a protagonista. Avorrits per
la inactivitat, la resta d’acompanyants van
acceptar el repte immediatament i es van
comprometre a presentar els seus resultats
en el sopar de tres dies més tard. No obstant
això, només dos d’ells van complir amb
l’acordat. Polidori va escriure El vampir,
el qual es va convertir en la inspiració del
posterior Drácula de Bram Stoker. Mary
va escriure un conte que més tard va
desenvolupar, encoratjada per Shelley, i
al qual va posar per títol Frankenstein o
el modern Prometeu, considerada com
la primera novel•la de ciència-ficció de la
història. En aquest lloc, durant
aquests tres dies, van néixer dos
mites del gènere de terror que han
arribat fins a l’actualitat i als quals

Però, com una noia de 18 anys va poder
escriure una obra literària d’aquest fust i
d’aquesta transcendència? El primer que
caldria dir és que de casta li ve al llebrer.
El seu pare era res menys que William
Godwin, escriptor, filòsof, polític i un dels
precursors de l’anarquisme. La seva mare,
Mary Wollstonecraft,
escriptora, filòsofa
i una de les
primeres dones
feministes de
la història, és
l’autora de
Vindicació
dels drets de
la dona (1792),
on s’atreveix a
sostenir que les
dones no són per
naturalesa inferiors
a l’home sinó
que semblen
ser-ho perquè
no reben la
mateixa
educació,
i que
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PERSONATGE
homes i dones haurien de ser tractats com a
éssers racionals. Mary Wollstonecraft va morir
a conseqüència d’unes febres puerperals
provocades pel part de la seva filla, com a tantes
dones en aquests anys, i aquest fet va marcar la
vida de l’autora de Frankenstein. La petita Mary
acudia amb freqüència al cementiri per a “parlar”
amb la seva mare, de la mort de la qual se sentia
culpable, en una època on
era freqüent el robatori de
cadàvers per a finalitats
d’estudis anatòmics. De fet,
la mort sempre va estar
molt present en la vida
de Mary Godwin, de
casada Mary Shelley.
Abans d’aquest
estiu a Suïssa ja
havia perdut a
la seva primera
filla i després
perdria dos fills
més, també de nens.
Només arribaria a
l’edat adulta l’últim.
El seu propi espòs, el
seu estimat Shelley,
va morir ofegat
durant una tempesta
en 1822. Polidori
s’havia suïcidat un
any abans, i Byron
moriria dos anys després. Mary Shelley va tornar
a Anglaterra i va dedicar la resta de la seva vida a
l’educació del seu fill i a la seva labor d’escriptora
professional, una de les primeres dones de la
història a aconseguir-ho. Ella mateixa
moriria a causa d’un tumor cerebral
amb sol 53 anys.
La seva obra, escrita a l’edat de
18 anys, va superar amb escreix
a la dels il•lustres poetes que li
envoltaven. Per a trobar l’obra
d’ells cal buscar-la i no sempre
és fàcil, no obstant això, a ningú
cal explicar-li qui era aquesta
criatura, dimoni, engendro, espectre, horrible ser,
com li va anomenar en la seva obra, perquè mai
6

L’ HORT URBÀ DEL CARLES
li va posar nom. No obstant això, no és un
monstre, sinó un ser aïllat i desvalgut. En la
novel•la el personatge arriba a dir: “jo no tinc
la culpa que m’hagin fet”, i el que sol•licita
del seu “pare”, del seu creador, no és una altra
cosa que una núvia, una companya, conèixer
l’amor, potser tenir fills, ser com els altres. En
realitat, la novel•la és una reflexió sobre la
solitud de l’ésser humà, sobre l’amor, sobre la
introspecció en cerca de la pròpia identitat,
i això es troba en tots els llibres clàssics de
terror. Encara que els seus sentiments són
bons, rep el rebuig pel seu aspecte i pel
seu origen, una creació de la ciència. No
és casual que la novel•la comenci i finalitzi
en la zona més remota del planeta, el Pol
Nord. El “monstre” és el ser desarrelat per
antonomàsia,
l’únic home
no nascut de
dona. I, no
obstant això,
va ser creat per
la imaginació
d’una dona.

Projecte de l´hort.
L’AMPA té una parcel.la de terra als Horts Urbans de
Benimaclet.
Un any més, un grup de mares, pares, iaies, iaios,
mestres, mestresses i alumnes hem fet possible el
projecte de l´hort. Any rere any mantenim la terra
perquè les criatures puguen disfrutar d’ella.
Les xiquetes i els xiquets de la nostra escola
han sembrat, plantat i recollit cebes, alls, ràvens,
lletugues, tomaques, creïlles, etc. Han descobert
els insectes que hi ha a l´hort i el meravellós
“hotel” que els han fet estudiants d’FP de l’Institut
de la Misericòrdia. Han vist amb lupes els cucs
que s’amaguen baix terra i olorat les plantes

aromàtiques que hi ha pertot arreu. Han dibuixat
alló que més els ha agradat de l´hort. Han aprés
quines plantes hi ha darrere de molts productes
que diariament utilitzem a casa i, fins i tot, han
preparat menjar per als pardals. Han gaudit molt i
nosaltres també.
Aquest treball de manteniment i l’atenció a les
visites dels alumnes suposa una mica d´esforç, però
a la vegada és una gran recompensa. Així que
si teniu un poc de temps, vos animem a vindre i
col·laborar amb nosaltres! Ho passarem bé!

David Fuster
Pare d’Adrià (Segon de Primària) i d’Irene (Segon d’Infantil)

Miguel Hernández
Pare de Julia (Tercer d’Infantil) i
Mario (Tercer de Primària)

Podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol qüestió amb les activitats als
horts, per fer-nos suggeriments i per si voleu col·laborar en tasques de manteniment:

carles.salvador.horts@gmail.com
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AULES D’INFANTIL

3 ANYS

LA CLASSE DE 3 ANYS PRESENTA UN
XICOTET RECULL DE TALLERS QUE
HEM FET AL LLARG DEL CURS

FEM MÚSICA AMB INSTRUMENTS DE PERCUSIÓ

JUGUEM A METGES I METGESSES I
DESCOBRIM LA TAULETA DE LLUM
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AULES D’INFANTIL

4 ANYS

HEM APRÈS MOLTES COSES LES BOMBERES I ELS BOMBERS

AL LLARG D’AQUEST CURS HEM…

EN LA SETMANA CULTURAL VAM TREBALLAR ELS SUPERHEROIS I A FRANKESTEIN

HEM ESTUDIAT
L’AIGUA I HEM FET
EXPERIMENTS
I PER ÚLTIM…. ESTEM ESTUDIANT ALS DOFINS!!!!

HAN VINGUT LES FAMÍLIES A
JUGAR AMB NOSALTRES,
I HEM ANAT A L’HORT
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5 ANYS

AULES D’INFANTIL

LA CLASSE DE 5 ANYS ESTÀ A UN
PAS DE PRIMÀRIA
Aquest any hem treballat molt, però també ens hem divertit fent recerca,
preguntes que ens portaven a diferents llocs: Els dinosaures, la prehistòria, els
dracs i ara els superherois i les superheroïnes.
L’art i els experiments també han estat presents, encara que a vegades alguns no
ens eixien (és el que té la ciència)
Espere que l’experiència al cicle d’infantil hagi estat d’alegria i felicitat.
LA FIRA DEL LLIBRE

MUSEU PIUS V

CIÈNCIA
EN INFANTIL

LES SUPERHEROÏNES I ELS SUPERHEROIS

JOCS MATEMÀTICS
12

LA PREHISTÒRIA

ELS DINOSAURES
13

AULA DE PRIMER

L’ART I ELS ALIMENTS
A la classe de 1r hem fet un taller de
plàstica relacionat en com jugar amb els
aliments, les seues formes i textures per
poder fer retrats.
Ens hem fixat en Giuseppe Arcimboldo,
un pintor italià conegut sobretot per les
seves representacions manieristes de
la cara humana a partir de flors, fruites,
plantes, animals o objectes.
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El manierisme és un corrent artístic que
busca fugir de la imitació o còpia de la
realitat de manera que cada artista crea
el seu estil personal de representar el
món.
Ací us deixem alguns exemples
d’Arcimboldo i de les creacions
«manieristes» dels xics i xiques de primer.
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AULA DE SEGON

MISSIÓ ESPACIAL
Hi havia una vegada una constel·lació
molt, molt gran: La Galàxia; bo, millor dit,
gran per als seus habitants, però molt,
molt, molt xicoteta a l’univers infinit. Els
estels d’aquesta constel·lació jugaven i
s’ho passaven molt bé.
La Galàxia tenia molta llum com a resultat
de la llum combinada de milions d’estels.
El Sol era l’estel més gran i rialler. Sempre
movia els seus raigs de foc i li agradava
jugar amb tots i totes però especialment
amb la seua millor amiga, la Polar, que
sempre estava molt lluny i molt, molt,
molt freda, estava gelada.
Unes vacances el Sol i la Polar, van jugar
tanta estona junts sense fer cas a la resta
d’estels que es varen enfadar un poquet, i
el Sol es va posar malalt, tenia fred. Havia
agafat la grip!.
La resta de planetes, estels, cometes i fins
i tot, sense acostar-se’n molt, els forats
negres es preocuparen per l’estat de salut
del Sol i li volien ajudar.
Pobre Sol! No parava de fer esternuts.
I cada cop que feia un..., un raig sortia
disparat i encara tenia més fred.
Els raigs que sortien disparats del Sol
anaven a parar als planetes que giraven
al seu voltant. Els que queien al planeta
Terra produïen sequeres i incendis molt
perillosos per als terrícoles.
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La Terra es va espantar i tindre por,
i ràpidament va enviar vint-i-cinc
astronautes en cinc coets per a solucionar
el problema.
Els vint-i-cinc astronautes tenien poc
temps, els raigs ja havien arribat a Mercuri
que estava molt prop i es va desintegrar!
El Sol s’estava quedant sense raigs i
començava a congelar-se.
Uns marcians i alguns selenites van
cridar uns altres estels, els estels Fugaços,
perquè anessin calfant el Sol, esperant
l’arribada dels astronautes.
Els Fugaços li van llançar molts llumins,
meteorits..., però el Sol no parava
d’esternudar.
Començaren a fregar les seus cues molt i
molt fort fins arribar a sortir espurnes i...
per fi, feren foc!
Ràpidament el van llançar al Sol, no hi
havia molt de temps, la resta de planetes
començaven a congelar-se.
Arribaren els astronautes i arreplegaren
les espurnes, per a fer boles gegants,
perquè el Sol se les poguera menjar i
augmentarà la seua calor, treballaren fins
que es va escalfar ell i tots els planetes
que giraven al seu voltant. Quan el Sol
va deixar d’esternudar els astronautes
tornaren a la terra aviat, perquè estaven
17

AULA DE SEGON

MISSIÓ ESPACIAL
un poquet marejats degut a la desgravitació i el poc oxigen que quedava
després de tantes hores de treball.
Que bé! Tothom estava molt content,
però..., pobre Mercuri! Mercuri havia
desaparegut i els seus amics en recordarlo, es van posar molt tristos. Tots els
planetes ploraven, eren llàgrimes de
planeta, que no eren d’aigua, eren de
pedra.
Tota la constel·lació es va omplir
de llàgrimes, de xicotetes pedretes
que anaven caient al forat que havia
deixat Mercuri en la seua explosió i
desintegració. De sobte, els astronautes
quan tornaven a la Terra s’adonaren que
s’havia format un altre planeta.

El Sol s’havia curat, hi havia un altre
Mercuri. Tot tornava a ser com abans.
Els astronautes quan tornaren a la Terra,
reuniren a totes les seues amigues i a tots
els seus amics per informar els terrícoles
que havien de signar un compromís molt
important perquè no tornara a passar el
fet que ells havien viscut.
Mercuri ens havia salvat dels raigs de la
malaltia del Sol, però nosaltres havíem
de tindre cura en la Terra perquè el Sol
tinguera amics en tots els planetes i no
tornara a refredar-se i poguera continuar
fem llum i calor a la Galàxia.

HI HA MOLTS
PLANETES, PERÒ ENS
AGRADA EL NOSTRE!
L’HEM DE CUIDAR
Les i els alumnes de segon
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AULA DE TERCER

VISITA AL MAS DE NOGUERA
El 4 i 5 d’abril vam anar al campament
Mas de Noguera, situat a Caudiel. Ho
vàrem passar molt bé anant per la
muntanya i jugant en el temps lliure.

ROBOTS
DEL FUTUR

Van munyir les vaques, estudiar les
abelles, vore gallines, bous, ovelles,
ànecs i també férem senderisme. Les
nits van ser molt divertides!

HA ESTAT
UNA EXPERIÈNCIA
INOBLIDABLE!

20

HO HEM PASSAT
GENIAL TREBALLANT
COM ELS INVENTORS!

La classe de 3r va fer a la setmana
cultural robots amb materials que
teníem per casa, caixes de cartó,
plàstics, pintures i colors divertits.
Vam treballar per equips i finalment
els presentarem a la classe de 5 anys.
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AULA DE QUART

MÀQUINA EXPENDEDORA
2.0 ECOLÒGICA

FEM TERTÚLIES!

LA CLASSE DE
QUART INVENTA
Aquesta setmana cultural ha arribat
la ciència-ficció a la nostra escola i
ens hem convertit en científics
inventors, les nostres ments s’han
posat a treballar i hem creat aquestes
«Màquines».
AGAFA CONTAMIPLÀSTICS

Aquesta màquina serveix per salvar els
animals marins del microplàstics i la
contaminació, ja que arreplega els residus que
es troben al mar.

EL GOLUT

QUÈ ÉS LA TERTÚLIA?
Després d’introduir alguna substància que
penses contaminada, la classifica en aigua,
aire i menjar. Després extrau tots els elements
contaminants i els rebutja, netejant tot allò
que entra.

La tertúlia és una sessió de treball on,
després de la lectura que hem fet a casa, ens
dediquem a comentar idees, dubtes, coses
que ens han agradat o que ens han recordat
algunes experiències viscudes.

COM HO FEM?
Quan comencem la sessió ens col·loquem
en cercle i la moderadora o moderador
anota les persones que volen intervindre,
seguint l’ordre de les pàgines

EL RECOGEITOR

És una màquina que arreplega el fem de terra
i el tira al contenidor adient, i si pilla algú tirar
fem a terra li avisa

L’ESTUFA MÒBIL

QUI PARTICIPA?
Serveix per alimentar els animals domèstics
quan els seus amos no estan a casa o no tenen
temps per a donar-los de menjar.
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Serveix per apropar l’estufa a les persones
sense necessitat d’alçar-se del lloc. Amb un
comandament a distància regules
la temperatura i te la pots portar a
qualsevol part de la casa o del jardí.

L’alumnat de quart i les famílies
o mestres que tinguen ganes
de col·laborar

QUINS LLIBRES HEM
LLEGIT AQUEST CURS?
La màquina dels contes, Els contes
de les mil i una nit, Fantasmàtic i ara
estem llegint L’Odissea.
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AULA DE CINQUÉ

ENTREVISTA A DAVID RUIZ MARTÍNEZ
David Ruiz Martínez, arquitecte de
professió i escriptor de vocació,
ens ha apropat a la ciència ficció
de la mà de la seua “òpera prima”:
“Código Púrpura”. Ací teniu un
extracte de l’entrevista que li vam
fer a classe de cinqué durant la
Setmana Cultural.
SILVIA: Bon dia David. En primer
lloc, gràcies per vindre. Com saps
estem a la Setmana Cultural i
ens ha semblat molt interessant
conèixer més la teua vessant com

escriptor, i a més, hem de dirte que aquest espai que abans
era una aula de música estem
transformant-lo en una biblioteca
i tu ets el primer escriptor al que
convidem.
JESÚS: En quin moment vas
decidir escriure el llibre i per què?
Es difícil responder, pero quizás
empecé a escribir y hacer algo
creativo, paradójicamente, en un
momento de mucho trabajo. Al

trabajar en casa me servía para
desestresarme, y con el tiempo, me
he podido organizar para sacar
tiempo y poder escribir .
CARLOS: A quina edat vas
escriure la teua primera novel·la?
De mayor, hace dos años.
ZOHRA: En quin lloc has escrit la
novel·la?
Bueno; en diferentes lugares, en mi
despacho de casa, en la cocina, en el
coche mientras esperaba a mi hija de
la extraescolar de fútbol. Cualquier
sitio es bueno para sacar tiempo.
DANISA: Per què has decidit que
el llibre siga de ciència -ficció?
La verdad es que no sé muy bien
el por qué, pienso que “El juego
de Ender” de Orson Scott Card, ha
debido influir en mi decisión.
SARA SALVADOR: Si feres altra
novel·la quin gènere triaries?
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Si y no, hay dos aspectos que te
ayudan mucho, el primero haber
leído mucho y el segundo la
imaginación que tengas.
MAYA: Per què de sobte has
començat a escriure llibres?
Te nace y quieres hacerlo. Es casi una
necesidad interior.

Depende del momento, te debe
surgir .

SARA PORCAR: Quants
personatges són el mínim per a
que siga interessant la història?

CRISTINA: T’ha costat molt agafar
idees per a escriure el llibre?

Sara, no hay un mínimo para que la
historia sea interesante.
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AULA DE CINQUÉ

ENTREVISTA A DAVID RUIZ MARTÍNEZ
PAU PÈREZ: T’agrada escriure
sols ciència -ficció o també altres
gèneres?
He escrito también otra novela
en la que me pongo en la piel de
cuatro amigas, titulada “Chicas,
¿quedamos? Historias del día a
día”. Esta no es de ciencia ficción,
está más orientada a las relaciones
personales. Ya está publicada
también en Amazon.
JORGE : En què t’has inspirat per
a escriure la teua novel·la?
Me he inspirado en muchas cosas
y en ninguna. Os voy a contar un
secreto: de pequeño no solía leer
mucho. Es de mayor cuando me
aficioné. Alguno de los libros que
más me han gustado han sido
textos considerados clásicos, “Los
hermanos Grimm”, “El Principito”,
“Tom Sawyer”, “El mundo de Sofía”,
“El juego de Ender”, todo lo que lees
te influye en la elaboración de una
novela. Y de adulto el que más me
ha impactado es “Ensayo sobre la
ceguera” de Saramago.
MARINA: Quanta gent ha
comprat el teu llibre?
Descargas en e-books unas 500 y el
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libro físico una treintena.
ÁNGEL: Per què aparèixen al teu
llibre les línies temporals?
Porque en la trama se producen viajes
en el tiempo, con escenarios en la
actualidad y en un futuro próximo.
GERMÁN: Més o menys quant
costa escriure un llibre de 100
pàgines? i quant costa produïr
aquest llibre?
Para escribir un libro no hay un
tiempo mínimo. Si vas a escribir una
novela histórica primero deberás
documentarte bien y eso puede
llevarte mucho tiempo. Otro factor es
la dedicación que le des a la escritura,
si eres una persona que se dedica
exclusivamente a escribir, es posible
que no te cueste mucho un texto de
esa extensión.
PAU SERRANO: Per què t’agrada
ser escriptor?
Es una manera de dar respuesta a
una inquietud creativa que tengo.
JOAN: Per què has mentit amb el
teu nom?
Muy bien, te has dado cuenta. El
libro lo firmo bajo el seudónimo de
Zuri Vidad. En cierta manera es un

juego de palabras con las letras de
mi nombre y apellido y por otro lado
quizás responde a una cierta timidez,
y así no mostrar el nombre real.
SAUL: Per què has escollit aquest
títol?
«Código Púrpura» es el nombre que
recibe un hecho que ocurre en el
libro y me pareció apropiado para
titularlo así.

FERRAN: Té alguna dedicatòria?
Sí, se lo he dedicado a Tania y Joel,
mis hijos y a mi mujer Sara.
SILVIA: Moltes gràcies per vindre
David, ha sigut molt interessant
escoltar de primera mà tot el
procès creatiu al voltant d’una
novel.la. Informan’s dels teus
propers títols.
Muchas gracias. Ha sido un placer
haber compartido este ratito con
todos vosotros.
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AULA DE SISÉ

ESCAPE ROOM
A LA SETMANA
CULTURAL
Va ser una sorpresa que ens van fer la
nostra tutora Eva i la mare de Jaime,
Begoña.
L’Escape Room es deia La volta a Europa
en 7 dies. Calia ajudar a Phileas Fogg a
tornar a la seua època. Phileas Fogg és
el protagonista del llibre “ La volta al
món en 80 dies”, escrit per Julio Verne.
Hi havia 7 proves, teníem una hora per
a superar-les, i com al final no ho vam
aconseguir, ens van donar 15 minuts
més.
En les proves hi havia des de sopes
de lletres fins a missatges secrets
que calia desxifrar… Va estar una
experiència molt interessant.
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Un Escape Room és un joc en el qual cal
eixir d’una habitació on t’has quedat
tancat. Per a això hauràs de superar una
sèrie de reptes variats que et portaran a
trobar la clau per obrir la porta d’eixida.
Aquesta experiència es pot aprofitar
en el terreny educatiu, ja que les proves
estan relacionades amb el currículum i al
mateix temps es desenvolupen habilitats
transversals com l’atenció, l’observació,
el treball en equip, aprendre a aprendre,
aprendre a pensar, raonament lògic i
competències comunicatives i lingüístiques.
Enguany, per primera volta, s’ha fet un
escape room educatiu en la classe de sisé
en la setmana cultural. La tutora, Eva
Puertes, m’ho va proposar, i ens posaren
mans a l’obra. L’escape ha girat al voltat
d’un viatge per Europa i els reptes han sigut
molt variats: encreuaments, missatges
xifrats, sopa de lletres, utilització de tauletes
per llegir codis QR, recerca d’informació i ús
de noves aplicacions. Tot açò acompanyat
d’un vídeo de motivació per als dies previs i
un altre d’introducció el dia de l’escape.

Han sigut dos mesos intensos de preparació
i molt de treball, però ha compensat. La
resposta dels xiquets i xiquetes va ser molt
bona. Demostraren saber treballar en equip,
prendre decisions, i el que és més important,
fer-ho amb respecte. També va quedar
reflectit que els continguts curriculars estaven
assolits i que saben fer un bon ús de les noves
tecnologies.
Em quede amb la il·lusió de l’alumnat, la
seua innocència, els seus rostres d’incertesa
davant el que anava a passar, i sobretot tinc
la satisfacció de que van saber gaudir de
l’experiència, com ells mateixos van dir en
l’avaluació de l’activitat.
Una qüestió important del nostre col·legi és
la proximitat entre els diversos membres de
la comunitat educativa, i aquesta activitat
m’ha ofert la possibilitat de treballar de forma
estreta amb una professora i amb un grup del
centre. Done les gràcies a Eva per confiar en
mi. Treballar amb ella ha sigut un plaer.

Begoña Pérez Berná
Mare de Jaime (Sisé de Primària) i de Pau (Tercer de Primària)
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AULA DE SISÉ

TALLER DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

VIATGE DE FI DE CURS

A classe fem un projecte de programació
i robòtica, on hem treballat amb diversos
programes. En cinquè vam utilitzar el
Scratch per a programar jocs.

Els dies 10, 11 i 12 d’abril vam anar de
viatge a l’Alberg de Benaixèver. Vàrem fer
moltes activitats d’aventura.

Aquest any , el primer trimestre vam
començar amb l’Ozobot que és un
robot que segueix una línia negra i, si
fiques diferents combinacions de colors
programes diferents accions com canviar
de direcció, pegar una volta…

Ara estem utilitzant mBot, que és un
altre robot que tu li dones ordres per
ordinador amb un programa paregut al
del Scratch. En el mBot hem programat,
per exemple, que el mBot fique cares
amb plaques LED, que puga contar fins a
20, que ens seguisca com si fos la nostra
mascota...
Aquest taller ens agrada molt perquè
treballem en equip i aprenem a
programar.

El primer dia varem arribar i varem tindre
molt bones impressions ja que era tot
molt bonic. Eixe dia férem Cangu jump,
que eren uns patins que et feien botar
molt alt. Després férem tir amb arc, que a
tots ens va agradar i repetirem quasi tots.
El menjar estava super bo.
El segon dia férem tirolina i orientació
al bosc. I per la vesprada Pi a pi i Tritops
, que són uns circuits amb prou altura
( el primer més ), on vas passant per
pasarel·les, xarxes, etc. Són les dos millors
activitats.
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Per la nit, jugàrem a atrapar als monitors
i, la segona nit, tinguérem una discoteca
molt divertida.
L’últim dia férem piragüisme, que era
molt divertit i cansat, i també rapel, que
feia un poc de por per l’altura, i molta
adrenalina. El viatge va ser una molt bona
experiència.
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LA PÀGINA DE LES MARES I DELS PARES

El nostre món illa.
El decreixement.
Els nostres avantpassats vivien a un planeta
oceà, un planeta de recursos il.limitats. Podien
pescar i caçar el que vullgueren, sempre hi
havia més peixos i més animals. Si esgotaven
els recursos d’un terreny o el contaminaven,
senzillament se n’anaven a un altre lloc més
llunyà. Pensaven que res tenia fi.

Així hem viscut la majoria de civilitzacions fins ara.
Però uns homens savis fa molt de temps van dir:
Ei! Que el recursos del planeta no són il.limitats! Si
continuem tirant sense control, un dia ja no hi haurà
més peixos que pescar, més animals que caçar, més
insectes que fumigar, més arbres, selves o boscos
que talar, més petroli que extraure ni més cultius que
contaminar. És un món illa.
I quasi tots li deien (i ara també):
Ei tu, que dius! El món és molt gran i no s´esgotarà
mai. Podem extraure, fabricar i tirar al fem el que
vullgam, cada vegada més, creixent i creixent sense
parar. No passa res! És un món oceà.

Vosaltres, les criatures que ara esteu al Carles,
aneu a viure en un nou món, el món dels recursos
limitats. Haureu de conviure en la natura de
forma sostenible. Ja no podreu pescar, caçar, talar,
extraure petroli de forma il.limitada. No podreu
fabricar plàstics i tirar-los al mar, ni cremar més
gasoil per als cotxes, ni anar a l’hamburgueseria
i menjar amb coberts de plàstic, ni contaminar
els rius, senzillament perquè els recursos s´estan
esgotant. El nostre planeta, que compartim amb
els animals i les plantes, ja està al límit i haurem de
ser respectuosos amb ell.
D’aquesta manera, l’ecologisme, la sostenibilitat,
el decreixement, l´economia circular, el consum de
proximitat, els productes ecològics i les energies
renovables no seran ja una opció, sinó la vostra
forma de viure.

David Fuster
Pare d’Adrià (Segon de Primària) i d’Irene (Segon d’Infantil)
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