Puçol, especial estiu 2020
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Editorial
Aquest ha sigut un curs molt estrany que crec que ningú oblidarà
mai, ni el professorat, ni l'alumnat, ni les famílies. Però pense que serà
un fet històric, ja no en Espanya, sinó en tot el món.
Aquesta situació ens ha fet valorar altres coses a les que no li
donàvem importància, com estar amb la família i tindre salut i estar
sans. També pense que ens ha fet traure de dins valors i força interior
que ens ha fet millor persones.
Tots hem treballat i hem continuat el curs amb molt d’esforç i amb
il.lusió de manera telemàtica, però per a mi, després de tants anys
d'estar amb els meus alumnes, vos he trobat molt a faltar. Els vostres
somriures, les vostres abraçades i eixa alegria que porteu dins i
compartiu amb tots nosaltres.
Només em queda dir-vos que estic molt orgullosa de tots i espere
vore-vos molt prompte.
Que pàsseu un bon estiu! Que ens l’hem guanyat!

La senyo Cristina
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HA PASSAT A PUÇOL QUE…

Les classes presencials a Puçol s’han cancel·lat des del
13 de març.
Ara treballem d’aquesta manera a casa :
Cada matí els/les mestres ens envien un correu amb els
deures que hem de fer (també poden ser treballs). I per a
veure’ns fem videoconferències on contem com hem
passat la setmana i després parlem d’un tema que hem
proposat la setmana anterior, per exemple aquesta
setmana hem fet “esport”, una persona ha elegit fer
estiraments de ioga, hem fet tenis, estiraments de coll… la
setmana següent mostrarem la nostra mascota.
És un altra forma de treballar i aprendre a la que no
estàvem acostumats però degut a la crisis sanitària per la
qual passa el país no hem tingut més remei que
acostumar-nos, tant professors com alumnes.
Espere que passe prompte i en setembre ens veiem ;)

AITANA PASCUAL PIQUERAS 5é
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L’ENTREVISTA
Alexandra Anei
En aquesta entrevista anem a parlar amb Alexandra Anei (la meua
tia) que té 33 anys.
1. T’agrada vore sèries ?
Sí.

2. Quantes sèries has vist en aquest últim mes ?
2.

3. Quines ?
Scorpion i The Last Kingdom.

4. Quina és la teua sèrie preferida ?
Suits.

5. Quina sèrie ens recomanaries ?
Suits, es que és molt bona.

Sara Maria Mora Anei 5é
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RACÓ NATURAL
El clavell d’aire
Hui parlaré d'una planta molt especial i un poquet rara, aquesta
planta és el clavell d'aire, és una planta que no necesita terra.
Aquesta planta és molt comú en Astúries i en tot el nord
d'Espanya, és una planta que necessita molta aigua i és una
planta exterior perquè necessita sol.
A mi personalment me pareix una planta molt bonica i curiosa.

Cristina Lozano Frutos 6é
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RACÓ NATURAL
Sàlvia

La sàlvia és una herba que s’utilitza des de fa milers d’anys pels seus efectes
beneficiosos per a la salut. Naix en el Mediterrani però ara es cultiva també a Europa
occidental, Rússia i als Estats Units.
S’utilitzen les fulles, grans, estretes, dentades, blanquinoses i amb la vora arrugada, que
contenen un oli que s’utilitza per a aromatitzar carns, aus i embotits; també es
consumeixen en infusió com a planta medicinal.
Prefereix com a hàbitat els vessants pedregossos, les vores dels camins, els prats secs
poc adobats i fèrtils i els llocs calcaris. Floreix al juny i al juliol.
Pasta amb salsa de mantega i sàlvia
Esta és la recepta d’un plat que preparem molt a casa, típic de la cuina italiana. És molt
fàcil de fer i està molt bona. Espere que vos agrade.
Es fa una salsa fonent mantega en una paella i afegint les fulles de sàlvia picades.
Després es mescla tot amb la pasta. Es pot afegir formatge parmesà perquè tinga encara
més sabor.

Fabio Burlinetto Pérez 5é
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CRÍTICA DE CINEMA
AVENGERS: INFINITY WAR

Vull parlar sobre “Avengers: Infinity War” la pel·li és genial, el que no m'agrada és que lluiten
per separat perquè els dolents són més i envaeixen més, després que muiga Spider-Man perquè li
havien fet un vengador fa 3 minuts. I l’últim que muiguen quasi tots el protagonistes la pel·li està
bé però la pots millorar.

Pedro Niza Lidón 4t
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CRITÍCA DE CINEMA
EMOJI LA PEL·LÍCULA
DIRECTOR: Tony Leondis
PRODUCTOR: Sony pictures animation
ESTRENA: 28 de juliol 2017

TRACTA DE:
Gene, és un emoji amb vàries expressions, cosa que no li agrada gens. Per això li
demana a dos amics que li ajuden a tindre la cara d'una emoció.
Durant la seua aventura descobreixen, que el seu mòbil on ells viuen, està
en perill.

LA MEUA OPINIÓ
Em va paréixer un pel·lícula molt normaleta, però em va agradar.

Fran Mollá Clement 5é
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MINIBIOGRAFIA
PEPE CARROLL
Pepe Carroll, el seu nom de veritat és José Arsenio Franco Larraz, però va tomar el nom artístic
per l’escriptor britànic Lewis Carroll, autor d’Alicia en el País de les Maravelles.
Ell va ser un mag i també presentador de televisió. Va nàixer en Calatayud (Zaragoza) el 19
d’abril del 1957 i va morir el 5 de gener del 2004.
Va realitzar estudis d’enginyeria de camins, encara que no va finalitzar els estudis al decidir que
volia dedicar-se professionalment a l’il·lusionisme. Va començar com mag en l’Associació
Màgica Aragonesa i més tard es centraria a la màgia de prop.
Va ser un gran amic de Juan Tamariz, d’Arturo de Ascanio i altres mags de l’escola de Màgia de
Madrid.
En la seua carrera televisiva va començar en Antena 3 com presentador del programa “Genio y
Figura”. Més tard, en Tele 5 amb el programa “Sorpresa, Sorpresa”.
Va obtindre diversos premis nacionals e internacionals de màgia. Va escriure dos llibres sobre la
matèria. Va a arribar a actuar en Las Vegas.
Molt afectat per la mort de la seua mare i la seua pròpia parella, la salut de Carroll es va anar
debilitant fins la seua mort, per un infart.

Paco Mora Martínez 5é
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MINIBIOGRAFIA
Johan Cruyff
Johannes Cruijff. Va ser un jugador de futbol i entrenador de futbol. És considerat com el jugador
d´Europa el millor del segon segle. També va ser escollit per 30 dels 34 guanyadors del baló d'or
(del 1956 al 1999) i del tercer jugador més popular del segle XX.
Va jugar deu temporades al primer equip d'AJAX a Àmsterdam. Després va signar el 1973 per al
F.C. Barcelona, el qual marxaria va fer el 1978 a terra a la Lliga nord-americana de futbol. Allí va ser
tres temporades, intercalades amb una temporada al Llevant UE que militava en la segona divisió
d'Espanya.
Va tornar el 1981 a la lliga holandesa, militant dues temporades en la seva última temporada com a
jugador del Feyenoord a Rotterdam. Aconsegueix cinc copes holandeses, vuit lligues d'Holanda,
tres copes d'Europa, una Copa Intercontinental i una Supercopa d'Europa amb AJAX, una lliga
holandesa i una copa holandesa amb el Feyenoord, i una lliga espanyola i una copa espanyola amb
el F.C. Barcelona.
Va ser el baló d'or en tres resultats (1971, 1973 i 1974), una marca que comparteix amb Michel
Platini i Marco van Basten. Cruyff va escapar de l'exponent més famós per la filosofia del futbol
conegut com "futbol total", desenvolupat per Rinus Michels.
El 1984, es va retirar com a jugador del joc.
Cruyff es va convertir en entrenador d'Ajax i en els dues copes holandesos i una copa d´Europa,
posteriorment es convertirà en entrenador i president honorari del F.C. Barcelona, un club que va
ser un assessor com a col·laborador de la Federació Catalana en projectes esportius i socials.
Lople a Spanish Cup, quatre Lligues d'Espanya, tres Supercopes espanyoles, una copa d'Europa
de guanyadors, un got europeu i una Supercopa d'Europa amb Barcelona.

Alejandro Sempere Sanchez 6é
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CONTE
El Príncep Àlex
Una vegada un príncep i una princesa que vivien en la Vila de Matola, un dia mentres passejaven
pel jardí de la seua vila va aparèixer volant un dragó amb la intenció d'emportar-se a la princesa.
Encara que de lluitar molt el príncep el dragó va aconseguir emportar-se a la princesa. El príncep
enamorat volia recuperar-la, va anar al Regne d'Elx i preguntant als mercaders del Raval va aconseguir
saber que la princesa estava retinguda en la torre més alta del Castell d'Altamira.
El príncep en la seua Vila de Matola inventà un aparell volador per a sortejar el fos del Castell
d'Altamira el qual estava ple de cocodrils i piranyes i poder arribar a la torre més alta del castell i poder
rescatar la princesa.
Quan va tindre tot llest, una nit va partir cap al rescat de la princesa. Quan va arribar a la torre
la princesa sorpresa va pujar a l'aparell volador, però per desgràcia el dragó es va despertar i va començar
a seguir-los.
El príncep encara que va intentar despistar al dragó no ho aconseguia i se li va ocórrer passar per
davall del Pont de la Verge perquè el dragó que era molt gran quedara embossat en un dels ulls del pont, i
així va ocórrer.
Així el príncep i la princesa van viure feliços en la seua Vila de Matola.

Álex Torregrosa Coves 4t
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CONTE
MATILDA
Hui Matilda se'n va anar a passejar al camp dels seus iaios. S'ha divertit molt amb els animals
del camp. Havien pardals, peixos, gossos, gats, gallines i cavalls. El favorit de Matilda és el
cavall.
A la vesprada s'ha vestit i s'ha posat les proteccions per a passejar amb Lluna, la seua egua
blanca amb taques i ulls marrons. Quan passejava amb Lluna, s'ha entropessat amb una gran
roca. A l'alçar-se marejada, s'ha trobat amb una cosa que no esperava per a res. Era un mapa
del tresor signat pel pirata Mirgo! La direcció portava a la casa dels iaios de Matilda.
A l'arribar a la casa dels iaios, Matilda hi va preguntar al seu iaio si sabia algo del pirata Mirgo.
Ell va contestar:
- Eixe pirata era jo, em dedicava a solcar els mars amb el meu vaixell a la cerca de tresors
antics i plens de valor.
Mirgo (el seu iaio) li va a començar a contar la seua història de pirata i les seues aventures en
el seu vaixell. Matilda es va donar compte que el vertader tresor era el seu iaio.

Claudia Gurtiérrez Agulló 5é
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POEMES
NÚMEROS

1, 2, 3, salteu,
4, 5, 6, canteu,
7, 8, 9, balleu
i tot el món alceu.

ARTS

El Gòtic és únic,
el Romànic és antic,
el Barroc no és catòlic
i tot això és art bonic.

Maylis Sansano Trazères 5é
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RACÓ NATURAL – WOLFFIA ARRHIZA
És la planteta més petita del planeta. Pesa 0,5 grams i el seu diàmetre oscil·la
entre 8,8 i 1,3 mil·límetres, el que fa que una dotzena d'elles càpiguen
còmodament en el cap d'una agulla. És aquàtica i és originària de Malàisia i
Austràlia.
Són un 40% de proteína, el que la col·loca al mateix nivell que la soja i per
això s'utilitza com aliment.

Athenea Ariadna Alacid Coll 4t
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ARTÍCLE D’OPINIÓ

El Confinament
El confinament ha durat uns tres mesos des de que va començar en març.
M'ha paregut molt avorrit perquè hem estat molt de temps sense poder fer diverses
coses i també sense vore a la gent, ni anar al col·legi.
Per un altre costat, sí hem pogut fer algunes coses, com passar més temps amb els
nostres pares i jugar a molts jocs diferents als que tenim al col·legi, però no hem
pogut fer moltes altres coses com per exemple eixir i jugar amb els nostres amics, o
visitar a les nostres famílies.
Per sort ja podem fer unes poques coses mentre anem avançant les fases, com ara
que estem a la fase 2 quasi a la fase 3, en la que ja podrem eixir als bars, centres
comercials, anar al cine, anar a vore als amics o anar a casa de familiars, però
sempre amb precaució i respectant les normes al lloc que estiguem, com anar amb
la màscara i si és possible usar desinfectant si s'entra en contacte amb una altra
persona o objecte.

Daniela Espinosa Ñíguez 4t
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TRADICIÓ I CULTURA
Festa de la vinguda de la Mare de Déu
Cantó
A la matinada de el 28 de desembre de 1370, el guardacostes Francesc Cantó que
vigilava la costa il·licitana va descobrir entre les aigües de la mar un bagul que
contenia la imatge de la verge de l'Assumpció i el "consueta" el llibre amb els
versos, la música i les indicacions per a la representació del Misteri
d'Elx.
Tots els anys es realitza en honor a la verge una romeria que surt des de Santa
Pola fins a Elx. La sortida de la romeria és el 28 de desembre a la matinada, des
de la platja del Tamarit fins l'Hort de les Portes Encarnades, a Elx.
A les 15:00 hores des de l'Hort de les Portes Encarnades, Cantó surt a cavall per
anunciar la troballa al Concejo. Ix una comitiva per recollir el bagul i es trasllada
la verge en processó fins a la Basílica de Santa Maria.
A l'endemà dia 29 per matí té lloc una processó de la Vinguda de la Mare de Déu,
aquesta va acompanyada en el seu tron per nens i nenes vestits d’angelets.

Toni Fernández Gonzálvez 6é
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TRADICIÓ I CULTURA
El bollitori
Uns dels plats tradicionals de la província d'Alacant que en Elx es coneix i es realitza
des de fa molt temps és el bollitori.
Encara que hi ha gent que no ho coneix és un plat que es realitza des de fa molt temps
i s'elabora de la següent manera:
INGREDIENTS
300 grams de bacallà (sense dessalar)
4 creïlles
1 tomaca
1 ceba
3 dents d'all
1 fulla de llorer
1 litre d'aigua (aprox.)
oli
4 ous
PREPARACIÓ
Es posen en l'olla, el bacallà (sense espines), les creïlles pelades i trossejades, la
tomaca sencera, la ceba sencera, la fulla de llorer, l'aigua i un poquet d'oli; es posa al
foc fins que les creïlles estiguen blanes.
Es trauen la tomaca i la ceba i es posen en
un bol amb els alls picats i es tritura,
aquesta mescla se li tira al guisat i es deixa
5 minuts més; per a acabar escalfar els ous
i servir.

A més hi ha gent que li posa

bajoques.

Juan de Dios Navarro Bonmatí 6é
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CRÍTICA LITERÀRIA
La Vall dels Llops

Hui parlaré del llibre la Vall dels Llops que pertany a la trilogia de “Les Cròniques de la Torre” escrita per
Laura Gallego.
Tracta d'una xiqueta que acabava de nàixer anomenada Dana, criada en una granja amb cinc germans.
No la tractaven de manera especial, però tots sabien que era diferent. Preferia quedar-se sola a anar a
jugar amb altres xiquets, fins que va conèixer a Kai.
Ella tenia sis anys i va veure a un xiquet de la seua edat assegut en una tanca, tenia els ulls verds i els
seus cabells rossos; van començar a parlar i es van fer molt amics. Tenien el costum de passejar pel bosc
quan s'estava posant el sol. Van passar anys i la seua amistat va seguir, un dia estaven els dos passejant
pel bosc i Dana es va dirigir a donar-li la mà però quan intentà agarrar-li , Kai notà les seues intencions i
s'aparta de sobte, Dana no comprenia per què, però es va adonar que mai l’havia tocat. Van passar les
hores i seguien pel bosc passejant i quan es van adonar es van perdre. Quan Dana entrà a casa era molt
tard i va descobrir a tota la seua família esperant-la quan la seua mare la va veure li va pegar en la cara i
Dana es va anar corrent a la seua habitació a plorar; de sobte va veure a Kai que va seure al seu costat.
Van passar hores en silenci mirant-se però mai es van tocar.
Després d'uns anys Dana havia complit els onze. Un dia va veure a un home molt més major que ella,
d'uns quaranta anys, vindre a la seua casa a cavall. L'home entrà a casa i parlà amb la seua mare i el seu
pare, Dana els escoltà des de la finestra a la seua mare plorant i dient que no se l'emportara que era una
xiqueta; Dana va escoltar al seu pare dient que era el millor per a ella i que el senyor que havia vingut li
oferiria una educació totalment gratis. La seua mare fins i tot sanglotant va dir que es podia emportar a
una de les seues filles més majors. Però ell es negava, volia a Dana. Ella va entendre que l'home es volia
casar amb ella, però ella era només una cria.
L'home es va dirigir a Dana i la va muntar en un carro i es van anar de casa, com no, Dana s’emporta a
Kai amb ella. Van passar el trajecte en silenci, el camí era molt llarg, com de tres dies. A la fi van arribar a
una torre que s'alçava en una vall anomenada la Vall dels Llops. El senyor va dir la seua primera paraula
en tot el trajecte:
- És ací.
Pel que sembla el senyor que va anar a la seua casa es deia el mestre i no es volia casar amb ella, volia
ensenyar-la. El mestre li explicà a Dana que ací passaria uns anys i que aprendria màgia. Dana es va
sorprendre i va dir que ella no sabia fer màgia, el mestre va riure, li va dir que ella era una kinshanai, és a
dir, que veia als morts.
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Resulta que Kai no era un humà sinó un fantasma que venia de l'Altre Costat, també li va dir que era ací
per a protegir-la. Dana es quedà a la torre i va continuar aprenent màgia i cada vegada estranyava
menys la seua anterior vida.
Aquest llibre és molt interessant i m'encanta, és una novel·la juvenil del més entretinguda i fins i tot
queda més per descobrir però això ja no ho explique perquè ho descobrisques per tu mateix.

Núria Mateu Serrano 6é
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PER A MI PUÇOL HA SIGUT I ÉS…
Una nova manera de veure l’educació dels xiquets i xiquetes, on la
tradició i la innovació van agafades de la mà en tot moment.
Fa nou cursos jo començava amb il·lusió d'una nova etapa laboral
a la meua vida. Recorde el primer dia com entraven els xiquets i
xiquetes al pati amb nervis, inquietuds, alegria, sorpresa... però jo
també tenia totes eixes emocions.
Mai havia treballat en una escola d’aquestes característiques, i
avui dia, són les millors característiques que pot tindre una escola.
És una escola amb tres aules on l’alumnat de diferents edats
comparteixen un mateix espai, on els mes grans ajuden al petits de
forma natural i on treballem continguts curricular juntament amb
continguts per a la vida. Són espais d’integració i aprenentatge integral
on l’alumnat va marcant el seu ritme.
Em va cridar l’atenció que aquesta petita escola era una gran
família on totes les persones caminaven en la mateixa direcció, on el
xiquet i la xiqueta són l'objectiu final.
En aquesta escola he tingut l’oportunitat de conèixer persones
meravelloses com Fernando García Fontanet, del qual he après
moltíssim. També recordar i aprofundir en la nostra cultura i tradició.
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Puçol és un projecte educatiu on estic orgullosa de pertànyer, és
més que una gran família laboral, és la meua segona casa, és un espai
on compartim més que la educació...
... i seguirà sent.

María José Marroquí Torrecillas
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