MEMÒRIA
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2020-2021

1. Snorkel a l’Ametlla de Mar. 1 d’octubre. Tot el dia (12 hores)
◦ PROFESSORAT: Rosabel Benages Garcia, Nuria Galiana Daniel, Enrique Giner Pastor,
Regina Rodrigo Carda i Amada Rodríguez Llorente
◦ ALUMNAT: 60 persones de 3r (A, B, C, D, E, F) i 4t ESO (A, C, D) del projecte
Mediterrània
◦ L’alumnat bussejarà en aigües del litoral per a descobrir la biodiversitat submarina i
prendre consciència de la importància de mantenir net el mar Mediterrani.
2. Clot de la Mare de Déu. 6 d’octubre. Tot el matí (6 hores). 8.15 a 14.10 hores
◦ PROFESSORAT: Jordi Julià, Ángel Torres i Rosabel Benages
◦ ALUMNAT: 1r ESO E i 1r ESO G
◦ L’alumnat practicarà senderisme i reconeixement d’un espai natural d’elevat valor en el
litoral mediterrani.
3. Escola de la Mar, Borriana. 7 d’octubre. Tot el matí (6 hores). 8.15 a 14.10 hores
◦ PROFESSORAT: Desiré Foncubierta i Nassio Mollar
◦ ALUMNAT: 1r ESO B (7), 1r ESO D (10) i 1r ESO E (3)
◦ Eixida amb l’objectiu de conèixer modalitats esportives relacionades amb la mar i
diversificar d’aquesta manera les pràctiques esportives habituals a l’ESO.
4. Escola de la Mar II, Borriana. 8 d’octubre. Tot el matí (6 hores). 8.15 a 14.10 hores
◦ PROFESSORAT: Desiré Foncubierta, Ricardo Badenes i Nassio Mollar
◦ ALUMNAT: 1r ESO A (10), 1r ESO C (1), 1r ESO D (5) i 1r ESO F (7)
◦ Eixida amb l’objectiu de conèixer modalitats esportives relacionades amb la mar i
diversificar d’aquesta manera les pràctiques esportives habituals a l’ESO.
5. Kayak-polo (Activitat física). 7 d’octubre. 14.30 a 16 hores (1,5 hores)
◦ PROFESSORAT: José Cañamero
◦ ALUMNAT: 2n BATX
◦ Eixida amb l’objectiu de conèixer modalitats esportives relacionades amb la mar i
diversificar d’aquesta manera les pràctiques esportives habituals. Es vol aprofitar, a més,
el potencial en aquesta especialitat, el kayak-polo, que existeix a Borriana.
6. Tir amb arc (Activitat física). 21 d’octubre. 14.30 a 16 hores (1,5 hores)
◦ PROFESSORAT: José Cañamero
◦ ALUMNAT: 2n BAT
◦ Eixida amb l’objectiu de conèixer modalitats esportives minoritàries, però olímpiques, i
diversificar d’aquesta manera les pràctiques esportives habituals a l’IES.
7. Xarrada formativa ‘Xarxes socials i ciberassetjament’. Novembre 2020 (28 sessions en
total, una per grup)
◦ Ponent extern (Policia Local Borriana)
◦ Tots els 1r ESO+2n ESO
◦ Sessions de sensibilització sobre l’ús adequat d’internet i xarxes socials impartides per
especialistes de la policia.

8. Xarrada formativa ‘Prevenció de la drogodependència’. Novembre 2020 (13 sessions en
total, una per cada subgrup -els cursos estaven dividits i venien semipresencialment- i una
més per al PMAR)
1. Ponent extern (Policia Local Borriana)
2. Tots els 3r ESO
3. Sessions de sensibilització sobre els efectes provocats pel consum de substàncies
prohibides, impartides per especialistes de la policia i l’Ajuntament de Borriana.
9. Xarrada formativa ‘Prevenció de la ludopatia i conductes addictives’. Novembre 2020
◦ Ponent extern (Pedro Cuesta, ajuntament de Borriana)
◦ Tots els 4t ESO
◦ Sessions de sensibilització sobre els efectes provocats per l’ús i abús del joc, els
videojocs i les apostes, impartides per especialistes de la policia i l’Ajuntament de
Borriana.
10. Visita centre comercial i comerços ‘Anàlisi d’escaparates’. Eixida al CC Bonaire
(Valencia), alumnat 2nCSCOMINT. 15 de març de 2021, 8.30 a 15.30 (7 hores).
◦ Maria Jesús Huesa, Sonia Traver i Ana Ortells
◦ 1CM, 2CM, 1FPB, 2FPB
◦ L’alumnat visita un centre comercial per a familiaritzar-se amb la tècnica
d’escaparatisme, circulació i màrqueting, logística, etc.
11. Xarrada formativa Prevenció de la violència de gènere. Gener 2021
◦ Ponent extern (Policia Local Borriana)
◦ Tots els 3r ESO (7 sessions amb tots els grups unificats)
◦ Sessions de sensibilització sobre la violència de gènere, impartides per especialistes de
la policia i l’Ajuntament de Borriana.
12. Eixida al Clot de la Mare de Déu de Borriana.
1. 1rG. Rosabel Benages i Jordi Julià. 8.15 a 13.15 hores. 12-01-21
2. L’alumnat practicarà senderisme i reconeixement d’un espai natural d’elevat valor en el
litoral mediterrani.
13. Xarrada formativa ‘Educació vial: ús del patinet i la bicicleta a les nostres ciutats’. Gener
2021 (14 sessions)
◦ Ponent extern (Policía Local, ajuntament de Borriana)
◦ Tots els 1r ESO+2n ESO
◦ L’alumnat rep informació sobre la normativa i les recomanacions d’ús de les bicicletes i
els patinets a les nostres ciutats.
13. Setmana de sensibilització sobre la diversitat funcional. Gener 2021
1. Professorat: departament d’Orientació (UECIL)
2. Tot l’alumnat del centre
3. En el marc de tota una setmana amb activitats de sensibilització sobre la diversitat
funcional, es va organitzar una cloenda amb tot l’alumnat/professorat que tinguera una
samarreta blava per a dibuixar el símbol de l’autisme al pati amb persones.

14. Aula Ciclista: 1r, 2n i 3r ESO.
1. Diversos dies del mes de març. Amb la col·laboració de la Federació de Ciclisme de la
Comunitat Valenciana i el departament d’Educació Física de l’IES.
2. Sessions de conducció i sensibilització dins del centre (aules i pati).
3. Eixida ciclista cap al Clot de la Mare de Déu.
4. L’ús de la bicicleta com a vehicle de transport quotidià no és massa freqüent, malgrat les
seues virtuts. Aquesta activitat tracta de sensibilitzar a l’alumnat de les mesures de
seguretat que cal respectar per aconseguir que la bicicleta no siga un risc.
15. 11F, Xiqueta i dona en les tecnologies
1. Xarrades del Centre Dona Rural Sant Mateu
2. 11 i 12 de febrer de 2021
3. Tots els 3rESO
4. Connexió en remot
16. Eixida al Clot de la Mare de Déu de Borriana.
1. 1rB. Rosabel Benages i Carolina Usó.
2. 9.10 a 14.10 hores. 19-02-21
3. L’alumnat practicarà senderisme i reconeixement d’un espai natural d’elevat valor en el
litoral mediterrani.
17. Eixida a vore el cicle d’Artista Faller amb 2nBAT A.
1. Gloria Caballer. 11 a 12.20 hores.
2. 25/02/21.
3. Donar a conèixer una altra eixida d’estudis i professional a l’alumnat de 2nBatxillerat.
18. Taller de corresponsabilitat familiar «No ayudo, hago mis tareas»
1. Cicle de xarrades organitzada per l’Ajuntament de Borriana.
2. Tots els 1rESO (set sessions en total).
3. 29, 30 i 31 de març de 2021
19. Impacto de la nueva pornografía
1. Xarrades del Centre Dona Rural Sant Mateu
2. Tots els 4tESO
3. 29 de març, 19 i 26 d’abril, 3 i 24 de maig de 2021
20. Just look at it (treball dels estereotips)
1. Xarrades del Centre Dona Rural Sant Mateu
2. Tots els 1rESO i 2nESO
3. 29 de març, 13, 14, 19 i 26 d’abril, 3 i 24 de maig de 2021
21. Eixida al Clot de la Mare de Déu de Borriana.
1. 1rC. Rosabel Benages i María José Pomer.
2. 8.30 a 14.10 hores. 20-04-21
3. L’alumnat practicarà senderisme i reconeixement d’un espai natural d’elevat valor en el
litoral mediterrani.

22. Eixida a Sagunt (món romà). 4t ESO.
1. Salva González, Fernando Soriano i José Miguel Segura.
2. 8.30 a 14.10 hores. 20-04-21
3. Tradicional eixida perquè l’alumnat conega de primera mà el nostre passat clàssic (grec i
romà) visitant una ciutat d’origen romà.
23. Gestió Administrativa internacional i transport, VISITA A PORT CASTELLÓ.
1. 1rCOM INTL
2. 25 de MAIG de 2021
3. Isabel Acosta i Sonia Traver
4. L’alumnat pren consciència en aquesta eixida de la complexitat d’organitzar de forma
efectiva el transport i, sobretot, tota la gestió associada del comerç internacional.
24. EIXIDA AL CLOT DE LA MARE DE DÉU
1. Leo Navarro i Rosabel Benages
2. 1rESO G, 18 de MAIG de 2021
3. L’alumnat practicarà senderisme i reconeixement d’un espai natural d’elevat valor en el
litoral mediterrani.
25. EIXIDA AL DESERT DE LES PALMES
1. 4tESO D i 4tESO A
2. 20 de MAIG de 2021
3. MJ Fernández, Amada Rodríguez, Rosabel Benages i Nora Rodrigo
4. L’activitat tracta d’aprofundir coneixements geològics i, en general, de mediambient
(vegetació, clima, fauna, etc.) a partir d’un itinerari senderista per les muntanyes del
Desert i la visita preceptiva al Centre de Visitants del Parc Natural.
26. Tallers contra la violència de gènere.
25 de novembre de 2020 a 8 de març de 2021
Sessions de sensibilització sobre la importància de treballar en prevenció de la violència de
gènere.
27. Xerrades sobre educació sexual (Centre de Salut Local).
1. Març 2021
2. Diferents xarrades sobre sexualitat.
28. Programa Ambaixadores i Ambaixadors Secundària.
1. Abril 2021.
2. Alumnat de 1r ESO.
3. Amb aquesta activitat es fa una recepció a futur alumnat dels col·legis adscrits (alguns
no adscrits també)
29. Jornada de Portes Obertes.
1. 28 i 29 de maig 2021.
2. Alumnat de 1rESO, 2nESO, 3rESO i 4tESO.
3. Professorat divers.
4. Recepció a famílies del futur alumnat i visita al centre, amb diferents mostradors on
poden comprovar com i què es treballa a l’IES Jaume I.

30. Accions d’orientació Batxillerat i CFGS.
1. Maig, juny i juliol de 2021
2. Diferents xarrades a l’alumnat de l’IES per a conscienciar de les futures eixides
professionals i d’estudis.
31. Eixida a Port Aventura
1. 21 de juny, 7.45 a 22 hores
2. 1rESO, 2nESO, 3rESO i 4tESO.
3. Professorat: Tamara Andreu, Rosana Moya, Adriana Tortosa, Verónica Nebot, Ignacio
Mollar, Ana Montesó, Nuria Galiana, Jesús Carpena, Alejandro Claramonte, Bianca
Mesaros, Ángel Torres, Rosabel Benages, Ana Castillo, Pilar Pérez, Amada Rodríguez,
Rocío Montolio, Rosa Puchol, Desiré Foncubierta
4. Viatge de fi de curs per a l’alumnat. Després d’un curs dur i un any de confinament,
l’alumnat s’ha merescut aquesta eixida especial. Més de 300 xiquetes i xiquetes s’han
apuntat.
32. Eixida ciclista
1. 21 de juny, 9.10 a 14.10 hores.
2. 1r Batx, José Cañamero (anada i tornada al Clot i platja).
3. Educació física
4. Activitat plantejada com a cloenda de tot un curs amb varietat d’activitats físiques. A
més de l’eixida ciclista s’ha completat amb jocs a la platja i natació a la mar.
33. Eixida a Montanejos
1. 18 de juny, 8.30 a 17.30 hores.
2. Alumnat de 1r Batxillerat.
3. Beatriz Herrera, Teresa Olucha i Rosabel Benages
4. L’objectiu és practicar senderisme, observar el paisatge natural i cultural de la muntanya,
analitzar el riu Millars i prendre el bany a la Fuente de Baños.

