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Mmmm la Tardor...
Demà divendres, a les 20:02 hores, canviarem d'estació:
direm adéu a L'Estiu a l'hemisferi nord i donarem la benvinguda a La Tardor, una estació en la qual el Sol travessa l'equador celeste passant de l'hemisferi nord al sud.
És una època de precipitacions, en algunes parts del
món, i de descens progressiu de la temperatura. Els dies
s'escurcen progressivament i les nits s'allarguen. Les
plantes caducifòlies perden la clorofil·la i les fulles esdevenen groguenques o rogenques com a pas previ a la seua
caiguda. Moltes fruites com ara les mandarines, el raïm,
les taronges, les pomes, les peres, el codonyat, les magranes, els moniatos, els caquis o les carabasses estan en
el seu punt òptim. Sense oblidar les ametlles, les avellanes,
les castanyes, els pinyons o les nous... i a la nostra Escola,
amb l'alumnat i les famílies d'Infantil i de 1r i 2n de Primària,
organitzem una espectacular Castanyada.
També a la nostra Tardor commemorem a l'Escola, el 9
d'Octubre, l'entrada a la ciutat de València de les tropes
catalanoaragoneses comandades pel rei Jaume I l'any
1238, amb filades de Moros i Cristians, visites, conferències, art i història.
També comencen les classes per la vesprada, comencen
a fer-se visibles els diferents projectes de cada classe, es
tanca la piscina, es fan les primeres excursions, les
primeres assemblees d'aula, ja sabem els nostres horaris,
coneixem ben bé el nostre professorat i els nostres companys, i encara queden molts dies d'aquest curs...
Mmmm La Tardor, l'estació daurada!!
Sigues benvinguda!!
Els arbres es muden
de roig i de groc,
les fulles tremolen
sota un sol de foc.
El vent les fa caure,
les duu fins al port.
Quan isques de casa,
trepitja-les fort!
Les mosques s’amaguen,
l’hivern és a prop.
Les flors espantades,
es tanquen de cop.

Tres fotografies de la Tardor del passat curs i una
de la piscina de Les Carolines a punt de tancar
les seues portes fins la pròxima Primavera.
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Embarcats amb un Projecte Europeu!
Estem contents de poder ser una de les sis escoles valencianes que formem part de l'equip que durà a terme
aquest Projecte d'Investigació Europeu!
El passat mes de febrer, els nostres assessors del CEFIRE
ens van convidar a sumar-nos a la xarxa europea d'escoles
investigadores i encetar així l'aventura de col·laboració amb
altres escoles del nostre continent. No podem més que
agrair-los la iniciativa i aprofitar per reconèixer l'esforç i el suport que Paco Santos-Juanes i Vicent Galan (pare de dos
alumnes de l'Escola) ens han donat.

premi a nivell mundial. Durant la Conferència Twinning del
Consell Britànic de 2015, Sugata Mitra va explicar les seues
idees i creences a través de Vídeo Conferència i els resultats d'aquest projecte.
En el projecte participaran setze escoles, cinc a Glasgow,
sis a València (entre d'elles, Les Carolines) i cinc a Varsòvia.
Durant els tres anys del Projecte es duran a terme 486 activitats a 30 aules, que incidiran directament en més de
3.000 alumnes. Glasgow dirigirà el projecte.

Logo d’Erasmus +

L'alumnat i professorat de Sisé de Primària durant aquest
curs i durant els dos cursos propers, són els protagonistes
d'aquesta investigació que té com a objecte millorar la capacitat matemàtica del nostre alumnat.
Hi haurà trobades de professorat (la primera, ara al novembre, a Glasgow) en les quals posaran en comú les pràctiques de treball realitzades així com l'agenda posterior.
L'alegria professional és molt gran davant aquest repte internacional del que ara us informem.
“El projecte KA201 Erasmus +: Raising attainment
using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners”
està coordinat pel Glasgow City Council Education Services
i té com a socis a Spoleczne Towarzystwo Oswiatowe de
Polònia i a la nostra Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport.
La vigència del projecte serà de l’1-9-2017 al 30-6-2020.
El projecte "Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners" aborda el desenvolupament de competències clau en alumnes i professors en
l'ensenyament i l'aprenentatge de matemàtiques per a
alumnes d’11 i 12 anys a Glasgow, Varsòvia i València, per
tal d’augmentar el seu nivell de coneixements. Aquest enfocament innovador de l'aprenentatge de les matemàtiques
és un desenvolupament de les idees i creences del professor Sugata Mitra de la Universitat de Newcastle. Sugata
Mitra va demostrar mitjançant un experiment a l'Índia, que
si els alumnes estan motivats i són dirigits adequadament,
poden aprendre per si mateixos, de manera autònoma. En
la seua conferència TED de 2013 va mostrar els resultats
del seu exitós experiment i va ser guardonat amb el primer

Les Activitats del Projecte consistiran en treballar per
grups, per respondre a una "gran pregunta" derivada del
currículum de matemàtiques que s'està impartint. El professor no ensenya, sinó que ajuda els alumnes amb el seu
SOLE (Self Organized Learning Environment).
Les competències clau abordades per aquest projecte inclouen: treball en equip, responsabilitat, compromís,
motivació, presa de decisions, comunicació, lideratge
i habilitats digitals.ç
Hauran de comunicar i presentar les seues troballes utilitzant
la tecnologia digital a alumnes d'altres països.
El projecte és emprenedor i desenvolupa confiança en si
mateix. Les "grans preguntes" utilitzades en les activitats del
projecte abordaran els requisits curriculars de matemàtiques
i els resultats d'aprenentatge específics. D'aquesta manera el
professor podrà mesurar el veritable impacte i efectivitat de
les activitats en l'assoliment durant el procés d'avaluació...”
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Moltes felicitats i una benvinguda
Fins al dia 27 de setembre fan anys:
Sofia Serrano Prats, 3; Rodrigo Hortelano
Aguilar i Julieta Kassab Pérez, 5; Noa González
Asensi, 6; Nicolás Fombellida Arnau, 11; Joan
Escribano Hernandez,13; Josep Lluís Carbonell
Carbonell,15.
Moltes felicitacions i per molts anys a totes i
tots!!!!!
Donem la benvingua a Pau Clausell de la Torre,
fill del nostre company Joan Lluís Clausell i de
Maria de la Torre. Sabem que la família està molt
feliç, com podreu veure a la foto i que Pau, tot i
que semblava retardar la seua arribada a València, finalment ho va fer passat diumenge 17 de
setembre. Donem una forta abraçada en nom de
tota la família carolinera a Maria i a Joan Lluís.
Benvingut al món Pau!!!!

Maria de la Torre i Joan Lluís Clausell
amb el seu fill Pau.

Els mesos
Parlant de commemorar els aniversaris, sabíeu
en quins mesos de l’any han nascut més alumnes
de l'Escola?
Ahi va la resposta!!!
La majoria d'alumnes heu nascut al mes de...
DESEMBRE!!!!
(Un total de 80 xics i xiques).

Del mes de maig en sou 73; del de febrer 63; 62
de setembre i 59 de març; a l'octubre van nàixer 58
i al novembre 55; 54 vau nàixer al mes de juny i
també al juliol; 53 alumnes varen nàixer al primer
mes de l'any, 52 a l'agost i 49 a l'abril.
Això fa un total de 712 alumnes, xics i xiques, matriculats a Les Carolines per al curs 2017.2018.

La postal
El passat mes d'octubre, l'Organització
de Nacions Unides per a l'Alimentació i
l'Agricultura (FAO) i la ciutat de València
van signar un acord per lluitar contra la
fam i el malbaratament d'aliments i millorar la nutrició en zones urbanes.
Aquest acord, signat pel director general
de la FAO, José Graziano da Silva, i l'alcalde de València, Joan Ribó, va arribar en
el moment en què València va ser triada
com a amfitriona de la propera trobada de
les més de cent trenta ciutats
que l'any passat es van adherir
al Pacte de Milà sobre Política
Alimentària Urbana.
I han “aparegut” verdures i
fruites per la ciutat.
Ací en teniu una mostra.

Ací teniu la prova d’algunes de les
fruites i verdures que van aparéixer a
València.
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Biblioteca
Agraïm Daniel Martínez Sánchez, de
Quart “A” de Primària, la donació de llibres que ens ha fet i de la que, a ben
segur, traurem bon profit.
Moltes gràcies!
Les Bibliotecàries.

Us recordem que, des del
proper dia 2 d'octubre, dilluns,
la jornada escolar serà completa
i que les classes acabaran a les
16:40 hores.
Aquelles famílies usuàries del
transport escolar han de saber
que els autobusos arribaran a les
parades 1 hora i 45 minuts més
tard de l'horari de setembre.
Daniel Martínez Sánchez amb alguns del llibres donats a la Biblioteca.

Activitats Extraescolars
L’AMPA de l’Escola Les Carolines informa de les
Activitats Extraescolars del Curs 2017-2018:

DILLUNS

DIJOUS

MUSICART INFANTIL , de 13:05 a 13:55 a l'Aula
de Música Infantil.
IOGA INFANTIL, DE 13:05 A 13:50 a l'Aula d'Expressió.
IOGA PRIMÀRIA (1r a 3r), de 14:00 a 14:55 a l'Aula
d'Expressió.

TEATRE INFANTIL, de 13:05 a 13:55 a l'Aula de
Música Infantil.
JUDO PRIMÀRIA (1r i 2n ) de 13:30 a 14:15 a
l'Aula d'Expressió.
JUDO PRIMÀRIA (3r a 6é) de 14:15 a 15:00 a
l'Aula d'Expressió.
THEATRE PRIMÀRIA , de 14:05 a 14:55 a l'Aula
de Música.
ESCACS PRIMÀRIA, de 14:05 a 14:55 a l’Aula
d'Anglés 2.
ROBÒTICA PRIMÀRIA (1r i 2n) de 13:50 a 14:35
a l'Aula d'Informàtica.

DIMARTS
JUDO PRIMÀRIA (1r i 2n ) de 13:30 a 14:15 a
l'Aula d'Expressió.
JUDO PRIMÀRIA (3r a 6é) de 14:15 a 15:00 a
l'Aula d'Expressió.
CÒMIC PRIMÀRIA, de 14:05 a 14:55 a l’Aula
d'Anglés 2.

DIMECRES
DANSA INFANTIL, de 13:05 a 13:55 a l'Aula d'Expressió.
COR ESCOLAR PRIMÀRIA (1r a 3r) , de 13:30 a
14:10 a l'Aula de Música.
COR ESCOLAR PRIMÀRIA (4t a 6é), de 14:15 a
15:00 a l'Aula de Música.
ROBÒTICA PRIMÀRIA, (3r i 4t) de 13:50 a 14:35
a l'Aula d'Informàtica.
IOGA PRIMÀRIA (de 3r a 6é), de 14:05 a 14:55
a l'Aula d'Expressió.
ARQUILECTURAS (1r a 3r) De 14:05 a 14:50 a
l’Aula de Plàstica

DIVENDRES
DANSA MODERNA PRIMÀRIA (de 1r a 3r ), de
13:25 a 14:10 a l'Aula de Música.
DANSA MODERNA PRIMÀRIA (de 4t a 6é), de
14:10 a 14:55 a l'Aula d'Expressió.
CERÀMICA PRIMÀRIA, de 14:05 a 14:50 a
l’Aula de Tecnologia.
ROBÒTICA PRIMÀRIA (5é i 6é) de 14:05 a 14:50
a l'Aula d'Informàtica.
ARQUILECTURAS (4t a 6é) De 14:05 a 14:50 a
l’Aula de Plàstica
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