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Glasgow - Varsòvia - València
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’11-12 anys a Glasgow, Varsòvia i València,
amb per tal de millorar 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. En el projecte participem setze escoles, cinc
de Glasgow, sis de València (Les Carolines som una
d'elles) i cinc a Varsòvia. Durant els tres anys que durarà
el projecte es duran a terme 486 activitats a 30 aules,
que incidiran directament en més de 3.000 alumnes.
Glasgow dirigirà el projecte.

Jornada de treball del professorat a Glasgow.

Cartell del Projecte Europeu.

Les tutores de 5é A i 6é B de Primària, (Arantxa i Pepa)
ja es troben a Glasgow en el primer dels intercanvis de professorat: “És una trobada amb les escoles escoceses i
poloneses per explicar en què consisteix el programa
Erasmus + KA2 Project (raising attainment using
SOLE in Mathematics). Després de comentar-nos els
requisits bàsics per adoptar aquesta metodologia en les
nostres aules, ens hem agrupat en grups de treball mixt.
Nosaltres estem en un grup amb 3 polonesos i 2 escoceses. En aquesta jornada hem preparat el treball que durem
a terme aquesta setmana a un aula de l'Escola Saint
Roch's, que consisteix en desenvolupar tres activitats
seguint la metodologia SOLE i avaluar el procés, per posteriorment fer una presentació a la resta d'escoles participants. Nosaltres observarem com funciona l'activitat de les
escoceses i poloneses i elles a l'inrevés amb nosaltres”.

El rocòdrom
Al mes de març del curs passat, la classe de 1r A d'ESO
va triar com a Projecte de Treball l'Escalada. Fruit
d'aquell projecte va nàixer el Rocòdrom que aquests dies
es troba en fase de muntatge a l'Escola.
Un lloc més per practicar esport i per gaudir de l'esplai.

Dalt instal·lació del Rocòdrom a l’Escola.
Esquerra actual curs de 2n A de Secundària rebent
explicacions sobre el Rocòdrom.
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Electricity
L'alumnat de segon d'ESO està estudiant electricitat tant
en l'assignatura de Physics com en la de Tecnologia. En
Physics and Chemistry els diferents grups han de dissenyar
i muntar un circuit elèctric i explicar-lo posteriorment a la
resta de la classe utilitzant la llengua anglesa.
En Tecnologia estan estudiant un circuit mixt (sèrie-

paral·lel), fent mesuraments amb un multímetre digital i
comprovant els principis estudiats en Physics.
Ambdues assignatures han anat de la mà aquest
trimestre i l'experiència ha estat molt positiva.
Ací teniu algunes fotografies de l'alumnat muntant els
circuits.

Alumnat de tecnologia estudiant circuits.

Claustre compartit
Aquest dilluns passat es va celebrar el primer claustre de pre-avaluació
d'ESO. En aquest claustre es fa una valoració acadèmica prèvia a l’avaluació
definitiva per a que l’alumnat dispose de temps per recuperar les possibles
assignatures que, a hores d’ara suspendria.
Els tutors i les tutores personals expliquen a l’alumnat la seua situació
acadèmica i, després,
han de buscar a tot el
professorat d’àrea de
les assignatures que no
aprovarien per interessar-se i apuntar-se les
indicacions que els
donen. Tot un exercici
de responsabilitat i interès per millorar.

Dues fotos de l’alumnat d’ESO pre-avaluant-se.

Un projecte de Gammificació
Des del Tercer Cicle de Primària (5é i 6é) volem informar-vos que ja hem tingut
la primera sessió de Gammificació que és eixe projecte en el qual participem i
que es coordina des d'AKOE amb alumnes de Magisteri de Florida Universitària
que treballen per dissenyar videojocs amb contingut matemàtic curricular en valencià adequat a alumnat de Primària.
En aquesta primera sessió, ens van explicar, en primera persona, la tasca que estan
realitzant i ens demanaren ajuda per triar noms d'espais i propostes de personatges.
Varem entregar-los els nostres dibuixos i els noms que consideràrem adients i, ara...
a esperar la següent visita en la que ens contaran com progressa el seu treball.
Us seguirem informant...
El Tercer Cicle de Primària.

Quatre imatges de l’activitat de Gammificació de 5é i 6é amb l’alumnat de Florida Universitària.
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Moltes felicitats, una disculpa i una benvinguda
Entre el 16 i el 22 de novembre fan anys: Juan José Palmero
Moya,3; Laia Andrés García, 5; Marc Sánchez Campos i Pau
Chardí Sabanés, 7; Diego Astrada Gil, Elsa Morera Cabedo i Pau
Sanz Gomis, 8; Juana Malena Rodríguez Ramos, 10; Bernabé
Muñoz Vila i Sara Alemany Blasco, 11; Josep Ballester Ferrandis,12 i Saúl Torralba Moreno, 14.
A totes i tots per molts anys i moltíssimes felicitats.
Demanem disculpes a Carlota Buades Sanz puix, en tenir malament la informació a la nostra base de dades, sempre la felicitem
a l'octubre quan ella fa els anys al juliol. Disculpa'ns, Carlota.
Acaba de nàixer Joel, germà de Vega Gómez Albert de la
classe dels i les Pirates, Infantil 4 B. Enviem a la família una forta
abraçada desitjant-los que gaudisquen de molta felicitat, una
abraçada a Vega i un beset a Joel i, benvingut al món!

Vega Gómez Albert amb el seu germanet, Joel.

Guinness Carolines Records
Després d'unes jornades de propostes, argumentació i
votació, la classe de 5é B de Primària ha triar un nou tema
per a treballar: Guinness World Records. Tracta sobre
batre rècords, superar-los i donar-los a conèixer. Com a
producte final volem entrar al llibre dels Guinnes, però
com sabem que és complicat, hem triat un segon producte
final, aquest és fer un llibre de Guinness Carolines
Records. En unes setmanes nosaltres proposarem
proves o rècords a superar a l'Escola, si voleu animar-vos
i bateu un rècord, us donarem un diploma de Guinness
Carolines Record i entrareu al nostre llibre.
Esperem tenir molts col·laboradors.
Atentament, 5é B.

L’alumnat de 5é B de Primària amb el seu nou projecte.

Mediació escolar
Us informem de l'experiència que varem tindre a
l'Escola amb les Jornades de Mediació, jornades que
compten amb el suport de l'AMPA de l'Escola. Durant
tot el matí el tècnic de Ponsolución, empresa educativa
encarregada d'encapçalar el projecte, Vicent Ginés, va
estar fent sensibilització i captació de mediadors a tota
Secundària. Per la vesprada, la nostra orientadora Aina
Soler s'encarregà d'arreplegar la informació de qui volia
ser mediador (havien d'apuntar-se de manera voluntària) i ens trobàrem amb una quantitat molt superior a
la prevista d'alumnes que volien mediar.
Us continuarem informant.

Vicent Ginés amb l’alumnat d’ESO durant les Jornades de Mediació.

La postal
L'àrea metropolitana de
Tòquio (Japó) té més de 35
milions d'habitants i és la més
gran del món. Mireu la cruïlla
del barri de Shibuya, a Tòquio.
El Sumo (sumō, de vegades
Ōzumō) té un lloc destacat
entre els esports a Tòquio. A
l'Estadi Nacional de Sumo localitzat a Ryogoku, tenen lloc
els tornejos que atreuen milers
d'espectadors.
Estadi Nacional de Sumo a Ryogoku.

Cruïlla del barri de Shibuya a Tòquio.
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Lectura rodant

Alumnat de la ruta 13 llegint
mentre viatja.

Una experiència pilot entre La Biblioteca de l'Escola i els
alumnes usuaris de la Ruta 13 consistent en què puguen
anar llegint els llibre prestats mentre dure el trajecte, està
donant molt bons resultats de participació.

El Cartell
La
XXXI
T r o b a d a
d'Escoles en
Valencià
es
celebrarà,
aquest curs, a
la ciutat veïna
de Torrent.
Passat dijous
es vam reunir
els representants de totes
les escoles que
participarem i vam triar el dibuix
que il·lustrarà aquesta Trobada.
Nosaltres vam concursar amb el
dibuix de Martina Bono de 5é A de
Primària, un treball ple de màgia.
Entre tots els treballs presentats, va
ser elegit el del CEIP Francisco
Maicas de Torrent a qui li enviem
les nostres felicitacions.

La creu Roja
Estem tant agraïts!
Una vegada més, i ja en
són dues, que Creu
Roja València ens dóna
les gràcies per la tasca
de sensibilització, difusió i afecte que vam
fer, tots i totes, durant el
passat curs escolar i,
especialment, en la Setmana de la Primavera. I
ho van fer al Saló
d'Actes de l'Institut Lluís
Representació de Payasospital.
Vives de València, passat dimecres, en un
acte afectiu i molt simpàtic en el que van
tornar a reconèixer-nos
com a empresa col·laboradora de l'Entitat junt
a d'altres i grans corporacions.
Ens vam sentir molt
orgullosos i reconeguts
i és per això que us enRafael Gandia,
viem a tots i totes les
President de
alumnes, treballadors,
Creu Roja.
col·laboradors i famílies
l'abraçada intensa que Rafael Gandia, el President de
Creu Roja, ens va donar a nosaltres, un “nosaltres”, que
som tots.
L'acte el va amenitzar Payasospital.

L’Aigua i l’Energia
Us recomanem aquests suggeriments per estalviar energia i aigua, que podeu fer servir tant a
l'Escola com a casa i que ens ajudaran a estimar i
respectar una mica més el nostre món.
Una mica de cadascú és molt per a tots.
Estalvia l'Energia, Estalvia l'Aigua, Malbarata
Amor per la Natura.

Cartell de la XXXI Trobada
d’Escoles en Valencià 2017.

El nou cuiner
Joanjo Sargues Guzmán ocupa el
lloc de Roger Giménez després que
aquest iniciara un nou camí professional en encetar aquest curs.
Joanjo duu unes setmanes entre
nosaltres coneixent l'equip de
cuina i menjador, coneixent-nos a
tots: alumnes, professorat, companys i familiaritzant-se amb els nos- Joanjo Sargues Guzmán
tres costums i gustos i amb l'inestimable ajut dels seus
companys i companyes més directes, s'anirà fent càrrec de
les seues funcions de cap de cuina.
Benvingut Joanjo!

Aquest dos cartell ens
proposen accions per
estalviar aigua i energia.
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