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Divulgació científica
La Biologia de 4t d'ESO és una assignatura optativa que
trien aquells/es alumnes que volen anar cap a un batxillerat
científic. L'assignatura tracta els següents blocs: Genètica,
Evolució, Ecologia i Geologia.
En aquest primer bloc s'estudien les bases de la Genètica,
és a dir, què és l'ADN i ARN i com funcionen, síntesi de proteïnes, tipus de divisions cel·lulars (Mitosi i Meiosi), Mendel
i els seus estudis sobre pèsols, utilitats de la genètica en el
dia a dia i finalment s'estudien els diferents problemes de
genètica amb els que els alumnes es poden trobar. Per exemple: Pots esbrinar com serà la descendència d'un home
daltonià i una dona portadora del daltonisme? Si una dona
amb els cabells rulls té un fill/a amb un home que els té
llisos, com podran ser els seus fills?
Per parlar de tots aquests temes i més, dilluns passat vam
tindre la sort que ens visitara Carlos Romà Mateo a la nostra
classe. Carlos va estudiar Bioquímica a la Universitat de
València (1998-2003), va fer el doctorat en el Laboratori de
Biologia molecular del càncer en el Centro de Investigación
Príncepe Felipe, durant el qual va fer estància a la Faculty
of Life Sciences de Manchester, UK, i després va fer treball
postdoctoral a l'Institut de Biomedicina de València del CSIC
treballant en la malaltia rara de Lafora. En l'actualitat treballa
com a investigador i professor al Departament de Fisiologia
de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de
València (va treballar anteriorment també en la Universidad

Premi extraordinari
Han concedit a Claudia Ynarejos Pérez (1r B
d'ESO) el Premi Extraordinari al rendiment
acadèmic de Primària.
És un motiu més de
satisfacció poder escriure açò.
Felicitats a tots els que
heu sigut els seus
mestres, els que ho sou
ara i els que ho podíeu
haver sigut..
Felicitats a tot el claustre i equip de treball de
Les Carolines i, com no,
a Claudia, als seus pares
i a la seua família!
Claudia Ynarejos Pérez

Carlos Romà Mateo amb l’alumnat de 4t d’ESO de Biologia.

Europea) i des de fa uns set anys es dedica progressivament i cada vegada més a la divulgació científica, en forma
de blogs i pàgines webs, llibres de divulgació, còmics i relats,
i per descomptat xerrades i monòlegs científics.
La seua visita ens va ser molt interessant doncs vam entendre un poc més la vida d'un científic, com funciona un
laboratori i les parts més pràctiques de la genètica.

La Loteria

Des del Deparment d’Administració de Les Carolines us informem que també enguany hem fet Loteria de Nadal per a les
famílies de l’Escola que vulguen.
Les participacions són de 5 euros, sense cap recàrrec.
Sí voleu adquirir participacions, envieu amb el vostre fill o filla
un sobre BEN TANCAT amb el vostre nom i el del vostre fill o
filla, així com la classe a la que pertany.
Fiqueu al sobre l’import exacte de les participacions que voleu.
El termini per adquirir participacions finalitzarà el 15 de desembre
de 2017, encara que poden acabar-se abans de que finalitze
aquest termini.
Enguany el nostre número és el 70.830 del sorteig extraordinari del 22 de desembre.

Recordem que la setmana del 4 al 8 de desembre no apareixerà
El Correu del Dijous, puix dijous 7 no és lectiu segons l'acord del
Consell Escolar Municipal de Picassent.
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Children around the world
Aquest projecte del qual ha començat a participar 5é A conté diverses activitats per posar en contacte les escoles participants i intercanviar informació sobre la cultura del lloc al qual es troben.
Per començar pròxim 27 de novembre farem un Mystery Skype; aquesta
activitat consisteix a connectar via videoconferència amb una classe d'una
altra escola, d'un altre país, a un altre lloc del món. Al lloc al qual es troben
és tot un misteri i aleshores, el joc consisteix en, mitjançant una sèrie de
preguntes a les quals només es pot respondre sí o no, hem d'esbrinar la
seua localització. Per poder fer aquesta activitat de manera efectiva hem
estat treballant unes preguntes (una clau dicotòmica) per poder arribar a
conclusions de manera ràpida a partir de les respostes de l'altra escola.
En finalitzar l'activitat intercanviarem una presentació sobre les nostres
ciutats, hem dedicat diverses sessions a preparar-la, organitzar els temes,
l'ordre, repartir la tasca i preparar les nostres presentacions. Ara només ens
queda fer un simulacre a l'aula i esperar que arribe la cita.

Alumnat de 5é A de Primària amb
l’activitat “Mystery Skype”.

Projectes de l’ESO
Des d'aquest dilluns dia 27 de novembre i fins el proper dimarts dia 5 de desembre tot l'alumnat dels diferents cursos
de l'ESO estarà treballant per Projectes.
Tant la selecció dels projectes com els productes finals, han
estat escollits per l'alumnat en diverses sessions prèvies de
tutoria i separats per àmbits per tal de garantir que es passe
per tots al llarg de l'ESO.
L'aprenentatge basat en projectes (ABP) partix de la necessitat de connectar amb els interessos dels i les estudiants.
El "trencament" d'horaris a l'ESO durant un període de 7-8

dies, per treballar amb aquesta metodologia, està realitzantse des de fa tres cursos (amb independència d'altres projectes interdisciplinars com ara "El Musical" de Tercer i la "Fira
Experimenta "de Segon, que ja es fan al llarg del curs).
Animals curiosos (àmbit científic): 1r A; Natural disasters
(àmbit social):1r B; El curtmetratge (àmbit lingüístic): 2n A;
La Fotografia (àmbit artístic-cultural): 2n B; La Policia científica (àmbit científic): 3r A i B; El debat “l'humor, té límits?”
(àmbit lingüístic): 4t.

Escrivint El Musical
Al llarg de tres setmanes hem treballat (3r d'ESO)
amb el dramaturg Paco Romeu, el qual ens ha donat
les ferramentes per entendre i dur endavant un text
teatral. A partir d'ací, la tasca ja és a les nostres mans
i és que tenim la gran responsabilitat d'escriure el text
d’ El Musical d'aquest curs.
Sonia Casquete i Sergi Valero amb l’alumnat de 3r d’ESO.

Rafa Santibéñez i Sergi Valero.

La residència creativa
amb una jornada d'escriptura teatral, que ens ha
vingut de la mà de
creadores.es, ens ha
permés donar un impuls a
la nostra creativitat.

Per tal de materialitzar tot allò aprés el nostre professor
de Plàstica, Rafa, ens va convidar a sa casa i vam treballar, junt amb Sergi (Música) i Sònia (Dramatúrgia), qui
junt amb Rafa i Héctor (Educació Física) coordinen el
projecte el Musical i treballàrem en la creació dels personatges que ompliran l'escenari aquest curs.
Cada dia un pas endavant. El Musical en marxa!

Alumnat de 3r d’ESO preparant El Musical 2018.
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Moltes felicitats
Entre el 30 de novembre i el 13 de desembre fan anys:
Cesc Montoro Romero i Marc Colom Montañes, 3;
Carla Rosa Marijuan i Josep Llácer Fabià, 4; Rut Colom
Montañés, 5; Alejandra Chardi López i Daniel Díaz Martinez, 6; Manuela Machado Segura, Maria Andrade Real,
Miguel Montaner Vila, Vega Ballester Torner i Vega Pellicer
Bernabeu, 7; Alejandro Lázaro Liern, Daniel Pena Ubeda
i Pau Montesinos Torcal, 8; Adela Mira Lozano, Marc
Casany Fernández, Mateo García Calvo i Orlando Mira
Lozano, 9; Aitana Chaqués Antón, 10; Lorenzo Leon Bo-

tazzi, Montiel García López i Rubén Gil Borrás, 11; Iciar
López Llanos i Marc Cuenca Olmos, 12; Daniel Ortega
Martinez, Lara Fernández Sánchez, Marc Burguera
Paredes, Óscar Barber Canet, Pau Montserrat Barella i
Sara Redó Manzano, 13; Iván Torán Pérez, Izan Comins
Rodríguez, Jose Luis Tormo García-Sala, Lucía
Verdeguer Broseta, Marina Domínguez Sánchez, Martina Selma Guillem i Raquel Pena Baute, 14; Ivan Ballesteros Sala i Joaquín Ignacio Pascual Latorre, 15.
A totes i tots per molts anys i moltes felicitats!!!!

Consell Escolar
Passat dijous 23 de novembre vam celebrar les
eleccions per la renovació parcial del Consell Escolar amb els següents resultats:
Representació de les famílies:
Ferran Bataller, 171 Vots
Daniel Sánchez Zuriaga, 148 Vots
Representació de l'alumnat:
Claudia Ynarejos 91 Vots
Martina Ramos Andrés 50 Vots
Representació del professorat:
Tania Elorza 42 Vots
Silvia Llop 37 Vots
Proper dia 1 de desembre farem la proclamació
oficial com a candidats electes.
Moltes felicitats a tot i totes les candidates, a tot
l'alumnat, professorat i famílies participants i a les
dues mares components de la Mesa Electoral: Silvana i Mª Cruz.
Moltes felicitats a les persones triades!
Dues imatges de les eleccions
per al Consell Escolar.

Trenquem el silenci
“Trenquem el Silenci” és un programa de prevenció de violència de gènere des del
qual es fomenta la realització d’accions amb centres educatius, d'esplai i AMPES.
Aquest dissabte passat, al TAC de Catarroja, es va celebrar un encontre-taller dirigit
a famílies, professorat i alumnat, en el qual es parlà al voltant de la violència de
gènere des d'una perspectiva escolar. A la Trobada van assistir Anna, Laia i Carla
com a professores i Román, Carlota, Maria Magraner, Lucía Solsona, Maria Gómez,
Miriam, Cheyenne i Ana Ortiz com alumnes d'ESO. I Andreu, de Primària.

Tres fotos de l’alumnat i professorat de Les Carolines que van
participar al programa “Trenquem el Silenci”.
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La postal
Passat 25 de novembre a molts pobles i ciutats es va clamar pel
cessament de la violència
contra el 50% de la
població humana, contra
les dones.
A València, davant la
façana principal de l'Ajuntament es van concentrar els
assistents a la manifestació
pels carres de la ciutat.
A Altea (Marina Baixa) es
Plaça de l’Ajuntament d’Altea.
va crear una instal·lació a
la plaça de l'Ajuntament, recordant les 43 dones mortes durant aquest any.

Plaça de l’Ajuntament de València.

Musulmanament
Passat 23 de novembre Segon de Secundària va
rebre la visita d'Ibn Zaïd, un musulmà de l'alqueria de
Musirus (Museros) que patí la conquesta cristiana de
Jaume I al 1238. Al febrer d'aquest any anà a refugiar-se a Madinat Balansiya (València).
Ibn Zaïd s'enfadava molt en classe quan contava la
seua vida: "Vosté no serà cristià?" preguntava a algun
alumne com si l'agafés pel coll.
Ah, va ser la primera volta que en Secundària un
personatge històric venia dues vegades: a les 10:15
vingué a 2n A i a les 12:25 a 2n B. Quan contà que
una torre havia sigut assetjada per l'exèrcit cristià i cremada amb els seus defensors musulmans a l'interior
Ibn Zaïd amb l’alumnat de Segon de Secundària.
s'enfadà molt i escopí.
Quan Jaume I conquerí València pactà amb Zayyan, el rei musulmà, que respectaria la vida de totes les persones musulmanes i que qui volguera podria eixir cap al sud, en direcció a Daniyya (Dénia). Ibn Zaïd isqué cap a Daniyya, anaven protegits
pels soldats. Va ser un viatge molt dur, persones ferides, persones
velles, xiquets i xiquetes que els costava caminar. També contà que a
l'altura d'El Saler una dona es posà a parir baix d'un arbre i els soldats
no la van esperar ni van deixar que es quedés algú per acompanyarla. Ibn Zaïd s'enfadà molt explicant açò i tornà a escopir.
També després li digué a una alumna perquè estava mostrant els
seus llargs cabells i el rostre, li llançà un fulard i li va dir que se'l posara.
En arribar a Daniyya, a mans musulmanes, Ibn Zaïd i molts més tornen a il·lusionar-se, a lluitar contra els cristians i a reconquerir torres i
alqueries. Arriben a Alcalà de la Jovada però els cristians els assetgen,
els vencen. Ramón de Cardona, un cavaller cristià que conquerí Alcalà
de la Jovada, es trobà el diari d'Ibn Zaïd, i gràcies a què el guardà s'ha
conservat i hem pogut conéixer de primera mà com es van sentir els
musulmans i musulmanes davant la conquesta de Jaume I.
Gràcies, Ibn Zaïd per la visita que ens vas fer!
Maduixa Rosa

Curs atrevit de valencià (1)
Encetem amb aquest Correu un curs pràctic de valencià adreçat a alumnes, pares i mares, simpatitzants,
mestres, personal no docent i altres esdeveniments del
moment. No serà un curs exhaustiu sinó que pretén
aclarir dubtes o donar estratègies per a parlar i sobretot
escriure millor el valencià
Abreviatures dels dies de la setmana:
Els dies de la setmana en valencià s'abreugen amb 2
lletres només. Els nostres dies de la setmana vénen del
llatí die lunae -en el dia de la lluna- DL, die Martis -en el
dia de Mart- DT, die Mercuri -en el dia de Mercuri- DC, die

Iovis -en el dia de Júpiter- DJ, die Veneris -en el dia de
Venus- DV. Dissabte és una paraula d'origen hebreu, ve
de sabbath, descans- DS. Diumenge no està relacionat
amb les divinitats romanes, ve de die Domini -en el dia del
Senyor- DG, i està relacionat amb la religiò cristiana.
De la paraula Mercuri ve "mercat", per tant el dia de
Mercuri era el dia dedicat al mercat. És interessant evitar
castellanismes -en les abreviatures- de l'estil de DLL o
X. En castellà els dies de la setmana també vénen del
llatí, però deixaren de costat la paraula die.
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