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Estudi d’un caràcter familiar
La classe de Biologia de 4t d’ESO hem aprofitat les vacances d’hivern per poder estudiar algun caràcter comú a
la nostra família.
Després d’estudiar Mendel i les seues lleis hem volgut
investigar si el color d’ulls, el tipus de cabell, els clotets a
les galtes, el bec de viuda, el daltonisme......són dominants
o recessius a la nostra pròpia família.
Cadascú de nosaltres ha triat el que ha volgut i hem fet
fotos aquests dies en els quals, la major part de la família,
es sol ajuntar per dinar o sopar. Dels que no han estat,
hem preguntat als pares, oncles, avis. Ací podeu observar
les fotos de les nostres famílies.
L’alumnat de 4t d’ESO estudiant el caràcter comú familiar.

Experiments, i més
Segon A de Primària té una gran noticia que contar-vos:
ens hem fet youtubers!
Durant uns mesos hem aprés com fer experiments i
ara ens agradaria que féreu alguns amb nosaltres.
Volem que tots i totes participeu en aquest esdeveniment i que veieu els nostres tutorials d’experiments a
casa. Us esperen moltes sorpreses… fins i tot una
màquina del temps!
Dues fotos de l’alumnat de Segon A de Primària al Laboratori.

A partir del dilluns 22 de gener podreu entrar al
canal de Youtube de l’Escola (heu de posar al cercador: Escola Les Carolines) i buscar els nostres
vídeos.
Esperem que us agraden i que ens deixeu molts
comentaris (espere’m que siguen bons…) sobre què
us sembla, si us ha eixit, altres idees o suggeriments. I recordeu… la mare de la ciència és la
paciència!
Els científics i científiques de la classe de 2n A
(des del nostre laboratori)
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La Infància i La Vellesa
Aquest Projecte Educatiu tracta d'apropar els mons de
la vellesa i de la infància. El grup d'alumnes de 4t curs
de Primària A, ha plantejat a classe, al costat de la seua
professora, el seu interès per participar de l'Aprenentatge-Servei (que els aprenentatges escolars tinguen
també una repercussió i utilitat social). En aquest context,
els escolars i la seua mestra van aprofundint i tractant de
concretar aquesta petició i donant-li forma: saber més de
la gent gran, conèixer-la, estar al seu costat, aprendre
d'elles i també poder-los ensenyar. Què els podrien ensenyar, a part de la seua vitalitat? Doncs com què estan
estudiant la Pintura, les seues tècniques, els seus estils
i evolució, van pensar realitzar produccions pictòriques
conjuntes entre grans i menuts. Poder pintar un quadre
conjuntament: dos o tres infants amb una persona resident,
en una o diverses jornades, realitzen, segons l'estil prèviament triat per tots dos, una producció pictòrica.Treballar junts,
aprendre junts, ensenyar junts és la idea. Els quadres s'exposen tant a l'Escola quant a la Residència a Sant Ramon
Senior de Picassent i, al final, són regalats als autors sènior
pels alumnes.
Les persones grans estan encantades i nosaltres, també.

Alumnat de 4t A de Primària pintant amb les persones majors de la
residència de Sant Ramon de Picassent.

Curs Atrevit de Valencià (3)
Els gerundis formen part de la nostra vida. Els podem
trobar baix d'un arbre: Maduixa es tombà sota un mandariner mentre l'arc iris estava apareixent per l'horitzó.
A l'Escola: Joanet tenia 15 mesos i ja estava reconeixent les vocals.
A casa: Mireia no estava creient-se res del que li
contava la seua iaia.
A la ciutat: Estava plovent tant que decidírem
eixir a nadar un poc.
Tots els gerundis acabats en -guent són il·legals.
(L'autor d'aquest curs, que és mestre, utilitza aquesta
paraula contundent perquè en classe serveix perquè
4 alumnes adormits desperten, en realitat vol dir que
són incorrectes).

-”Estic buscant la mare i no la trobe”.
-“Estic buscant a la mare i no la trobe”.
Només una d'aquestes frases és correcta.
Davant el dubte hi ha una estratègia: substituir les
paraules subratllades per un pronom: “Estic buscant-la i no la trobe”. Per tant queda clar que les
paraules subratllades són objecte directe, és a dir,
no porten la preposició “a”.
“Estic parlant a la gent de Vosté”. Estic parlant-li
de Vosté. “Li” és objecte indirecte i per tant la
preposició “a” és correcta en la frase.
Pepet de l'Horta
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Moltes felicitats
Entre el 18 i el 24 de gener fan anys:
Nico Climent Navarro i Carmela Climent Navarro, 3;
Claudia Gallana García, Mateo Nahuel Martegani
Manglano, Lucas Carrascosa Ducatel i Carlota Gallana
García, 4; Ferran Serrador Tabernero, 5; Noa Vidal
Osuna, 6; Alberto Joli Cuesta,8; Belén Ginés González,
9; María Oltra González i Erik Tévar Font, 10; Eva

Torices Hortelano, 11; Max Jannone Guillem, Inés
Qiaoxing Maravilla Romero, Clara García Sittoni,12; Joel
Taberner Rivas, Hugo Olmos Ballester, Pablo García
López, Hugo Albert López i Marc Cano Gimenez, 13;
Anna Chaqués Antón i Andrea Maravilla Romero, 15.
A totes i a tots per molts anys i moltíssimes felicitacions.

Mmmm, La Platja...
Petxines, caragolets, arena, pedres de diferents colors,
de diferents formes i l'aigua, el Sol, el vent i el cel van ser
els components d'aquesta fantàstica aventura d'unes
hores que va gaudir l'alumnat de l'etapa d'Infantil en l'excursió que tenien programada per celebrar l'arribada de
l'hivern: fer-ho a la Platja d’El Saler.
Allà que se n'anaren a omplir-se la mirada d'ones, de
núvols i d'escuma. A jugar amb l'aigua salada que va
i ve de la vora. A foradar la superfície d'arena i a fer
muntanyes amb ella. A tirar pedres a l'aigua, a córrer
i caure sense fer-se mal, a quedar-se mirant la immensitat de la mar i tornar a jugar.
I s'ho van passar d'allò més bé!

Quatre fotos de l’alumnat d’Infantil a la Platja d’El Saler.

La postal
Alaquàs situat a
42 m d'altitud i
amb 3,9 km² d'extensió, es localitza
en L'Horta de
València, a 7 km a
l'oest de la capital.
El terme municipal adopta una
forma allargada
d'Est a Oest que
abasta des d'una
Castell d’Alaquàs.
zona d'horta a
l'extrem oriental, regada per les aigües
de la sèquia de Benàger, fins al secà de l'extrem occidental. Tot i que s'han trobat algunes restes romanes,
així com monedes de l'època imperial i fins a alguna làpida commemorativa, el nucli d'Alaquàs és una alqueria

d'origen musulmà.
A l'Escola hi ha 3 alumnes
d'Alaquàs.
Albal està situat a la comarca de L'Horta. El seu
terme limita amb Catarroja,
Torrent, Alcàsser, Silla i
Beniparrell, entre l'Albufera
i les últimes elevacions de
la Serra Perenxisa. Quan
va ser fundada pren el
nom d'una alqueria àrab o
casa de camp de l'època,
anomenada Alboayal.
A l'Escola hi ha 8 alumnes
d'Albal.
Torre àrab d’Albal.
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Campiones!
La família d'Elena Joli (6é B)
de Primària ens envia aquest
retall de premsa:
“...Onze partits, onze victòries.
Invencibles. 74 gols a favor i
només tres en contra. Intractables. El planter del València funciona. Amb una peculiaritat ...
de gènere. L'Aleví A femení del
club de Mestalla és el líder del
seu grup en una competició ...
de xiquets. Un cas excepcional
per a un grup de xiquetes que
jornada rere jornada demostren
que el seu nivell, físic i tècnic és
superior, molt, al dels equips
masculins contra els que competeixen.
L'any passat, en el primer any
de la categoria aleví, guanyaven
tots els partits. Lucía, Jana,
Maria, Emma, Elena, Alex, Ainhoa, Miriam, Aitana, Malena,
Lucía i Claudia són les dotze
components d'un equip que
trenca motlles. Jugar en un Lliga
de xics i ser un equip completament format per xiques. Hi ha altres equips en els que juguen
xiques, però aquest Aleví del
València és l'únic que està format íntegrament per xiquetes...”
Enhorabona Elena!
Endavant!

Reportatge de l’equip femení Aleví “A” del Club Mestalla al diari LEVANTE-EMV.

Nou professor
Jeroni Parra, professor de Physics, Tecnologia i
Física i Química i Cap d'Estudis de Secundària,
està de baixa mèdica- a causa d'una intervenció
quirúrgica- per un període aproximat de quare o
cinc setmanes.
Com a professor de les àrees que imparteix

(Physics i Tecnologia de 2n A, Física i Química de
3r A i Matemàtiques A i Física i Química de 4t.) serà
substituït per Josep Lluís Bo Chover, professor que
hem seleccionat per dur a terme aquesta substitució i a qui donem la benvinguda.
Desitgem a Jeroni una molt bona recuperació.

Condol
Dissabte passat va morir Consuelo Senís Zayas,
mare del nostre alumne Román de d'ESO. Des del

Correu del Dijous enviem el nostre condol a la
família i una forta abraçada a Román. Molts ànims!

Comissió conjunta AMPA-Escola
L'Associació de Mares i Pares de l'Escola, està
donant suport i impuls a una Comissió conjunta de
pares i mares, professorat i PAS de l'Escola amb
l'objectiu de millorar la convivència al Centre.
Aquest Programa, que encapçala l'empresa educa-

tiva Pon Solución, basteix l'alumnat, professorat,
famílies i PAS mitjançant sessions dinàmiques amb
tots els estaments, xerrades i enquestes. A més, el
Programa de Mediació Escolar continua endavant
i ampliant-se als dos darrers cursos de Primària.
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