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Els Rècords i El Futur

Més d’un quilòmetre de material escolar, rècord de 5é B de Primària.

Ahir dimecres 24, en la franja horària d'11:30h a 12:50h la
classe de 5é B de Primària va fer una de les activitats finals
del seu projecte: Guinness- Carolines World Record
L'activitat consistí en fer la filera més llarga de material escolar (llibres, llapis, gomes...) per la qual cosa, utilitzaren els
espais del pati de Primària i la rampa d'accés al menjador.
El resultat va ser més d'un quilòmetre d'objectes escolars
un darrere l'altre!
La festa de presentació del projecte sobre "El futur" de 6é A
de Primària tindrà lloc demà divendres 26 de gener de 2050.
Donat que la festa es celebra a l'any 2050 acudiran caracteritzats d’acord a l'edat que tots tindran (Jose, el profe: 72
anys) ja que és la consigna que tots tenen. L'alumnat eix dia
tindrà uns 44 anys...
L'acte consistirà en la presentació dels diferents treballs
del producte final i un berenar de comiat.

Assumptes que sobre “El Futur” ha estudiat l’alumnat de 6é A de Primària.

AMPA - Escola: Gestió de la Convivència
Us informem que proper 16 de febrer, divendres,
celebrarem una Reunió General de famílies per
poder informar i mantenir un col·loqui sobre la convivència a l'Escola. L'encarregat de conduir la reunió

serà Vicent Pons, tècnic especialista de Ponsolución,
l'entitat que està realitzant el treball amb alumnat,
PAS, professorat i famílies.
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Aprenem Matemàtiques amb alumnat Escocés i Polonés
Continuant amb els passos del projecte Erasmus + KA 201 del
que l'Escola forma part, tot l'equip docent de Tercer Cicle ha posat
ja en funcionament les grans preguntes (big questions) que formen
part de la metodologia SOLE i que estan arrelades a l'àrea
matemàtica.
Així, l'alumnat de Sisé A i 5é B de Primària han portat endavant la
mateixa pregunta: Consideres que hi ha relació entre un punt i
la circumferència? 5é A va respondre a la pregunta Quina és la
relació que hi ha entre fraccions, decimals i percentatges? per
introduir la relació entre els tres conceptes matemàtiques. 6é B va
dirigir la seua pregunta cap al projecte que ara estan realitzant sobre
drogadicció i van buscar respostes a la qüestió: Qui creus que te
més possibilitats de convertir-se en addicte al cannabis, una
xica o un xic per iniciar-se en el contingut estadístic.
L'experiència que el propi alumnat ens ha transmès als docents de
les quatre classes és que aquesta manera d'aprendre els dóna la
possibilitat de triar amb qui treballar, la qual cosa els permet aprendre
amb companys i companyes amb el mateix ritme d'aprenentatge,
d'organitzar els passos a seguir per arribar a la resposta també lliurement, fins i tot, el fet de tindre pautat el temps ha fet que foren més
productius i en general, el sentiment ha estat molt positiu.
Finalment, tant a l'alumnat com als mestres de Tercer Cicle de
Primària ens ha motivat molt saber que estem aprenent al mateix
temps i de la mateixa manera que estudiants polonesos i escocesos
i que, podrem compartir experiències i resultats al llarg dels tres
anys que durarà aquest projecte compartit amb Escòcia i Polònia.
Ací us deixem uns fotografies de l'alumnat aprenent matemàtiques
amb la metodologia SOLE (Self Organised Learning Environment
o Autoaprenentatge en un ambient organitzat)

Cinc fotografies de les sessions de treball matemàtic del Tercer Cicle de Primària.

Una Escola per estimar
Aquest és l'eslògan de la propera campanya radiofònica que ahir dimecres van anar a
enregistrar als estudis de Ràdio L'OM de Picassent: Ferran Salvador (Inf. 4 A), Aitana
Oltra (Inf. 5), Martina Bono 5é B, Marc García-Sala, 5é A; Ángela Rodríguez Vallés, 2n
A ESO i Rafa Macián 3r A ESO, Carla Fernández i Lluís Montesinos. Amb el grup de
Les Carolines el responsable de
Ràdio L’Om, Julio Gómez, pare de
Marina Gómez, a qui agraïm la
seua ajuda i la postproducció de
la falca radiofònica.

Enregistrant una falca radiofònica a Ràdio L’Om de Picassent.
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Moltes felicitats
Entre el 25 i el 31 de gener fan anys: Leo Elorza
Ortega,5; Izan Gómez Vilata,6; Carlos Albiñana
Luján, 7; Chiara Rivabella Marchand, 8; Valentina
Marcos Magán i Alonso Del Rio De Sebastián, 9;

Lucía Escribano Ordaz, 10; Claudia Novillo Alejo, 11;
Michel Quiñones Galera, 13 i Anna Ortiz Vivas, 16.
A totes i a tots us desitgem moltes felicitats i per
molts anys!!!

La postal
Alboraia
és un municipi situat
a la comarca
de
l'Horta Nord.
És el segon
municipi per
Horta d’Alboraia.
població de
la comarca, després de Burjassot, amb 23.269
habitants. És conegut com el “Portal de l'Horta” per
ser l'entrada des de la ciutat de València a l'Horta.
També se'l coneix pel conreu de la xufa i l'elaboració de l'orxata. A l'Escola hi ha quatre alumnes
d'Alboraia.

Aldaia
El topònim és d'origen musulmà, Ad
daya, que va donar
origen a la paraula
"aldea". Esta etimologia suggereix que l'origen del poble fóra una
Cartell anunciador d’Aldaia.
aldea més que una
senzilla alqueria. A més de tot açò, es coneixen restes
de la cultura romana en diversos llocs del terme que
és molt pla i està travessat de nord a sud pel barranc
de Xiva (o del Poio) i pel sud de la població pel barranc
d'Aldaia. Al 2017 tenia 31.320 habitants. A l'Escola hi
ha cinc alumnes d'Aldaia.

Curs Atrevit de Valencià (4)
S'anomena dígraf el grup de dues lletres que representen un so, com per exemple l·l, tl, tm.
El dígraf tl sona com el dígraf l·l, és a dir, una espècie de l que es manté entre la llengua i el paladar
més temps. Vetlar, il·legal. El dígraf tm sona com
una m que s'allarga entre els llavis. No és correcte
pronunciar la t d'aquest dígraf: Setmanal, setmana.
El pronom feble li és de tercera persona del sin-

gular i fa referència al datiu, és a dir, a l'objecte indirecte: Li he dit que visite Grècia a ell o a ella-.
Per la comarca de l'Horta moltes vegades s'utilitza
-de forma incorrecta- aquest pronom per al plural.
Si volem referir-nos a elles o a ells hem d'utilitzar
el pronom feble els: Els he dit -a elles, a ells -que
no visiten l'Iraq perquè estan en guerra.
Pepet de l'Horta

Lectura fàcil
L'alumnat de 1r B de Primària i el de 1r B d'ESO,
han estat compartint una classe de lectura al jardí
de la classe dels més menuts. Un goig veure les

cares d'alumnes-mestres i d'alumnes-aprenents.
La lectura, amb companys i afecte, més fàcil!

Dues fotografies de l’activitat de lectura realitzada per l’alumnat de 1r B de Primèria i 1r B de Secundària conjuntament.
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Les 3 reines magues
Passat diumenge 7 de gener tingué lloc a
València la Cavalcada de les Magues. És el tercer any que la Societat Coral del Micalet ha organitzat aquesta cavalcada en record de la que
tingué lloc al 1937 quan ja portàvem mig any
de guerra civil, i va ser una idea per animar les
xiquetes i xiquets dins tan durs moments.
A les 11:30 la Glorieta estava ja plena de gent
i van començar els actes amb música i
castellers. Cap a les 12 començà la cavalcada
pel carrer de la Pau, Sant Vicent i Plaça de l'Ajuntament. La quantitat de gent que hi havia a
les voreres mirant la cavalcada era impressionant, la quantitat de persones que van fer el trajecte de la cavalcada també superava les
previsions.
Dues hores van passar des de l'eixida fins l'arribada. A l'Ajuntament es van fer castells humans, després parlaren les 3 magues: Llibertat,
Igualtat-Sororitat i Fraternitat. Després actuà
Pep el Borifarra.
Tristament un grup de fatxes, principalment
d'Espanya 2000 estigueren al principi de la
manifestació i també davant de l'Ajuntament
pegant crits quan es feien els discursos.
Bo, i llevat d'aquests intents antidemocràtics
tot el demés va ser molt emocionant com aquelles dones vestides com les republicanes del
1937 i amb uns cartells que posava Pau i
Democràcia.

Dues fotografies de la Cavalcada de Les Magues a València.

Maduixa Rosa

El Consell Escolar informa
Dilluns 22 es celebrà la segona reunió del Consell Escolar de Les Carolines i es van tractar aquests temes:
-Informació pedagògica: els nous butlletins informatius
d'avaluació a Primària. Informació de la comissió conjunta Ampa-Escola per millorar la Convivència Escolar.
Informació sobre el Projecte Europeu de Matemàtiques.
Informació metodologia en anglés Diary per als primers

cursos de Primària. Pla de colònies escolars.
-Sobre Matriculació:Informació sobre les entrevistes informatives a les noves famílies. Característiques especials Infantil Primer Cicle.
-Informació Econòmica: Sol·licitud a la Conselleria d'Educació del Concert educatiu per a la segona unitat de
4t d'ESO per al curs 2018-2019.

Abandonada
Una família de l'Escola
s'adreça a nosaltres per difondre que aquesta gosseta,
trobada fa uns dies a la porta
de l'Escola, ha estat abandonada. Tindrà, aproximadament, tres mesos, està sana
i serà d'una grandària mitjana, segons el veterinari. Per
suposat, no duu xip.
Si n'esteu interessats, telefoneu a l'Escola.
Estem buscant una família que vulga acollir aquesta gosseta abandonada.

4

