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El Dia de la Pau
Amb el col·loqui sobre l'acció amb les
persones migrants, refugiades i maltractades que posen la seua vida en perill en
fer-se a la Mar Mediterrània per arribar a
Europa, conduït per Salva Perelló, Voluntari de L'ONG Proem Aid (Professional
Emergency Aid), vam començar a celebrar el Dia Escolar de la Pau i la No Violència, com cada curs escolar. Aquests
encontres amb l'alumnat d'ESO i 6é de
Primària, van resultar vius, plens de preguntes, de dubtes i descobriments per part
de tots els qui vam assistir.
A l'endemà, amb una bandera blanca a
la mà, cada infant va acudir al Pati Central
on van parlar de què és la pau; vam dipositar monedes en una vidriola per valor
de 905,09 euros -que donem a l'ONG
Proemaid- i vam cantar una cançó jueva,
himne de llibertat per al poble gitano.

Quatre moments de la celebració del Dia de la Pau què
tota l’Escola va commemorar dimarts 30 de gener.

Matrícula curs 2018-2019
Informem a totes les famílies de l'Escola que tenen un fill o una filla per a matricular
el pròxim curs escolar en Educació Infantil (1, 2 o 3 anys), que es posen en contacte
amb l'Administració de Les Carolines.
1

Dijous, 1 de febrer de 2018

Creem Art Medieval
Si ho fem amb les nostres mans aprenem més i millor que si només
ens conten una idea. A les classes de 2n d’ESO hem tingut la sort de
comptar amb la presència de Silvana, la mare de l'Escola experta en arquitectura, que ens ha ajudat a comprendre les diferències entre l'arc de
mig punt romànic i l'arc ogival gòtic, la volta de canó i la de creueria.
Ara podem explicar millor
perquè necessitaven contraforts per suportar el pes al
romànic i perquè al gòtic es
podien obrir grans finestrals
policroms que permetien l'entrada de llum, recreant a l'interior un trosset del paradís.
Alumnat de 2n d’ESO estudiant
els arcs arquitectònics.

Prehistòria
La classe de 1r B de Primària
ha començat aquest trimestre
triant el projecte de La Prehistòria.
La primera cosa que van fer
va ser decorar la classe, ambientar-la com si fora una cova.
Emili ajudà Anna, la tutora, i
portà una escala que pesava
molt, després per tornar-la, 12
persones del Sistema Solar es
van solidaritzar i entre totes/tots
la van tornar.
Maduixa Rosa

Tornant l’escala entre totes i tots.

Entrada a la classe de 1r B de Primària.

Nou mobiliari
A poc a poc Secundària
està canviant el mobiliari de
les aules. Podeu veure les
noves taules i cadires a les
aules de Socials i Matemàtiques.
Indaleci d'Índia

Més llibres
Primeres
donacions de llibres de l'any:
Noa
Terol
Peris-Mencheta,
alumna de 3r A,
ha fet la primera
donació de llibres de 2108.
Moltes gràcies!
Les
bibliotecàries

Noves taules i cadires a Secundària.

Noa Terol Peris-Mencheta.
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Moltes felicitats
Entre l’1 i el 7 de febrer fan anys:
Helena Blasco Márquez, 4; Vera Díaz Llovera, 5;
Marc Llácer Fabià, 6; Mikel Novella Gómez, Héctor
Ferriz Liern, David Zaragoza Martínez i Adriana

Moya Díez, 8; Alejandro Mocholí Rodríguez, 12; Alejandro Moya Ferrer, 13 i Zoe Garrido Forner, 15.
A totes i a tos els desitgem molta felicitat i per
molts anys!!!

Grans i menuts
Els i les alumnes de 4t ESO i d'Infantil 4B (Pirates),
van gaudir de la nostra primera activitat TÀNDEM del
curs, en la qual grans i menuts s'uneixen per parelles
i comparteixen moments junts. Es va formar un clima
màgic mentre els i les més majors de l'Escola contaven contes als menuts, mentre tots junts van poder
jugar al pati a l'amagatall, a tirar-se pel tobogan, a
Tres fotos de les activitats del Tàndem 4t d’ESO i Infantil 4 B.

Al comiat ja van haver dolces abraçades i besos, i
ja tenim ganes de tornar a veure'ns!
Fins la pròxima, companys i companyes del Tàndem! Us esperem!

pillar, a l'arener, o alguns encara encisats contant
més i més contes. L'experiència va finalitzar mentre
els de 4t van ajudar-los en el moment de les rutines
prèvies d'anar al menjador: a rentar-se les mans i a
posar-se la bata.

AMPA-Escola:
Gestió de la Convivència; Open space
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,

personal de serveis (PAS), professorat i famílies.
Precisament, publiquem unes fotografies del taller
que van realitzar amb alumnat de 4t, 5é i 6é de
Primària per poder parlar dels conflictes, del què
pensaven, del que sentien, en un ambient relaxat i
conduït pels tècnics.

Tres imatges de les activitats realitzades a Primària dirigides per Vicent Pons.
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Solidaritat amb refugiades i refugiats

Dalt moment de la concentració. Baix alumnat de Primària.

Tots els divendres de 7 a 8 de la vesprada hi ha
una concentració per exigir un canvi de política
europea en el tema de refugiades i refugiats.
L'acte l'organitza Obrim Fronteres a la plaça dels
Pinazo de València. Emili estava l'altre dia en
aquest acte que ja s'ha fet 89 setmanes i es va
trobar amb unes alumnes de Primària que es van
emocionar molt. Ell els va contar per què es feia
exactament l'acte.
Emili anà a l'estiu del 2016 amb Obrim Fronteres a
Grècia. Eren unes 250 persones solidàries i visitaren
camps de refugiades/refugiats i també l'ambaixada
d'Espanya a Atenes.
L'estiu passat anà a Melilla i eren unes 500 persones. Estigueren a la tanca que separa Melilla
del Marroc que és 12 quilòmetres de llarga.
Si voleu esteu invitades/invitats a aquest acte
que de moment continuarà fent-se perquè el
volum de morts al Mediterrani o les condicions per
travessar les fronteres són intolerables.
A Sèrbia hi ha gent refugiada vivint al bosc a -20
graus i dormint a l'aire lliure i sense mantes.
Pepet de l'Horta

Una casa digna
Totes les cooperatives implicades en el projecte de
construcció d'habitatges per a persones sense casa
a Anantapur (Índia) col·laborant així amb la Fundació
Vicent Ferrer, destaquem la satisfacció de poder dur
a terme aquest projecte que és una mostra més de
l'autenticitat del nostre compromís solidari i que ja ha
contribuït, sens dubte, a millorar la vida de moltes
persones. I per constatar-ho, per viure i respirar la
mateixa realitat que la vintena de famílies que han
ajudat a aixecar, taulell a taulell, les seues pròpies
cases i les dels seus veïns, una delegació de socis i
sòcies d'aquestes vint cooperatives van viatjar al desembre a l’Índia.
Al seu retorn, ja no són els mateixos, han vingut impressionats i commoguts pel que han conegut allà.
Agraïts per com han estat rebuts en unes vides que,
tot i l'escassetat material, malbaraten generositat.
Les cooperatives valencianes que ho hem fet possible
són: Anecoop, Caixa Popular, Caixa Rural l'Alcúdia, Cooperativa Agrícola Nostra Senyora de l'Oreto de l'Alcúdia
(CANSO), Cooperativa Comarcal de la Vall d'Albaida (COVACOOP), Cooperativa Elèctrica d 'Alginet (CEA), Coarval, Coinfer, Coviñas, Federació de cooperatives de
Consumidors i Usuaris de la CV, Federació de cooperatives Elèctriques de la CV, Florida Grup Educatiu, Fundació
de cooperatives de la província de Castelló, Grup Sorolla
Coop.V., Íntegra Assessors Coop. V., Povinet-Sercoval
Coop, Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Sampedro
i Torres Coop, Serlicoop, Surinver Hortofrutícola, Unió de
Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV)- a la
qual pertany l'Escola- i Utecamp Coop.V.

Dalt rebuda a Anantapur. Baix representants de les cooperatives.

Condol
Passat diumenge va faltar Maria Sancho Navarro,
la mare del nostre alumne Assuan de 1r B d'ESO.

Des d'ací enviem el nostre condol a tota la família
i una abraçada molt forta a Assuan.

4

