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Paleolítics instants
Passat 13 de febrer els 2 grups de 1r de
Primària reberen la visita de Burna Burna,
un home paleolític que ja ha visitat l'Escola
en altres ocasions. 1r B està fent un projecte sobre Prehistòria. En realitat Burna
Burna hauria d'haver arribat a finals de
gener, però al pobre li van agafar totes les
nevades que caigueren per la península a
finals de gener i estigué a punt de morir.
Ell venia caminant des d'Àfrica. La visita
resultà molt interessant. Ell parlava un
poc, però no com nosaltres, només paraules soltes "ca-mí", "fred", "co-va no". La
visita tingué lloc al patí de Secundària, a
les grades. En una ocasió pujà a un arbre
buscant unes branques, no per fer foc sinó
per utilitzar-les com si foren mantes, les
llançà i després ell passà a un arbre i des d'allí es llançà al terra. Dos dies va
trobar una cova per dormir i s'emocionava molt perquè així no patia fred. També
patia fam i set. De vegades menjava formigues, un dia tingué molta sort i va matar
un conill llançant pedres, el matà a colps i
se'l menjà cru perquè
no sabia fer foc. Un dia
tenia molta set i
començà a ploure, s'emocionà molt perquè
va poder beure. Altre
dia li va atacar una rabosa i el va ferir, l'alumnat va poder veure les
dues cames plenes de
sang. Una nit va començar a caure granís "ped-ra, ped-ra" deia
ell i va perdre un ull.
Bo, una experiència molt interessant però molt dura.
Visita de Burna Burna a l’Escola.

Pepet de l'Horta

Les Carolines de nit
Quedar-se a dormir a l'Escola un dijous amb els companys
i professorat, dins el projecte d'àrea d'Educació Física,Temps
lliure i oci: passar la vesprada, berenar, participar en els jocs
proposats, preparar-se per al sopar, viure la nit a l'Escola,

Amaneixer a Les Carolines.

gitar-se, dormir junts, veure el sol pel matí, desdejunar...
I, a l'endemà, divendres, van completar l'activitat amb una
eixida a Fun Jump, instal·lació esportiva i d'oci a Massanassa.
Un plaer, a bon segur.

Instal·lació esportiva Fun Jump Massanassa.
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Cine, cine, cine, cine, més cine per favor

Cartell anunciador de la pel·lícula.

Demà, divendres 23 de
febrer, la classe de 2n B
de Primària presentarem
la nostra pel·lícula "Una
aventura escolar". Així
acabarem el nostre Projecte al voltant del cinema.
Després d'investigar
què necessitàvem saber
per fer una pel·lícula, vam
decidir gravar un curt
amb la tècnica d'stopmo- Rodant la nostra pel·lícula.
tion. Escrivírem la història
del curt amb l'estructura del conte, després realitzàrem el guió cinematogràfic per
a confeccionar l'storyboard i poder realitzar les sessions de gravació. Volem agrair
l'ajuda que ens van proporcionar els companys i companyes de 6é B en tot aquest
procés. Demà, a partir de les 16:30, el curt estarà penjat al canal de Youtube de
l'Escola perquè tots pugueu gaudir del nostre treball.
Esperem els vostres comentaris i que gaudiu tant com nosaltres ho hem fet!!
La classe de 2n B

Dia al Clot de les Tortugues
Aquestes són algunes de les imatges de la genial eixida que hem fet hui al Clot de les
tortugues, on hem gaudit d'un gran dia de sol i natura, hem esmorzat al camp, repoblat
part del bosc mediterrani amb pins i alzines i hem fet una xicoteta excursió per la zona, investigant i gaudint de la vegetació i ecosistema mediterrani. Aquesta excursió ha estat organitzada per l'Ajuntament de Picassent en commemoració del Dia de l'Arbre.

Repoblant al Clot de Les Tortugues.

L’Educació ens dignifica
Passat dissabte, com sabeu, Escola Valenciana organitzà un acte
a la plaça de la Verge de València.
Primer actuà Dani Miquel acompanyat d'uns músics, després
parlà el president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, i altres persones. També estaven presents
totes les associacions que han
donat suport a Escola Valenciana.
Tot seguit actuà un altre grup, La
Fúmiga. L'acte havia començat a
les 5 i havia d'acabar a les 8, però
un quart d'hora abans començà a
ploure i els músics hagueren de
concloure l'acte. Cal felicitar a Escola Valenciana per la vesprada
tan agradable i reivindicativa que
ens van regalar.
Maduixa Rosa

Personal de Les Carolines a la Plaça de la Verge.
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Moltes felicitats
Entre el 22 i 2l 28 de febrer fan anys:
Eric Bautista Sabanés, Lola Arnao Gil, Xavi
Muñoz Vila i Sofia López Litchfield,4; Beltrán
Ramírez Amador i Francisco Cabello López, 5;
León Mateu Soriano i Mar Vila Muñoz, 6; Carlos
Alhambra Roca, Celia Tormo Albelda, Marc Gil
Saturnino i Eric Andrés López, 9; Claudia Castelló

Blasco i Noelia Abad Parreño, 10; Ismael Lorente
Bel, 11; Alicia Fernández López i Jorge López García,
Mar AlmaléBautista i PauPérez i Arroyo, 12; Mateo
Luís Álvarez Sarmiento, Claudia García Navarro i Marcos Escribano Ordaz, 13; Samuel Blasco Bosch i Irene
Solsona González, 14.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

From Glasgow with love
Dimarts i dimecres han estat uns dies de nervis i
d'il·lusió. Ens expliquem: els quatre cursos del Tercer
Cicle de Primària participem al Projecte Europeu Erasmus + SOLE i hem rebut la visita dels coordinadors del
Programa que compartim amb cinc escoles valencianes,
cinc poloneses i cinc escoceses.
Ens han visitat Mr.
Nick Falk, British
Council Ambassador & Sole Project
Coordinator,
Ms
Lesley Atkins, International Education
Office Glasgow i
Mariola Hernández,
Curriculum Adviser.
Han vingut a comprovar el treball de l'Escola (que han
visitat i de la que s'han enamorat), han conversat amb
els i les mestres de cada nivell i, en posterior reunió conjunta, ens han animat a realitzar més Projectes Europeus
puix estem en les condicions òptimes de fer-los: una escola dinàmica, oberta, amb alt coneixement de l'anglés...
Després del dinar, han estat treballant a les classes de
6é amb l'alumnat i professorat mostrant-se actius, participatius i divertits.

Dimecres anàrem a la Conselleria per conversar amb
les institucions valencianes d'aquesta gran oportunitat
d'intercanvi d'idees, materials i persones que són els projectes Erasmus+, vam rebre el reconeixement institucional i cadascuna de les sis escoles valencianes
participants vam relatar la nostra experiència amb l'alumnat i la pràctica de la metodologia SOLE (que nosaltres
apliquem a 5é i 6é de Primària) en un ambient de companyonia i de bones pràctiques.

Mr. Nick Falk, Ms Lesley Atkins i Mariola Hernández.

Ens van encarregar ser els ponents en unes Jornades
que organitzarà el Cefire i ens van convidar a participar
a un Congrés didàctic a celebrar a Elx.
Molt satisfets!

Enhorabona esportistes!!

Adrià Muñoz Vicente.

El cap de setmana del 10
i 11 de febrer, es va celebrar a Valladolid el Campionat Nacional d'Hivern de
Salvament i Socorrisme.
Adrià Muñoz Vicente,
alumne de la classe de 5é B
de Primària va participar i, a
més a més, va aconseguir la
medalla de bronze individual
en 100 metres natació amb
obstacles, medalla de plata
en relleus de remolc de
maniquí xicotet i medalla de
plata en relleus de natació Conxa Garcia, Alcaldessa de Picassent, entregant la distinció
a Damián Núñez Majewska.
amb obstacles.
Divendres
16
de febrer, Damián Núñez Majewska,
Des d'ací et donem l'enalumne de 2n A de Primària, va rebre, durant la Gala
horabona, campió!!!
de l'Esport de l'Ajuntament de Picassent, la distinció
“Esportista Jove Destacat” pels seus mèrits esportius
durant l'any 2017. Damián pertany al Club “El Templo
de Picassent” de Taekwondo i és campió autonòmic
de la LLiga Valenciana de la Federació de Taekwondo.
Enhorabona Damián!!!
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Healthedu o l’alimentació saludable
Com pot contribuir l'escola a millorar els hàbits d'alimentació dels infants? Quines iniciatives s'estan desenvolupant a les escoles i en la formació dels futurs
mestres perquè els més joves mengen millor i siguen
crítics amb el que ens ofereix la indústria alimentària?
Quines altres iniciatives innovadores es podrien posar
en marxa?
Passat dimecres 14 de febrer de 17.30-19.00 hores vam
debatre sobre aquest tema a la taula rodona "Aprendre a
menjar a l'escola" al Saló d'actes de Florida Universitària.
Hi vam assistir els pediatres Manuel Martínez Pons i José
Villarroya; Miguel Ángel Moret, director d'Escola Les Carolines; Alberto Corrent, cap de cuina de la cooperativa Grans
i Menuts, i Alejandra Miralles, directora de l'associació La
Regadera (Canyamelar). Van moderar els professors Rafa
Adell i Mavi Corell. La taula de debat es desenvolupà en el
marc del projecte internacional Erasmus + Health EDU del
qual Florida Universitària és soci juntament amb institucions
de Bulgària, Itàlia, Lituània, Grècia i Turquia i l'Escola Les
Carolines com a entitat col·laboradora.

Dues imatges del debat sobre alimentació a l’escola.

Anglés per als més menuts
La metodologia que nosaltres emprem als cursos d'Infantil i
primers de Primària és fonamentalment comunicativa, basada
en l'expressió oral, en el que la correcció fonètica i gramatical
no és la part principal de l'aprenentatge sinò que és la parla, la
capacitat de comunicació entre l'alumnat i amb el professorat.
Sota la màxima de què a parlar s'aprèn parlant i que ho hem
de fer sense complexos, vam celebrar unes Jornades de Formació amb el Professor Josep Mª Artigal passats diumenge i
dilluns 1 de febrer per compartir experiències de les nostres
pràctiques amb el professorat que posem en pràctica aquesta
didàctica. Les dues seus de les Jornades van ser el CEIP
Jaume I d'Alcàsser i Les Carolines.
Una de les novetats més esperades era la posada en pràctica i el posterior debat sobre la tècnica Diary, consistent en
anotar, col·lectivament, totes les conclusions a les quals va
arribant el grup. Entre totes i tots anem donant la forma adequada a la frase o frases que volem anotar, aconseguint així
un clima de cooperació i de construcció de coneixements
digne de mencionar.
Vam ser escola amfitriona de més de vint professors- de la
mateixa manera que vam ser convidats a Alcàsser- a unes
Jornades molt interessants i que van ser aprofitades per Vicky
(Especialista Anglés- Art&Craft Primària i Infantil), Mónica i
Bea (Infantil), Verónica i Sílvia (Primària) i Tania (Especialista
Anglés- Art&Craft Primària).

Dues fotos dels treballs d’anglés a Les Carolines.

Ampa - Escola: Gestió de la Convivència
Dilluns 12, férem la sensibilització en Mediació
de 5é i 6é de Primària i també l'última sessió de
formació dels Mediadors amb Vicent Ginés.
Divendres 16 va ser la Xarrada amb les famílies:
“El conflicte d'estar per casa”.
Vicent Ginés està treballant a l' Escola durant
aquest curs: formant alumnat de Secundària en
Mediació, organitzant jornades de Sensibilització
en 5é i 6é de Primària i arreplegant informació de
l'estat de la convivència a la nostra Escola. Tot allò
ha estat subvencionat íntegrament per l'AMPA.
Vicent Ginés amb l’alumnat de 5é i 6é de Primària.
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