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Un futur sense drogues
Passat dijous 3 de maig la classe de 6é B de Primària presentàrem a l’IES l’OM de Picassent la nostra xerrada sobre
drogadicció, que va ser el Producte Final del nostre Projecte
“Un futur sense drogues, tallem-les d’arrel”

A la xerrada va acudir part de l’alumnat de 1er de l’ESO del
centre l'OM i va escoltar i participar molt respectuosament mentre totes i tots explicàrem allò que hem aprés al llarg de Projecte.
L’objectiu del nostre treball ha sigut conscienciar a companys
i companyes d’edat semblant a la nostra del perill de l’abús de
substàncies i de què aquest ens pot convertir en joves addictes.
Ens sentim satisfets de la nostra tasca perquè l’alumnat i
professorat, així com la tècnica responsable de la Regidoria
de Drogodependències de l’Ajuntament de Picassent ens expressaren la seua sorpresa per ser capaços d’explicar de
manera organitzada, divertida i completa un tema com
aquest i amb la nostra edat.
Finalment volem agraïr a Teresa Sanchis, tècnica de l’Ajuntament de Picassent i a Pepa Aznar, Cap d’Estudis de Secundària de l’Institut 'OM facilitar-nos l'organització de la sessió.

Tres imatges de l’exposició de 6é A de Primària a
l’Institut L’Om de Picassent.

Sobre l’àtom
Our students of
2nd A ESO are
presenting the information about
the atom's structure. We asked
them to do something more original and different
than a simple
presentation...
and we're quite
proud of them because they've surprised me.
Apart from the
"traditional" presentations, some
students have decided to make
videos or an atom
model whereas some others agreed to make a game in order to
play it with their mates.
Here you have some photographs of today's activities.
Congratulations!!
Four photographs of the experience on the atom.

1

Dijous, 10 de maig de 2018

Ús d’Internet per part de xiquets i adolescents
Proper 18 de maig a les 17:00 hores, l’AMPA organitza
una xarrada a mares i pares de l’Escola sobre l’ús d'internet
per part de xiquets i adolescents, oferida per Ricard
Martínez, professor del departament de Dret Constitucional i
Director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de
la Universitat de València. El professor Martínez és un dels

experts nacionals més reconeguts en la utilització de les
noves tecnologies a la infància i adolescència. Segur que com
a mares i pares, tots tenim dubtes sobre com els nostres fills
i filles accedeixen a internet, els avantatges, els perills, etc.
Des de l’AMPA us recomanem que aprofiteu aquesta
oportunitat per esclarir-les."

Matemàtiques Aplicades
L'alumnat de 4t d'ESO que ha escollit la modalitat de
Matemàtiques Aplicades està treballant les figures semblants i la raó de la semblança.
En acabar la unitat hem acordat utilitzar els nostres coneixements per fer un exercici de matemàtiques aplicades.

Consisteix en la construcció d'un plànol a escala de la
nostra habitació (o la que ens agradaria tindre).
Ací teniu algunes fotografies del treball a l'aula i dels
resultats que exposarem al rebedor de l'Escola.

Dues imatges de
les activitats de
Matemàtiques
Aplicades de 4t
d’ESO.

La Música és la llengua de les emocions
I així va ser: matí i vesprada de divendres 4 de
maig dedicada a aquest Art; menuts i grans fent percussió, balades, pur rock dur, cantates... cinc hores
de cinc lectives per cantar, tocar, interpretar, ballar...
per parlar sense paraules en El Dia de la Música.

Dos moments de les actuacions
del Dia de la Música.
Dalt: Sergio Valero, professor de
Música, dirigint un grup d’alumnes
de Secundària.
Baix actuacions de la vesprada
del Dia de la Música 2018.

Coburg - Les Carolines, 1a part
L'alumnat de l'Ernestinum
Gymnasium de Coburg, Alemanya, ha finalitzat l'estada a
l'Escola i a les cases de l'alumnat
de 3r d'ESO participant en l'intercanvi entre ambdós instituts de
Secundària.
Han estat pocs dies, però intensos i profitosos i ja estem desitjosos de tornar la visita a
terres alemanyes.
Dues imatges de l’acomiadament a l’alumnat de Coburg (Alemanya).
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Moltes felicitats i una disculpa
Entre el 10 i el 16 de maig fan anys:
Leo Buades Sanz, 6; Paula Doyague Vizcaino, 7;
Álvaro Bellido Chirivella i Javier Olivares López, 9;
Natalia Trujillo Molina, 11; Victor González García,
12; Pau Martínez Bataller i Lucía Mansilla Navarro,
14; Julia Giner Valero i Juan Cruz Garres Egea, 15

i Sergio Beamud Martinez, 17.
A totes i a tots moltes felicitats i per molts anys.
Demanem disculpes a Sandra Caparrós Roig que
la setmana passada (dia 5 de maig) va fer 10 anys
i per una errada nostra, no la vam nomenar. Sandra, moltes felicitats i per molts anys.

L’Aventura de l’Estiu 2018
Entre el 25 de juny i el 27 de juliol relitzarem a Les Carolines
l’Aventura de l’Estiu 2018.
Cinc setmanes d’activitats estivals per a xiquets i xiquetes de
3 a 13 anys.
Tota la informació sobre l’Aventura de l’Estiu la podeu trobar
al web de Les Carolines, però si ho preferiu podeu demanar-la
al Departament d’Administració de l’Escola i us la farem arribar
al vostre correu electrònic.
Per participar a l’Aventura de l’Estiu cal emplenar el full d’inscripció i
enviar-lo a l’Escola abans del 8 de juny.

La darrera classe d’Emili (2)
Emili invità a la seua darrera classe
a son pare, la seua iaia, el seu iaio i
les seues dues germanes majors,
Sefa i Amparo. A la foto ho podeu
comprovar.
Dugué també
un rellotge de
butxaca
que
havia utilitzat durant molts anys
per
controlar
l'hora a classe,
però ja fa alguns
anys que es
col·locaren a les
aules rellotges de paret i aleshores el
rellotge de butxaca ja no era útil i l'abandonà.
Dugué també un poema que li regalaren en la festa de comiat l'alumnat
de 4t de Secundària de fa alguns anys:

“En un Picassent distant
un professor eternal
de 50 anys i escaig
ensenya Ciències Socials vitals
i Ètica constant
El seu objectiu no és
xiquets molt cultes crear
sinó més bé
amb bones persones acabar.
I si ens pogueres perdonar
per totes les brutalitats
que ens has hagut d'aguantar
amb la teua paciència voraç
Ens vas marcar

amb Búnlap i la revolució industrial
amb Marea i el projecte Kairós insistent
que servirà a molta gent
per tal de què en un futur proper
ben cultivats acabem
Emili Olmos i Pasqual
professor de barba incessant
menys quan ve Napoleó Bonapart
moment que desapareix per casualitat
volem dir-te amb sinceritat i goig
que aquestes classes
en què t'hem tornat boig
es quedaran per sempre
al nostre cor.
Gràcies, besos i caramels de color roig”.
Maduixa Rosa

Emili Olmos i Pascual.

Amb el Cor
Aquest dimecres 9 de maig, el Cor de Les Carolines (1r, 2n i
3r) hem assistit a la Trobada Musical d'Escoles en Valencià,
que enguany es celebra a Torrent.
Hem actuat amb les companyes i companys d'altres escoles
de l'Horta: El Drac de Torrent, Jaume I de Catarroja, 9 d'octubre
d'Alcàsser, José Garcia Planells de Manises i Sant Ignasi de
Picassent.
El nostre Cor ha cantat un popurri de tres cançons: "Pobre
músic", "John Brown" i "Els oficis".
I després tots junts hem gaudit del concert de Dani Miquel.
Fantàstic! Fins l'any que ve!

Jose Aguilar amb el Cor de Les Carolines a Torrent.
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Anuari escolar 2018 (6)

Us presentem a l’equip de quinze monitores i monitors que atenen els
patis de Primària i Secundària. (D’esquerra a dreta)
Davant: Josep Bosch Mas, Charlene Padilla Martí, Laura Broseta Laporta,
Ma. José Tronchoni Llacer i Pilar Molero López.
Al centre: Claudia Vicente Herrero, Celeste Cerezo Martínez, Amparo Monsoriu Santamaría, Yolenda Ruiz Ruiz i Teresa Pilar Pertegaz Hernández.
Darrere: César Simó Molero, Pauline Padilla Martí, Laura Aguado Martorell,
Cristina Monsalve Yago i Esther Aguado Tronchoni.

Andrea Miralles Navarro amb tot l’alumnat de la classe de Quart de Secundària.
Ells i elles formen la 32 Promoció de l’Escola Les Carolines.

Beatriz Navarro Muñoz amb tot l’alumnat d’Infantil 5 Anys “B”
(Mariners i Marineres.

Equip de Professors i Professores de Secundària:
Davant: Rafael Santibáñez Parra, Gonçal Casanova Calatayud, Anna Martínez
Montalt i Sandrine Auber.
Al centre: Araceli Miquel Sempere, Laia Campos Saurí, Andrea Miralles Navarro,
Sonia Casquete Alemany i Jeroni Parra Ibiza.
Darrere: Ilse Van Baarle, Víctor Fèlix Furió, Carla Fernández Sarasa, Aina Soler
Perpiñà, Hèctor Torner Ripoll i Sergio Valero Valdés.

Maria Jutglà Guillem (Cap d’Estudis d’Infantil) està
substituint a Mònica Jover Añón, de baixa per malaltia.
Amb ella l’alumna de pràctiques María Martínez i tot
l’alumnat tot l’alunat d’Infantil 4 Anys “A”.

Meri Alandes Campos i Julia Valero Picazo amb tot l’alumnat d’infantil 2A (Marietes).

Mònica Jover
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