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Premiats per la Facultat
Ja us vam informar que l'alumnat del nivell de 4t d’ESO ha
guanyat el Primer Premi del IV concurs “Comprendre la societat amb ciències socials” organitzat per la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. El producte final del
Projecte “La pobresa invisible” ha sigut un documental que
ha aconseguit fer visible problemàtiques socials com la precarietat laboral de les dones representades pel col·lectiu de
cambreres d'hotel Las Kelis, la pobresa energètica, les persones aturades de cinquanta anys o més, i els reptes del dia
a dia que sofreixen les parelles joves i les persones majors.
Gonçal Casanova amb l’alumnat de 4t d’ESO guardonat.

Representació de l’alumnat de 4t d’ESO a la Facultat de Ciències Socials.

Doncs passat divendres, una delegació de la
classe de 4t de Secundària (puix la resta es
trobava d'Intercanvi d'estudiants al Vidunas Gymnasium de Siluté, Lituània) anà a defensar el projecte davant el públic i jurat assistent a la Facultat
esmentada i va replegar el guardó.
Gràcies de nou a Maria Magraner, Salva
Tordera, Lucía Solsona i Marta Lázaro per dur
endavant la presentació, als seus companys
acompanyants, a tot el grup de 4t d’ESO i als
seus professors responsables de l'activitat,
Gonçal i Andrea: ha sigut tota una experiència
que els ha fet créixer molt a nivell personal, tant
a l’alumnat quant al professorat.

Us recordem que, des del dia 1 de juny, divendres, l'horari escolar serà reduït com al mes de
setembre. L'hora d'eixida serà: 14:40 Infantil. 14:45 Primària i 14.55 ESO. Eixida del bus escolar:
15:00, arribant a les vostres parades 1 hora i 45 minuts abans del vostre horari habitual.

Escola a l’Aire Lliure
Dijous dia 17 i divendres dia 18, celebràrem als cursos
d'Educació Infantil El Dia de l'Escola a l'Aire Lliure, en un
intent de col·laborar amb un tipus d'educació escolar en el
qual el goig del joc sensorial i el contacte amb els elements
naturals i en espais grans siguen primordials.
Per a aquestes jornades vam preparar una sèrie de tallers
entre els nivells en els quals es barrejaren els infants d'1,
2, 3, 4 i 5 anys. Cada taller va estar a càrrec de dues
mestres, una de cada cicle.
Les activitats que vam preparar van ser de contacte amb la
Natura d'una forma harmònica, creativa, tranquil·la i divertida,
que els va permetre experimentar i gaudir-ne.
Vam fer 8 tallers que incloïen el joc amb fang, amb aigua i

Dos moments dels tallers d’Infantil a l’Aire Lliure.

arena, amb teles i
troncs, amb pintures, amb materials
de cuinetes i herbes
aromàtiques, amb
llavors, terra i ferramentes de l'hort,
amb música, dansa
i esport, amb el joc
compartit..., i per això utilitzàrem molts espais de l'Escola (tant
d'Infantil com de la resta de les etapes) i el parc de fora de
l'Escola. Divendres de vesprada finalitzàrem aquestes jornades amb una excursió a peu conjunta dels infants de 3, 4
i 5 anys al camp on berenàrem a la zona que nosaltres
coneguem com l'ametller. Així que, amb roba i sabates còmodes, i tot i sabent que s'embrutarien en la proporció en
què gaudirien, es vam posar en marxa! Els infants van poder
gaudir molt d'aquestos tallers, i ens n'alegrem d'haver pogut
veure el somriure, l'experimentació, el descobriment, l'expressió, el joc compartit i la vida dins dels seus ulls.
Volem agrair a tota l'Escola per haver col·laborat en aquestes
jornades: personal de cuina i menjador, mestres i alumnes d'altres etapes ( puix hem envaït els seus espais de pati), personal
de manteniment i alumnat de pràctiques...
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Experiments de Química a Tercer

Dues fotos preparant els experiments al laboratori.

L'alumnat de Tercer d'ESO A i B ha posat
en pràctica, aquesta setmana, els coneixements teòrics adquirits en l'assignatura de
Física i Química.
Estan preparant tres experiments diferents
de laboratori que hauran d'explicar en classe
i, a més, entregar un report en anglès amb les
respostes, equacions i càlculs necessaris per
realitzar-los
Ací teniu unes fotos de la preparació dels
diferents experiments: la solució canviant, la
pluja d'or i la reacció exotèrmica.
Eureka

Avaluacions diagnòstiques
La Conselleria d'Educació ha seleccionat la nostra Escola per a realitzar les avaluacions diagnòstiques en
diferents competències i cursos.
L'avaluació serà externa i tindrà un caràcter de diagnòstic del sistema educatiu valencià.
En Educació Secundària Obligatòria (4t d'ESO) s'està
avaluant: Competència Matemàtica; Competència Social
i Ciutadana i Competència Lingüística (comprensió oral

i escrita en qualsevol de les tres llengües), a més d'un
qüestionari de context i d'hàbits de lectura de l'alumnat.
Les proves estan realitzant-se aquesta setmana i els professionals que es responsabilitzen d'aplicar-les són de l'Institut
d'Ensenyament Secundari L'Om de Picassent.
També es realitzen proves de diagnòstic a 2n d'ESO i a
3r de Primària, però és el nostre professorat l'encarregat
d'aplicar-les.

Dos moments de la realització de les Proves Diagnòstiques a 4t d’ESO

Solidaritat pel Sistema Solar
Passat dissabte dia 12, Emili va eixir moltes voltes al carrer portant
fem i classificant-lo. Es trobava Emili davant del contenidor de plàstic
quan dos gossos es van apropar i com hi havia restes de menjar Emili
els anava donant carn, arròs,
formatge...
Uns minuts després passà
un pare de l'Escola que viu
enfront, s'endugué els gossos
i li preguntà a Emili si havia
vist 2 gossos més. Emili li indicà per on se n'havien anat.
Minuts després el pare tornà
però sense els gossos. Mitja
hora després passaren la
mare i el pare de Vicent i Ana
Chirivella, de 3r de Primària i
1r d'ESO. La mare s'havia
trobat un dels gossos perVicente Chirivella amb un dels gossos.
duts però estava accidentat i
al xalet no estava el pare de l'Escola que l'estava buscant. Ens va demanar ajuda i finalment vam trobar el telèfon. El pare de Vicent i Ana
parlà pel mòbil i li explicà la situació. Finalment el problema es solventà
gràcies a la solidaritat de moltes persones del Sistema Solar.
Indaleci d'Índia

Un preciós regal

Alberto amb
la seua gata
Nutela.

La família d'Alberto Martín Santamaría, de 4t B de
Primària, s'ha quedat la gateta negra que estava per
l'Escola a la que li han posat de nom Nutella i li fa
molta il·lusió compartir amb la resta de companys
que Nutella està a casa com un membre més.
Un preciós regal per la família i la mascota!

2

Dijous, 24 de maig de 2018

Moltes felicitats
Entre el 24 i el 30 de juny fan anys:
Jimena Santa Cruz Elche, Lara Prieto Ribot i Víctor
Alemany Martínez, 5; Marc Piqueras Miguel i Pau Marín
Nácher, 6; Iván Portolés Peñalver, 7; Iván Bogdan Antonio Ballester, Laura Martín Tamarit i Mireia Martín

Tamarit,9; Teo Carlos Serrano Vallbona, 11; Ayelen
García Cuéllar, Claudia Vivas Rausell i Victoria Vivas
Rausell, 12; Daniela López Médico i Mario Tarazona
Alcañiz, 13.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

L’Aventura de l’Estiu 2018
Entre el 25 de juny i el 27 de juliol relitzarem, a l’Escola Les
Carolines, l’Aventura de l’Estiu 2018.
Cinc setmanes d’activitats d’estiu 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.

Aquell dissabte, a Torrent

Taller de xapes de l’AMPA.

La XXXI Trobada d'Escoles en
Valencià que es va celebrar a
Torrent passat dissabte, va resultar un moment més de reunió
i companyonia, una gran fira
d'escoles, alumnes, pares,
mares, amics i amigues, una
festa per un ensenyament de
qualitat en valencià.
Vam trobar llibres, jocs,
música, manualitats, teatre i
Pancarta de l’Escola pels carrers de Torrent.
esport per totes les edats, a
més de gaudir de la Moixeranga La Torrentina, l'Ú i el Dos, un concert de Dani
Miquel, El Ball de Torrent, Correfocs i els concerts de Pau Alabajos, Tesa i Mox.
Per la nostra banda, vam passejar pels carrers del poble, vam pujar a l'escenari a
recollir el cartell commemoratiu d'enguany i vam gaudir de veure com el Taller de
Xapes organitzat per l'AMPA, estava ple de gom a gom.
Aquell dissabte, a Torrent, va estar un plaer.

Internet per adolescents
Passat divendres vàrem tenir la xarrada de Ricard
Martínez al voltant de "L'ús d'Internet en els xiquets i adolescents".
L’espectacular presentació de la problemàtica que més
o menys ens preocupa a moltes mares i pares, va ser abordada, per Ricard Martínez, des d'un profund coneixement
de tot l’entorn familiar, d’internet i de les xarxes socials.

Dos moments de la xarrada de Ricard Martínez sobre l’ús d’internet.

És un risc de la societat contemporània com altres, com
conduir o anar en avió i tenim que aprendre'l i controlar lo.
Cal que parem especial interès i precaució de les imatges
que posem a les xarxes perquè al final configuren la nostra
identitat digital.
Pep Benlloch, President de l'AMPA
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Anuari escolar 2018 (8)

Lola Aguilar Andreu i Susana Jara Lara amb tot
l’alumnat de la Classe d’Infantil 3 Anys “A” (Inuits).

Naira Riobó Adam amb tot l’alumnat de
la classe d’Infantil 4 Anys “B” (Pirates),
junt a una alumna de Pràctiques.

Anna Nohales Córcoles amb tot l’alumnat
de la classe de Primer “B” de Primària.

Alba Polit Muñoz amb tot l’alumnat de la
classe de Quart “B” de Primària.
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