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Quina cosa és La Ciència?
Passat dijous, dia 24 de maig, l'alumnat
de 3r A de Primària va acudir de visita al
Museu de les Ciències, i com què a classe
estem treballant el projecte "Quina cosa
és la ciència?", el fet d'anar al Museu ens
va servir per a complementar el treball que
estem fent a l'aula.
Al Museu ens van explicar moltes coses
sobre líquids, metalls, gasos, sobre insectes i aràcnids, sobre les etapes més importants de la Prehistòria, sobre els fòssils
(alguns dels quals, vam tindre l'oportunitat
de tocar), sobre alguns dels dinosaures
més importants que van viure a la nostra
comunitat i un munt de coses més relacionades amb l'astronomia.
Sens dubte fou una visita científicament genial.

Dues fotografies de l’alumnat de 3r A
de Primària al Museu de Les Ciències
de València.

Us recordem que, des de demà 1 de juny, divendres, l'horari escolar serà reduït
com al mes de setembre. L'hora d'eixida serà: 14:40 hores Infantil. 14:45 hores
Primària i 14.55 hores ESO. Eixida del bus escolar: 15:00 hores, arribant a les
vostres parades 1'45 abans del vostre horari habitual.
El curs escolar finalitzarà dimecres 20 de juny per a l'alumnat d'ESO i
divendres 22 de juny per al d'Infantil i Primària.

Una nit a l’Escola
L'alumnat de 4t, 5é i 6é que pertany
al Cor de l'Escola, passat dijous dia 24
va dormir a l'Escola amb els seus professors Christian, Gloria, Vicky i Meri.
Es va quedar per preparar el concert
que, conjuntament amb la Coral de
l'Escola La Masia, celebrarem ben aviat.
Per a què us feu una idea del seu horari,
us el reproduïm i us comentem l'alegria,
les ganes de treballar i de divertir-se que
va mostrar durant tot el temps:

16:30h: Descans i temps d'esbarjo
al Pati Central de l’Escola.
17:00h: Assaig conjunt.
18:00h: Descans.
19:00h: Assaig conjunt.
20:00h: Descans.
20:30h: Sopar.
21:30h: Vetlada nocturna.
22:00h: Descans.
08:30h: Desdejuni.
Una nit inoblidable!

Quatre fotos de la nit a l’Escola del Cor Escolar.
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Càlcul Obert Basat en Nombres
Continuant amb la tasca de formació
de Professorat, és el torn de treballar
les Matemàtiques, més concretament,
les derivades del mètode OBN (Càlcul
Obert Basat en Nombres), assessorats
per la professora María del Carmen
Canto López, Doctorada del Departament de Psicologia de la Universitat de
Cadis, experta en Metodologia OBN.
Des de ben matí fins ben entrada la
vesprada, el Claustre de Primària i el
Professorat de Matemàtiques d'ESO,
han pogut debatre, suggerir i treballar
sobre dificultats o dubtes concrets,
com ara al 1r cicle: Alternatives de material manipulatiu o al 2n cicle: Numeració 4 a 6 xifres divisió, o al 3r cicle:
Estratègies de càlcul i Algorismes; 3r
cicle (potències, arrels, fraccions),
Professorat de Les Carolines amb Ma. Carmen Canto treballant la metodologia OBN.
canvi d'unitat de mesura, decimals ... i
assabentar-se ben bé, el professorat
ció correcta de diferents maneres- i el fet que la base
d'ESO, de com arriba el que serà, el curs proper, el seu
sobre la qual treballa l'alumnat són els números, on les
alumnat.
unitats, les desenes, les centenes ... es componen i es
El que caracteritza a aquesta metodologia d'ensenyadescomponen lliurement sense aplicar una determinada
ment és el seu caràcter obert -és possible trobar la soluregla o criteri per a la seua resolució final.

Un preciós regal (continuació)
La família de Carmela i Nico escriuen:
“Donat que a l'últim Correu del Dijous
ha aparegut una notícia en la qual es
parla de la solidaritat i preocupació
mostrada tant per la família Chirivella
com per l'Escola cap a la nostra gosseta Lluna, volem agrair el gest públicament... especialment a la família
Chirivella que es va quedar amb Lluna
fins que vam arribar nosaltres.
Els estem molt, molt agraïts!
Lluna es va recuperant a poc a poc.
La nostra filla Carmela (de la classe
de Caragols, Inf. 1-2 anys) li va aplicar
les cures pertinents.
Moltes gràcies i salutacions!

Carmela amb la seua gosseta Lluna.

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.
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Moltes felicitats
Entre el 31 de maig i el 6 de juny fan anys:
Guillem Sanz Saez, 3; Claudia Izquierdo Torres i Neus
Julià Gil,4; Montserrat Ballesteros Martell, 6; Mariola
Roca Llorens, 8; Carles Blázquez García, Ester Gardey

Vila i Sergi Román Lemanczyk, 9; Aitana Renau Tamarit,
Clara Villar Roig i Mateo Llácer Gallart, 15 i Vitali Barberà
Aparicio, 16.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Pensar junts
Pensar junts, famílies, professorat i psicòloga en què
és el que necessita emocionalment un infant petit,
què és el que necessiteu els pares i mares per dur
endavant la criança, com tenim cura d'ells o quan els
sobreprotegim, quan i com estem estimulant-los o,
pel contrari, els podem desorganitzar i tot allò que
afecta, quotidianament, a la criança.

Una tasca igual de difícil que gratificant, en la que
va quedar palès que som els adults aquells que
estem encarregats de mostrar la vida als infants, els
perills que té, els costums que hi ha, les normes que
ens regulen, l'acerb cultural, el consol, l'ànim, quin
nom té cada sentiment... una tasca que, mentre dura
la criança, mai està tancada per vacances.

Carmen Ferrándiz, psicòloga de Les Carolines durant la xerrada.

L’espai de jugar
Ens va visitar, divendres passat, Inara Hasanova, arquitecta
a la Universitat Tècnica de Budapest i Màster en Paisatgisme
a l'Escola d'Arquitectura Superior de Barcelona.

Tenda Carolinera
Si voleu algun dels articles que us anunciem,
sols heu d'enviar a l’Escola, en sobre tancat, el
nom de l'article o articles i l'import exacte, i en
24 hores el tindreu a casa. No oblideu posar el
nom del vostre fill o filla. No oblideu posar la
talla i color de les samarretes. Articles que
podeu adquirir a la Tenda Carolinera:
SAMARRETA COLOR ................. 8 €
Talles de la 0 a XL.
Colors: blau, verd, groc i roig

SAMARRETA NEGRA ADULTS... 7 €
Talles de la M a XXL

GORRA ......................................... 5 €
Inara Hasanova amb professorat de l’Escola.

Inara Hasanova és una reconeguda professional a la que
vam convidar per treballar junts sobre els nostres espais de
joc a l'Escola per tal de millorar-los, adequar-los a les necessitats reals dels i les usuàries sota un criteri ecològic i
sostenible. Gràcies a Akoe Educació, hem estat diverses les
escoles que hem rebut les seues recomanacions. Inara porta
més de quinze anys exercint de paisatgista a Catalunya, dissenyant i construint jardins i altres espais exteriors.

Colors: blau, verd i morat

MOTXILLA SAQUET .................... 6 €
Colors: blau, verd i roig

MOTXILLA DE LONA ..................10 €
Colors: blau, verd i rosa

BRAGA ......................................... 5 €
Colors: negre, verd i roig

ADHESIUS COTXE ...................... 2 €
LLAPIS ......................................... 1 €
MEMÒRIA USB 8 GB................... 9 €
PAQUET SAMARRETA
COLOR + GORRA O BRAGA..... 10 €

Inara Hasanova observant els espais exteriors de Les Carolines.
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Anuari escolar 2018 (9)
Ací teniu a les vint persones que atenen
diàriament el Transport Escolar de Les
Carolines. D’esquerra a dreta:
1a Fila: Ignacio Garrido Adrián “Nacho”,
Josep Bosch Mas, Celeste Cerezo Martínez,
Claudia Vicente Herrero, Verónica Ruipérez
Martínez “Nika”, Pauline Padilla Martí, Charlene Padilla Martí, César Simó Molero i Puri
Fabià Gómez.
2a Fila: Laura Broseta Laporta i Amparo
Monsoriu Santamaría.
3a Fila: Ma. José Tronchoni Llàcer, Yolanda
Ruíz Ruíz i Emi Alemany Morales.
4a Fila: Pilar Molero López i Rosa Herrero
Marchuet.
5a Fila: Cristina Monsalve Yago, Helena
Sáez Pellicer, Trini Gómez Rutia i Nuria Fabià
Gómez.

Jesús i Mari Ángeles en una
foto del passat any 2017.

Ací teniu a quatre, de les sis persones, que formen l’Equip de Cuina
de Les Carolines què, diàriament, alimenta a tot l’alumnat i personal
de l’Escola. D’esquerra a dreta:
Joanjo Sargues Guzmán, Amparo Montesinos Barberà, Ximo
Barberà Corrales i Edyta Majewska Konewka.
No estan a la foto, però també formen part de l’Equip de Cuina,
Ma. Ángeles Crespo Abad-Moreno i Jesús Cuadrado Crespo.

Eva Guzmán Martí i Verónica Ruipérez
Martínez “Nika” amb tot l’alumnat de la
classe d’Infantil 3 Anys “B” (Apatxes).

Verónica Silvestre Rodríguez amb tot l’alumnat
de la classe de Segon “A” de Primària.
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