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From Varsòvia
A Varsòvia han viatjat tres de les professores dels quatre
que formen el cicle de 5é i 6é de Primària per compartir, junt
a les escoles escoceses, les altres cinc valencianes i les sis
poloneses, el Projecte Europeu SOLE (Self Organised
Learning Environment), nascuda de l’experiència del professor Sugata Mitra que posà a treballar un grup d’estudiants sense professorat i amb l’única ajuda d’un ordinador),
per realitzar i observar les Big Question amb els estudiants
amb un formulari de comentaris en línia; per comunicar i
col·laborar, comentar i presentar totes les experiències; per
repassar i acordar un model d'enregistrament transnacional
de la Gran Pregunta; per garantir que "Big Questions and
SOLE" complisca el requisit del pla d'estudis; per compartir
bones pràctiques dins i fora de les escoles de col·laboració.
Molta feina en cap de setmana, és cert, com què igualment ho és la il·lusió i les
ganes d'aprendre i compartir
que portem en aquest que és
el Primer Projecte Erasmus+
que fem a l'Escola i pel qual ja
ens han felicitat famílies i companys de viatge.
Felicitats i agraïments que
traslladem al professorat i,
com no, a l'alumnat de 5é i 6é
de Primària.

Tres fotografies de les nostres companyes Arantxa, Isabel i Pepa a
Varsòvia, on han compartit, amb la resta de professorat, experiències.

Cartell de la Trobada
a Varsòvia (Polònia).

Les classes acaben el 20 de juny per l'ESO i
el 22 de juny per a Infantil i Primària

La Piscina
Dilluns 4 de juny vam estrenar la temporada de
bany a la Piscina de l'Escola amb la primera
classe d'Educació Física a l'aigua i amb les
primeres sessions del Curs de Natació per als infants de 4 i 5 anys.
No cal dir que va ser
un dia especial per
totes i tots aquells que
van gaudir de l'aigua
fresca i clara, i que,
continuarà sent-ho,
durant els dies lectius
del mes de juny.
L'estiu ja és a prop...

Dues panoràmiques de la Piscina Escolar el primer dia del Curs de Natació per a
l’alumnat d’Infantil 4 i 5 Anys.
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La Mostra
La vesprada de divendres 1 de
juny, es va celebrar la Mostra de fi
de curs de les activitats extraescolars que s'han dut a terme a
l'Escola. Han estat seleccionades
i gestionades per l'AMPA i han
tingut una nombrosa assistència.

Es van mostrar els materials i productes d'Arquilecturas,
Robòtica, Ceràmica i les exhibicions de Dansa i Judo.
Van venir moltes famílies a veure la Mostra que va obrir
Mara Vicente, delegada de l'AMPA per aquestes activitats,
en una vesprada agradable, simpàtica, alegre i formativa
en la qual famílies i alumnat s'ho van passar d'allò més bé.

Agraïm al professorat:
Sivana Andrés (Arquilecturas), José Martínez
(Robòtica), Dolores Trujillo (Ceràmica), Beatriz
Santamaría
(Dansa) i Juan García
Valdés (Judo), el seu
interés, empatia i professionalitat.
Sis fotos de la Mostra
d’Activitats Extraescolars.

El pas i el recorregut per la Secundària
El canvi d'etapa educativa és considerat important
per part de famílies, alumnat i l'Escola qui, amb temps
i rigor, organitzà una reunió per a les famílies amb fills
o filles actualment a Sisé de Primària i que el curs vinent començaran l'ESO, per comentar les característiques més importants de l'Etapa, les particularitats
acadèmiques i l'organització de professorat i alumnat.
De la mateixa manera, van ser convocades les
famílies que actualment tenen als seus fills i filles estudiant 2n d'ESO per informar-los dels canvis a 3r i 4t,
dels itineraris, proves i demés particularitats d'aquest
darrer tram de l'Ensenyament Obligatori.

Moment de la reunió amb les famílies d’alumnat
que farà Secundària el pròxim curs escolar.

Un Museu a l’Escola
Acabant el curs 2017-18, la classe de 3er B de Primària
va aconseguir dur a terme el seu producte final amb gran
qualitat. No sols per la meravellosa posada en escena del
magnífic Museu d'Antiguitats Egípcies, sinó pel magnífic esforç i professionalitat que tingué tot l'alumnat fent de guies,
recepcionistes, controladors i restauradores del mateix.
Des del primer moment que s'inaugurà i s'obriren les
portes, va tenir durant el dijous 24 i divendres 25 una gran
afluència i acceptació per part d'una gran quantitat de públic,
(uns 200 alumnes de les tres etapes i uns 50 familiars), que
va poder gaudir de les 7 sales especialitzades sobre l'antiga
civilització: la sala dels Deus, la de les mòmies i faraons, la
dels temples, la de la geografia, la de l'art egipci, la de la societat i la de l'escriptura i numeració. Cadascuna d'elles més
interessant i plena de multitud d'objectes valuosíssims.
Per finalitzar i tancar el Museu, divendres poguérem
gaudir d'una bona festa amb aniversari egipci inclòs, entre
totes les famílies de la classe.
Tot el grup de 3er vol agrair tanta expectació pel seu treball i sobre tot la gran ajuda de la classe dels Submarinistes
(Infantil 5A) per la seua aportació de materials per fer el Projecte, puix aquest grup ja l'havia treballat també.

Ha estat un goig
poder acomplir el
desig de fer el
Museu.
Enhorabona a tot
l'alumnat de Tercer B!

Joan Tormo, tutor de Tercer B de Primària amb l’alumnat.
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Moltes felicitats
Entre el 7 i el 13 de juny fan anys:
Mar Mendoza Calvete, 3; Marta Gutiérrez Vitoria, 4;
Martin Fernández Carpena, 5; Gael Wandscheider
Robles, 7; Elia Ramos Cano i Olga Revert Pons, 8;

Diego Alamà Martín i Marc Alonso Ferrer, 10; Sergi
Girona Durà, 13; Adrià Blay Mocholí, 14; Joel Maestro
Llácer i Asier Calvete Velázquez , 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Tanti anni fa...
La classe de 1rB de Primària ha realitzat una representació teatral com a Producte final del Projecte "la
Prehistòria" que ens ha apropat al descobriment del foc,
la ceràmica, les ferramentes, l'agricultura i la ramaderia
passejant des del Paleolític, Neolític, fins arribar a l'Edat
dels Metalls.
Un goig prehistòric!

Tres moments de la
representació de 1r B
de Primària sobre La
Prehistòria.

El cinema, a concurs
La classe de 2n B de Primària estem d'enhorabona!
La producció "Una aventura escolar" que vàrem fer arran el projecte "El Cinema" a principi de curs, ha estat seleccionada per a
presentar al "Encuentro Audiovisual de Jóvenes Cinema Jove" de
la Generalitat Valenciana. El dijous 28 de juny, sis representants de
la classe presentaran la pel·lícula al Col·legi Major Rector Peset a
València en la competició.
Estem molt emocionades i emocionats amb aquesta selecció i
esperem gaudir moltíssim d'aquesta experiència.
Seqüència de la producció de Segon B de Primària.

Una Nit d’Art
Una nit d’art és el fruït del posicionament
ferm que l’Escola Les Carolines té al
voltant de la importància de l’ensenyament artístic en l’ESO i, en definitiva, en
totes les etapes educatives.
Es pot viure de l'Art, es pot pensar des
de l'Art, es pot sentir i per suposat es pot
expressar amb l'Art i amb tots els llenguatges que aquesta disciplina ens aporta.
En aquesta línia de pensament decidírem un dia elaborar un espectacle
col·lectiu que, cada vegada, ha anat
Cartell d’Una Nit d’Art
agafant més consistència, més soltesa,
que s’estrenarà el 24 més efectivitat, més vinculació emocional amb
de juny
a l’Auditori Germanies la nostra Escola i més estatus.
El nostre Musical de 3r d’ESO va passar de
de Manises.
ser una il·lusió d’un grup de mestres que adoren
l’ART en majúscules, a ser el projecte educatiu anual de quasi 60
alumnes que treballen durant tot el curs amb el somni de veure reflectit el seu treball en un escenari.

Vaga de fam
Emili va fer una vaga de fam entre el dia 22 i 25
de maig, 76 hores sense menjar per intentar salvar
la vida de Noura Hussein, una xica del Sudan de
20 anys que la van casar amb un home major.
Aquesta setmana Emili estarà a la Fira Alternativa de València, als jardins del riu Túria els dies
8, 9 i 10. Farà poemes solidaris: una persona arriba, ell li fa un poema, la persona dona uns diners
que seran per a la solidaritat. La paradeta on estarà es diu Baloona Matata. Us esperem.
Pepet de
l'Horta

Pancarta anunciadora de la vaga de
fam realitzada per
Emili Olmos.
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Anuari escolar 2018 (10)

Mònica Jover
Equip docent d’Educació Infantil de Primer i Segon
Cicles. D’esquerra a dreta:
Davant: Julia Valero Picazo, Amparo Broseta Laporta,
Bea Navarro Muñoz i Meri Alandes Campos.
Darrere: Maria Jutglà Guillem, Naira Riobó Adam, Eva
Guzmán Martí, Lola Aguilar Andreu, Raquel Aspas Gil i
Maria Romero Martínez.
No està a la fotografia de tot l’equip, Mónica Jover
Añón, de baixa per malaltia.

Joan Tormo San Juan amb l’alumnat de la classe de Tercer “B” de Primària.

Isabel De Gracia Hernández amb l’alumnat de Cinqué “B” de Primària.

Arantxa Carretero Candel amb l’alumnat
de Cinqué “A” de Primària .

Equip docent d’Educació Primària.
D’esquerra a dreta:
1a Fila: Raquel Navarro Campos, Arantxa Carretero Candel, Anna
Nohales Córcoles, Verónica Silvestre Rodríguez i Silvia Llop Doria.
2a Fila: Alba Polit Muñoz, Pepa Barber Alvado, Isabel De Gracia
Hernández, Ma. José Domingo Cabanes, Christian García Marco,
Tania Elorza Martínez, Gloria Gil Ribes, Carles García Rosell i Vicky
Olivares Ampuero.
3a Fila: Enric Coscollar Llopis, Joan Luís Clausell Moratal, Jose
Aguilar Andreu i Joan Tormo San Juan.
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