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Erasmus+ Jornades de Formació inicial de
Projectes d’Associacions d’Intercanvi Escolar
Durant el dilluns i dimarts d'aquesta
setmana han tingut lloc a Madrid les
Jornades de formació inicial de projectes d'Associacions d'Intercanvi
Escolar per a coordinadors (KA229).
Enguany han estat 408 propostes
presentades de les quals després
d'una rigorosa avaluació han estat
seleccionats 173 projectes a tot l'Estat Espanyol; a la Comunitat Valenciana hem sigut 26 centres els
afortunats en rebre aquesta espenta
cap a la internalització de les nostres
escoles.
A Les Carolines ens sentim afortunades i afortunats de poder coordinar
el Projecte "Women in art. Breaking
the in loop". La proposta d'aquest
Projecte va sorgir de la voluntat de
compartir amb altres escoles europees, d'Itàlia, Grècia i Polònia, la introducció de les dones artistes a
l'àrea d'Expressió Artística a l'educació Primària, pràctica aquesta que
ja es duia endavant a l'Escola amb
una resposta molt positiva per part
l'alumnat i amb molt bons resultats a
l'àrea Plàstica.
Per aquesta raó, l'aprovació
d'aquest projecte per part de la Unió
Europea i tindre l'oportunitat de coordinar un intercanvi de bones pràctiques entre escoles europees,
suposa per a Les Carolines un
orgull i reconeixement a l'esforç per
la innovació i la lluita per la igualtat
de gènere a les aules.
La professora d'Anglés i Arts and
Crafts de Les Carolines, Tania
Elorza, és la coordinadora del Projecte "Women in art. Breaking
the in loop".

Jornades de Formació de Professorat de Projectes Europeus realitzades a Madrid.

Professorat que va a intervenir als Projectes
Europeus a les Jornades de Madrid.
Tania Elorza (tercera per la dreta),
professora de Les Carolines.

Segell europeu (esquerra) i material
dels projectes Erasmus +

Proper dilluns 1 d'octubre, començarà el nou horari escolar amb classe
per la vesprada, acabant la jornada escolar a les 16:40. El transport escolar
arribarà 1 hora i 45 minuts després que al mes de setembre.
També recordem que propers dimarts 9 i divendres 12 d'octubre són
festius i, per tant, no lectius.
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Hola! (3)
Comença el curs amb la primera donació de llibres a la
Biblioteca de l'Escola per part de Lucía i Natàlia Trujillo
Molina, de 4t A i 6ė B respectivament.
Moltes gràcies de part de les Bibliotecàries Isabel i
Mariajo

Aquests dies han estat plens d'emocions. Hem iniciat un
nou curs, una nova mestra i una classe nova! I és que en
una setmana ja hem fet tant! Hem parlat de nosaltres, de
l'organització de l'aula, del material del pati, de l'horari, de
tot allò que anem a fer.
A més, hem dedicat un temps a debatre com ha de ser
un bon delegat/ada i finalment hem fet la tria.
Coneixem ja les rutines del matí i les tasques (data, biblioteca, berenar, notes, oratge, pati). També hem agafat
el primer llibre en préstec de la biblioteca d'aula i Alba
ens ha llegit una mica. Ja tenim les llibretes preparades
i tot apunt per a començar el nou curs! Fins i tot hem encetat el nostre primer projecte: el 9 d'Octubre.

Lucia i Natàlia Trujillo Molina han donat llibres a la Biblioteca.

La nostra Escola està col·laborant des de fa dos cursos
amb el grup d'estudiants Replay de Florida Universitària,
en un projecte de Gamificació consistent en desenvolupar videojocs en valencià que ajuden a millorar les competències de l'alumnat de Primària.
El curs anterior es vam centrar en la creació d'un videojoc per practicar Matemàtiques amb la metodologia OBN.
La tasca del nostre alumnat es va centrar en la creació i
el disseny de personatges i en efectuar les proves als
prototips que anava creant l'alumnat de Replay.
Aquesta setmana ens han
presentat el resultat. Un videojoc
anomenat
Gurland, ja acabat i al qual ja
podem accedir
per a provar-lo
en aquesta web:
http://heroassets.com/akoe/
Esperem que
siga el primer de
molts altres.
A jugar!
Creacions per a videojocs.

Alba Polit amb l’alumnat de Tercer “A” de Primària.

Carles García amb l’alumnat de la classe de Quart “A” de Primària.

Un cel plujós i nuvolat ens ha acompanyat durant aquestos
primers dies de curs, la qual cosa ens indica que setembre
comença a instal.lar-se entre nosaltres. Han estat molts dies
de sol i de platja, de maletes, viatges i gelats; d'estiu intens.
Però de nou, tornem a començar; com cada any, tornem i
comencem, emprenem un nou camí ple de reptes i d'il.lusió.
I com cada inici de curs, esperem que el viatge que ara
comença torne a ser, de nou, apassionant.
Benvinguts i benvingudes al nou curs escolar 20182019!.
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Moltes felicitats
Entre en 27 de setembre i el 3 d'octubre fan anys:
Àlex Benavent Arias, 5; Olivia Cotarelo Guixeres,
Julieta Kassab Pérez i Joel Sevillano Cobo, 6; Luís
Martínez López, 7; Aleix Galan Samblàs, 8; Marc
González Moix, 9; Clara Montesa Climent i Mar
Julià Gil, 10; Alannah Lee Garcés, 11; Arantxa

Capella Ortiz, 12; Carles Martínez Jutglà, Pau
Martínez Jutglà i Rebeca Saiz Castellano, 14; Candela Murillo Navajo i Alejandro Chust Rocher, 15 i
Alejandro Viña Buil, 17.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts
anys!!!

Hola! (4)
Els majors també juguem!
Les famílies dels Inuits (Infantil 3A) abans de començar
la reunió general d'inici de curs, varen fer, amb la mestra,
una teranyina amb llana com a joc de presentació.

El Club de joquei Xaloc
de València, en el qual
juga Ana Domínguez (1r
B ESO), ha guanyat la
Copa del Torneig que
han jugat tres equips valencians i un d'Alacant.
A l'equip Universitat
d'Alacant li va guanyar
per 2 a 4 i, ja a la Final,
Xaloc tornà a guanyar
contra el València per 7 a
1 (un dels quals el va
marcar Ana).
Felicitats, campiona!

Dalt i baix mares i pares de la classe d’Infantil 3 Anys “A”
jugant abans de començar una reunió.
Ana Domínguez
del Club de Joquei
“Xaloc” de València.

Ens trobem en plena sessió de projecte del 9 d’Octubre
pensant sobre què sabem al voltant del centre de València i els monuments i places que hi ha al casc històric.
Anem a ser guies turístics i ens hem de preparar bé.
El grup de 1rB d'ESO saludem als companys i les companyes de Primària que hem deixat en eixa etapa, a tots
i totes de Secundària i a la nostra família.
Estem nerviosos, un tan expectants, però contents
d'aquesta nova aventura acadèmica!
Dalt i esquerra:
Alumnat de Primer
B de Secundària
preparant el 9
d’Octubre.
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El Consell Escolar
Dilluns dia 24 vam celebrar la primera reunió del Consell
Escolar del curs per Presentar al Consell a la nova Directora i Presidenta del Consell, Sonia Casquete Alemany.
Es van aprovar els preus d’activitats extraescolars (tant
les organitzades per l'AMPA quant la de Cor Escolar) i
complementàries (colònies, natació, viatge a la neu).
Es va aprovar, per poder-la presentar a l'Administració
Educativa, la Justificació Anual de les Despeses del passat curs 2017-2018.
Es va informar al Consell de la matriculació definitiva

d’alumnat per aquest curs 2018-19, amb un total de 725
alumnes repartits entre els 28 grups.
Al darrer punt de l'ordre del dia, sobre assumptes
pedagògics, es va informar sobre l'aprovació per part de
la Unió Europea del Projecte Women in Art, presentat
per nosaltres i del qual ja som Escola Coordinadora de
les sis participants.
Així mateix, som socis del Projecte Europeu sobre
l'Escola a l'Aire Lliure Outdoor Activities i continuem- i
ampliem a 1r d'ESO- el Projecte SOLE.

Dia Europeu de les Llengües
Dimecres, totes les etapes vam celebrar el Dia Europeu de les
llengües. Ja us informàvem al numero anterior que les «Examinadores europees» han passat, classe per classe, comprovant que
el repte de saber dir algunes expressions o paraules en altres idiomes
europeus, havia estat superat.
Durant la setmana, l'alumnat ha situat els països als que es parlen
les llengües dels Projectes Europeus, ha investigat – tant a casa com
a classe- les paraules escollides: la seua pronúncia i escriptura.
En arribar el Dia, l'emoció era patent i tot l'alumnat ha participat activament i alegre. La polsera commemorativa de regal ha sigut rebuda
amb simpatia i agraïment.
Ha estat un intent més d'ampliar el nostre món, de fer palès el nostre interès en afavorir la comunicació i de respecte per a qui parla
diferent a nosaltres engrescant a l'alumnat a aprendre amb l'objectiu
d'entendre's cada vegada més i millor.

Cartell anunciador del Dia Europeu de
les Llengües en un edifici a València.

Alumnat de Secundària mostra la polsera del Dia
Europeu de les Llengües.

Tres fotos de l’acte realitzat a
l’Escola per commemorar el Dia
Europeu de les Llengües.

La Comissió de Convivència
Hem reprès el curs amb la primera reunió del Pla de Convivència de la que formem part el professorat, membres del
Gabinet, de l'AMPA i el tècnic de Ponsolución fent balanç de
les accions realitzades fins ara com la Mediació Escolar a Secundària i Primària, la formació del PAS i del Professorat i

l'anàlisi del Pla de Convivència. Hem parlat de la convivència als patis, dels protocols a seguir, de la implicació del
Claustre, de la Comissió de Coordinació Pedagògica i del
propi alumnat. Hem plantejat el treball per poder continuar
fins arribar a la redacció definitiva del Pla.
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