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L’escola europea a l’aire lliure
A partir de la plataforma eTwinning s'ha format un grup
d'escoles i organitzacions d'escoles que treballarem de
manera conjunta per presentar una proposta sobre activitats a l'aire lliure a l'etapa d'infantil. L'Escola participant d'Espanya, és la nostra.
Comencem la nostra aventura europea en el Projecte
Europeu "Outdoor activities" (Activitats a l'aire lliure).
Ja va arribar el dia i dimarts vam marxar a Hongria a
compartir experiències amb les sòcies de Turquia, Hongria, Finlàndia, Suècia i Lituània.

Maria Jutglà i el mussol.

Com us dic, les diferents
classes estan fent un seguiment de la nostra estada a
Hongria, puix els enviem
fotos i vídeos que estan treballant a les aules.
Esperem poder aprendre
molt i tornar amb la gran
il·lusió acomplida.

(Vicky Olivares és
professora d'Anglés
i Art&Crafts. Maria
Jutglà és Cap d'Estudis d'Infantil).

Vicky Olivares i el mussol de l’Escola.
Activitats a l’aire lliure amb alumnat hongarés.

La setmana passada vam passar per les classes per
explicar els infants el Projecte: en què consisteix, per què
el fem, quin és el seguiment que des de les classes es
farà.... Posàrem especial atenció en el viatge que estem
fent Vicky i jo (Maria) i els infants enviaren frases als xiquets i xiquetes de les escoles sòcies.
Però ni Vicky i jo no anem a soles a Hongria, ens acompanya un mussol molt especial amb el que les diferents
classes ja han jugat i inclús s'han fotografiat per grups.

Vicky Olivares i Maria Jutglà, amb el mussol de l’Escola, a Budapest.

Alumnat d’Infantil a una escola de Budapest (Hongria).

I dilluns i dimarts d'aquesta setmana han tingut lloc a
Toledo les Jornades de formació inicial de projectes d'Associacions d'Intercanvi Escolar per a socis (KA229). Vora
500 mestres de tota Espanya s'hem reunit per començar
un nou camí, amb dubtes i preguntes, però , sobretot, amb
molta il·lusió.
La nostra companya
Mònica Jover (professora
d'Infantil) va assistir en
representació de l'Escola,
mentre les mestres Vicky
Olivares i Maria Jutglà arribaven a Hongria per a la
primera reunió de socis
del Projecte. (Com ja
sabreu Les Carolines és
coordinadora del projecte
de Primària Women in
Art i sòcia del Projecte
d'Infantil, Outdoor activities, under the same
sky, i del de 6é de
Primària i 1r d'ESO SOLE
(Self Organised Learning
Mónica Jover a Toledo.
Environment).

Grup de mestres participants a les jornades de formació a Toledo.
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La coeducació: igualtat efectiva i real
Aquest darrer dimarts vam assistir al Paranimf de la Universitat de
València a l'acte de benvinguda de les Jornades sobre Coeducació
que organitza l'Associació per la Coeducació amb col·laboració del
Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Unitat d'Igualtat
de la Universitat de València.
Presentat i moderat l'acte per Paqui Méndez, Presidenta de l'Associació, va comptar amb les ponències de Kika Fumero, qui va parlar de l'alumnat LGTBI i de com els Claustres abordem aquesta
realitat.
Noemí Canelles, va compartir la seua experiència en l'avaluació
de projectes coeducatius, atenció a la diversitat i prevenció de l'assetjament escolar. Rosa Sanchis també va compartir la seua experiència docent contra la violència a la dona.
Felicitem la iniciativa com sempre i, com sempre, tenim al nostre
ideari que les escoles o som coeducatives o alguna cosa greu passa.
L'Escola ha de facilitar un ambient coeducatiu en què la convivència
entre persones d'ambdós sexes supose intercanvi i enriquiment i no
un brou de cultiu per a la desigualtat, la violència, els prejudicis o els
estereotips. Hem d'aprofundir sobre què significa o pot significar la
llibertat i la igualtat en un món format per homes i dones, donant especial rellevància al que esdevé en l'àmbit educatiu.
Endavant!

Paranimf de la Universitat de València.

Més i més llibres
Aquesta setmana hem rebut les donacions de Marcos i
Lucas Gómez Vallés de les classes de 4t A i 5é B i de Hugo
i Pau Montesinos Torcal de 1rA i 4tB de Primària, dels quals
no ens ha arribat la fotografia i que farem per publicar-la la
propera setmana.
Continuem augmentant el fons.
Moltes gràcies.
Les Bibliotecàries

Marcos i Lucas Gómez Vallés.

Què és el talent?
Eixa és la pregunta que la professora Carla Fernández
i el seu alumnat de 4t d'ESO que cursa l'assignatura
d'Emprenedoria, s'han fet aquests dies.
Cada
integrant de la
classe ha triat
una
persona
que, segons el
seu punt de
vista, té un gran
talent i s'esforça per mantenir-lo.

Dos dels nou cartells exposat per a ser observats i estudiats.

Un dels cartell de l’exposició de Quart d’ESO.

Treballen amb l'aplicació de disseny “Canva” i han organitzat un Concurs
per tot l'alumnat consistent en triar, dels 9 cartells exposats a un dels passadissos de l'Escola, el que pensen que aconsegueix transmetre millor la idea
de què és el talent i l'esforç per desenvolupar-lo i consevar-lo.
Es troben en ple procés de votació.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 18 i 24 d'octubre fan anys:
Neus Aguilar Guinot, 1; Laia Castelló Soler, Paula Roca Ródenas, Miguel
Ricarte Català, Anne Hueta Jimenez i Guillermo Chilet Santamaria, 3; Joel
Martínez Atienza, 6; Alex Sánchez Domarco, 7; Nahuel Juanes De Fez i Ana
Rozalén Alonso, 8; Nelson Lluch Crespo, 11; Aitor Sevillano Cobo i Estrella
Romero Martínez, 14; David Almero Pena, Guillermo Cifuentes Mayo i Carla
Cifuentes Mayo, 15.
A totes i a tots moltíssimes felicitats i per molt anys.
I donem la benvinguda a Bruno, nét del nostre company Lluís Montesinos,
qui va nàixer passat dijous 11 d’octubre. Des del Correu del Dijous felicitem
als seus pares, Lucy i Jaume, i a tota la família. Desitgem a Lluís que siga
molt feliç amb el seu nét i que endavant sàpiga fer bé el nou treball de “iaio”.
Benvingut al món, Bruno!

Lluís amb el seu nét Bruno.

Fa uns anys enrere...
Aquesta secció ens duu
cap al passat de l'Escola,
com les fotografies
d'aquell 31 de maig de
2014, dia en què inauguràrem l'ultima (fins el
moment) renovació de
l'Escola.

Acte d’inauguració de les
instal·lacions de Primària i
Secundària passat 31 de
maig de 2014.
Recordem que tots els assistents acabaríem banyats
per la pluja primaveral.

Esquerra: Taulell commemoratiu
abans de descobrir-lo.
Dreta: Taulell commemoratiu de
la inauguració de les instal·lacions
què es troba en la rampa d’accés a
Secundària.
Aquest taulell va ser realitzat per
Paco Soler al taller de ceràmica de
Teresa Lahuerta a Manises.

D’esquerra a dreta:
Sonia Casquete, aleshores
Presidenta de la Cooperativa;
Conxa Garcia, Alcaldessa de Picassent i Miguel Ángel Moret,
Director de Les Carolines, poc
abans de descobrir el taulell
commemoratiu de la inauguració de les noves instal·lacions.
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Les cooperatives d’ensenyament, de Congrés
Des de dimarts 16 fins divendres 19 de novembre
s'està celebrant a Cantàbria el XVIIIé Congrés de la
Unió de Cooperatives d'Ensenyament Espanyoles
(UECOE) sota el títol “Educar en tots els sentits” i en
el que estem representats per les professores
Raquel Navarro i Andrea Miralles.
En
aquesta
trobada de cooperativisme
educatiu
estan tractant-se
aquests aspectes
de l'educació:
Els intercanvis
escolars i docents;
la innovació i l'em- Raquel Navarro i Andrea Miralles ens han representat al Congrés de CoRaquel i Andrea camí de Santander.
prenedoria; la in- operatives d’Ensenyament que està realitzant-se a Santander (Cantàbria).
terculturalitat, la
Es complementa el Congrés amb visites a quatre
inclusió i la diversitat; el plurilingüisme; la tecnoloescoles càntabres i conferències marc.
gia de la informació i comunicació i el seu trànsit
Una oportunitat de trobada molt valorada per tots
cap a la tecnologia de l'aprenentatge i el coneixenosaltres per enriquir-nos intercanviant experiènment; l'educació infantil; les altres capacitats de
cies d'escoles que, com la nostra, hem optat per la
l'alumnat amb necessitats educatives especials; la
fórmula cooperativa per dur endavant l'idea d'una
igualtat i el relleu generacional i la gestió en les coeducació millor.
operatives d'ensenyament.

Actuació musical al Congres de Cooperatives d’Ensenyament.

Andrea i Raquel amb altres companys de cooperatives valencianes.

Women in Art
Dimarts dia 6 de novembre ens visitarà el professorat de l'Escola G-Mazzini-G. Modugno, Bari (Itàlia), Theodoros Kastanos
de Florina (Grècia) i Szkola Podstawowa nr 5 w de Luboniu (Polònia) que són les escoles sòcies del Projecte europeu Women
in Art coordinat per nosaltres.
Seran uns dies de
companyonia i treball
conjunt i servirà per
començar-lo i fer la presentació, que serà a l'IVAM.
Comencem, doncs, a
trencar el bucle d'invisibilitat de les dones
artistes.
Cartell del Projecte Europeu.
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