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La dolça Tardor
Ens trobem al bell mig de la Setmana de la Tardor en la qual el
nostre alumnat juga i experimenta, més que mai, amb fulles,
terra, aigua, pinyes, fang...
Aquests dies estan plens de jocs i activitats arrelades a la Tardor.
També ens ha acompanyat la pluja, de la qual ens hem beneficiat
podent jugar amb els bassals quan no plovia.
Durant aquest dies organitzem tallers a Infantil i 1r i 2n de
Primària, també des d'Arts and Crafts (stamping with autumn fruits,
vegetables and leaves), de cara a la preparació de la Gran Festa
de la Castanyada que celebrarem divendres dia 23 a partir de les
15:00 hores, i a la qual esteu convidades totes les famílies d'eixes
classes.
Mmmm, La Tardor...

Sis fotografies de les activitats realaciones
amb la Tardor: taller, jocs, manualitats...

1

Dijous, 22 de novembre de 2018

Hola!
Mariners i Marineres i Submarinistes (Infantil 5A i B) anaren al Port
de València per navegar amb vaixell
per tal de conèixer, de primera mà,
les diferents embarcacions i així
aprofundir en els seus projectes
relacionats ambdós amb la mar i
gaudir de la brisa pura.

In Oral English class we have designed some logos for our eTwinning
Project "English class 2019".
Here are our winning logos.

Logos for our eTwinning Project “English Class 2019.

Dalt i baix quatre fotos de l’alumnat d’Infantil
5 Anys A i B al Port de València.

Els infants de 4anys de l'Escola,
Víkings i Pirates, tingueren la magnífica oportunitat de gaudir d'una super
aventura Vikinga i Pirata i s'endinsaren en un món de fantasia, contes
i històries per poder aconseguir trobar
el desitjat tresor: van haver de passar
les proves del pirata Calabrote, que
finalment, tots plegats van aconseguir.
Un bes de la lluna que es pogueren
penjar al coll.

Aventura Vikinga i Pirata de l’alumnat d’Infantil 4 Anys.

«Dins el Projecte "Animals en captivitat" ens ha visitat Javichu Burón,
pare de Leire (Infantil 2B). Ell és veterinari i per això va vindre. Ens va
explicar que feia al seu treball,
coses sobre els medicaments i paraules com "estereotípia" que vol dir
que l'animal sempre fa el mateix
moviment perquè no està content
amb el seu hàbitat. Ens va dir
medicaments que curen distintes
malalties dels animals, com per exemple: Carprofeno per als dolors articulars. Morfina per a sedar.
Medetomidina per relaxar, sedar.

Javitxu també ens va contar que ell
es va fer veterinari perquè ell i la seua
família vivien prop d'una granja».
Emma Mateu Soriano, 5éA

Javichu Burón, veterina amb l’alumnat
de 5é A de Primària.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 22 i el 28 de novembre fan anys:
Dario Poveda Martínez, 1; Pol Bayarri Ramos, 4; Alba Ferrer Fernández i Hugo
Martinez Muriana, 5; Blaï Alandes Rueda i Laia Andrés García, 6; Lucas Haro
Pertusa, 7; Zoe Prades Gradolí i Manuel Marín Nácher, 8; Elsa Morera Cabedo,
Mauro Ricardo Serrano Vallbona i Vicente Llácer Fabià, 9 i Joan Ortiz Vivas, 15.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts anys !!!
Ha nascut Liam, germanet d'Oliver De La Encarnación Martín, de la classe
Apatxes (Infantil 3B), als qui enviem un beset així com a tota la família.
Benvingut al món, Liam!
Oliver amb el seu germà Liam.

Hola!
Un grup d'infants Mateo i Martín Garcia Calvo (5éA i 1r
A), Candela i Maria Andrade (5é A i 3r A), Candela i Jordi
Zaragozà (6éA i 1r A) i Noa Fabado (1r A), de la nostra
Escola, han gaudit amb les seues famílies d'una preciosa
ruta d'escalada pujant a la serra Calderona com autèntics escaladors. Una volta dalt del tot -amb magnifiques
vistes- gaudiren d'un bon pícnic i estona d'esplai per agafar forces i baixar de nou.

Enviem des d'ací una altra abraçada d'agraïment i reconeixement a Anaïs per la seua tasca i donem la benvinguda amb els braços oberts a Mónica, ja recuperada.
La vida continua...

Anaïs Badia, mestra d’Infantil ha
cobert la baixa de Mónica Jover.

Escalada a la Calderona d’un grup d’alumnes
de l’Escola, junt amb les seues famílies.

Dimarts passat vam
acomiadar-nos de la
nostra
companya
Anaïs Badia, mestra
d'Infantil que ha realitzat les tasques de tutoria mentre ha durat la
convalescència
de
Mónica Jover, tutora
del grup Submarinista
(Infantil 5A), qui s'ha incorporat ja a l'Escola.

Damián Núñez Majewska va rebre el Premi al Mèrit Esportiu a la Gal·la de l'Esport 2018 de l'Ajuntament de Picassent de la mà de l'Alcaldessa Conxa Garcia i Ferrer. La
Gal·la es va celebrar el divendres 16 al Pavelló Municipal.
Enhorabona Damián!

Damián Núñez Majewska, segon per l’esquerra, a la Gala de
l’Esport de Picassent, on va estar guardonat.

Mónica Jover, tutora d’Infantil 5A.

Ens arriba un comunicat d'una família oferint els seus
serveis a la comunitat escolar:
“Hola, sóc el pare de Odin Oosterbaan, de 5é B de
Primària. Estic cuidant uns alumnes de Les Carolines
per la vesprada i, em preguntava, si alguna altra família
poguera estar interessada.
Marcos Oosterbaan».
En eixe cas heu de posar-vos en contacte amb l'Escola.
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Els drets de la Infància
Passat 13 de novembre vingueren les responsables del
Consell Municipal de la Infància de l'Ajuntament de Picassent per commemorar un dia tan especial tant per als
xiquets i xiquetes com per als adults, com és El Dia
Mundial dels Drets dels Infants.

Dalt i baix sis fotografies de la commemoració del Dia Mundial dels
Drets dels Infant a l’Escola.

Jéssica Rubio, de l'Ajuntament de Picassent, ens contà
dues notícies; una de bona i un altra més dolenta: a set
països del món, ara mateix, estan patint moltíssim per
guerres i catàstrofes naturals i els xiquets i xiquetes
estan passant, fam, malalties, desprotecció i un fum de
malsons, sense poder gaudir dels drets que tenim els xiquets i xiquetes dels
països més desenvolupats econòmicament.
I també ens contà
que el poble de Picassent està fent una
gran tasca en la
creació, funcionament
i participació del Consell de la Infància a la
vida política de la
població. I és per
eixos motius, que ha
rebut un premi especial com a ciutat defensora dels Drets de
la Infància.
Més
endavant,
dedicàrem una estona
a fer-se escoltar, cantant i ballant la cançó
"SÍ, CLAR, TENIM DRETS!" que ja ens coneguem tots i
totes. Va ser un moment molt emotiu i festiu.
Per últim, el dia 20 de novembre vam acudir al nucli
urbà per fer una manifestació pels drets de la infància,
recolzats per l'Alcaldessa, la Regidoria de la Infància i
pel Consell de la Infància, format per diversos alumnes
de les diferents escoles del municipi. En nom de l'Escola
assistiren Jorge Román, Vicent Xirivella i Arantxa
Capella. Cantàrem i ballàrem amb la batucada, i escoltàrem uns manifests sobre els drets de la infància.
Un moment irrepetible que de segur queda gravat en
la memòria de tots i totes les assistents.
A l'any que ve, repetim!

Dalt tres fotografies de la commemoració del
Dia Mundial dels Drets dels Infant a Picassent.
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