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Verd és Vida!
Tot l'alumnat d'Infantil, Primària i ESO, es reuní amb la seua
Etapa educativa per celebrar el Dia de l'Arbre 2019.
En aquesta edició hem presentat la nova iniciativa que es
durà a terme durant el curs: la creació d'un Comitè de Sostenibilitat. En el moment del dia que a cada grup classe li vingué
millor, anà a veure al seu arbre "apadrinat" i va omplir una fitxa
sobre aquest. Aquesta fitxa es farà arribar a la Comissió de la
Primavera, per tal que estudien el format adient perquè no es
deteriore. Cada fitxa estarà acompanyant a tots els arbres de
l'Escola, de forma que tot aquell que s'aprope podrà saber el
seu nom, les característiques, curiositats, etc.
El Comitè de Sostenibilitat estarà format per un/a alumne/a de
cada classe (des de 5 anys a 4t ESO) amb les següents funcions:
- Reunir-nos tots i totes junts amb la Comissió Ecològica de l'Escola.
- Replegar les inquietuds del grup classe sobre ecologia
sostenible (tot el que açò abasta). Seran el canal de comunicació per a que totes les veus siguen escoltades.

Alumnat de 4t de Primària al Clot de les Tortugues.

- Col·laboració i implicació en xicotetes
tasques que milloraran
la nostra Escola, algunes amb ajuda de
Voro, qui ens ha donat
diverses idees i necessitats (com per exemple,
ruixar mensualment les
plantes del parc de fora).

Reunions per celebrar el Dia de l’Arbre.

- Investigar, fer enquestes, replegar informació, observar a
l'hora del pati, classe,
etc, diverses actituds
i moments del dia a
dia que ens donarà
informació per poder
treballar i millorar allò
que encara hem de
millorar.
I, com cada curs, l’alumnat de 4t de Primària visità el Clot
de les Tortugues amb un autobús enviat per l'Ajuntament de
Picassent, amb la intenció de fer una replantació de diferents
espècies d’arbres: carrasques, pins i murta.
Només arribar al Clot un equip de treballadors i treballadores
de l’Ajuntament els feren l'explicació de com replantar. Després
varen replantar els planters i més endavant varen fer una ruta
circular pel barranc de Ninyerola, fins el mateix Clot de les Tortugues. També els explicaren com són els terrenys manipulats
pel ser humà i quins són naturals i les diferències de vegetació
que anaven trobant pel recorregut.
Entre totes les meravelles que es trobaren destaquem la processionària, fòssils marins, arbres i plantes de secà i de marjal
i el riu d’aigua cristal·lina on havien tortugues europees, però
que ja no apareixen.
Per acabar vam replegar una bona bossa de deixalles fent
una batuda mentre caminaven, deixant el paratge més net
que l’havien trobat.
Va ser una gran aventura per un lloc molt bonic, i molt
proper, el qual tots i totes recomanen visitar.

Solar per a aparcar

Solar que servirà d’aparcament per al personal que treballa a Les Carolines.

L’Escola disposa d'un solar al carrer Arbocer (enfront
de la pista descoberta), que hem habilitat per a poder
utilitzar com a aparcament per al personal de l’Escola,
deixant lliures així les places d'estacionament que ocupem amb els nostres vehicles. D’aquesta manera
quedarà més lliure per a totes les famílies l’espai per a
aparcar al voltant de la plaça que tenim enfront de
l’Escola i els carrers més propers. Esperem que amb
aquesta mesura ajudem a descongestionar una mica el
trànsit que es produeix a l’entrada i l’eixida de l'Escola i
en altres moments de festes i celebracions.
Com sempre, gràcies per la vostra col·laboració i
comprensió.
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Put a band aid on the world
L'alumnat de Segon de Primària ha encetat
un nou Projecte que portarà per nom "Put a
band aid on the world" (Posa-li una tireta
al món).
Aquest Projecte té com a objectiu principal
la conscienciació sobre les repercussions
dels éssers humans sobre el planeta, l'ús
abusiu del plàstic, l'extinció d'espècies
marines, el canvi climàtic, les tres R (reducció, reutilització i reciclatge), el cicle de
l'aigua i l'ús que es fa, la sostenibilitat... tot
allò i molt més, treballant i incidint fonamentalment en la cooperació, el diàleg, el
treball grupal i individual i amb la participació d'una escola valenciana, dues
escoles europees i associacions relacionades amb el medi ambient.
Recollida de deixalles realitzada per
l’alumnat deSegon de Primària pels
voltants de l’Escola.

Electromagnetic spectrum
Light is always fascinating. But
we are not only surrounded by
just visible light.
Our students of Physics-2nd of
ESO are currently studying the behaviour of the light. They will also
take advantage of this knowledge
to make the Experimenta's project
"Umbracle de Young" which is
being carried out in technology.
They have studied the Electromagnetic spectrum in order to
understand not only the visible
light but the rest of the electromagnetic waves that exist.
Radio, ultraviolet or even microwaves, are examples of particular waves that can be
measured by both its wavelengths and frequency.
Here you have the posters
made by these, who knows?
Future scientists.
Eureka
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 20 de febrer fan anys:
Valentina Malena Turnes, 2; Oliver Diago Ferrandis i Aitana
Aguado Fontana, 4; Gonzalo Gallud Domínguez, 5; Diego
Sanz Escriche i Hugo Sanz Escriche, 8; Jan Albert Sánchez,
Arnau Ballester Ferrandis, 10; Ariadna Albert Puchalt, Leyre

Què sopem hui?

Sandoval Calahorra, Duna Valero Guillem, 11; Candela
Zaragozá Guzmán, Carla Portolés Peñalver, 12; Nerea García Broseta, 13; Clara Albert García-Robledo, 14 i David
Monsell Cortes, 16.
A totes i a tots moltes felicitats i per molts anys.

per Asun Roca, dietista.

Pollastre a la Mediterrània
Ingredients per a 1 persona:
70 grams de pollastre sense desossar.
40 grams de tomata.
40 grams de carabasseta.
30 grams de creïlles mini.
10 grams de cebes.
5 G.grams d’olives negres.
5 grams d’all.
2 grams d’oli d’oliva.

Elaboració:
Tallar la carabasseta, la ceba i les tomates a llesques i
col·locar-les en una font per al forn, prèviament humitejada
amb una mica d’oli.

Repartir
per
damunt els grans
d’all, les creïlles
sense pelar i les
olives
negres
trossejades.
Retirar la pell
del pollastre tallat a quarts, fer-li
Pollastre a la Mediterrània.
uns talls en la
carn i condimentar-lo amb sal i pebre al gust.
Col·locar-lo damunt de les verdures. Tapar-lo amb un paper
de forn i coure’l a forn mitjà, uns 20 minuts, a continuació
destapar i coure uns altres 20 minuts més.
Bon profit!

Pensar junts

Moment de la xarrada-col·loqui de Carmen Ferrándiz.

Les famílies d'Infantil i una part del claustre de
Les Carolines vam tenir el privilegi de gaudir de la
xarrada-col·loqui "Pensar junts en la criança" a
càrrec de la psicòloga del nostre Gabinet Psicopedagògic, Carmen Ferrandiz, una gran professional
que ha acompanyat la nostra Escola des dels
seus inicis i que el curs proper es jubilarà.
Carmen ens va explicar que havia aprés molt
amb totes les famílies al llarg de la seua carrera
professional i nosaltres no podem més que
donar-li les gràcies per tot el que ens ha fet reflexionar i ens ha fet créixer com a col·lectiu,
però també individualment.
No saps com et trobarem a faltar.
Moltes gràcies de tot.
L'Escola

Calen les fronteres?
Aquest és l'apassionant tema que proposa la Xarxa Vives
de la Universitat de València organitzadora de la Lliga de
Debat Universitària que hui comença a la seu del Rectorat i
en la qual participem amb un grup d'alumnat de les classes
de 4t d'ESO format per Aitana Renau, Gustavo Gardey,
Pablo López, Maria Brines, Andrea Maravilla i David Almero
coordinats i preparats per la seua professora Silvia Herranz.
Es tracta de debatre, a favor i en contra, amb altres alumnes
de diferents escoles i instituts participants.
Han treballat de valent: han hagut d'investigar, seleccionar,
ordenar, confrontar les idees, traslladar-les al llenguatge escrit
i, aquest, a l'esposició oral. Un treball completíssim del qual
ells i elles es troben satisfets i nosaltres orgullosos.
Molta sort i endavant!

De dreta a esquerra: Gustavo Gardey, Pablo López, David Almero, Aitana
Renau, Andrea Maravilla, la professora Silvia Herranz i Maria Brines.
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Física per a Primer d’ESO

Alumnat de 4t d’ESO de Física i Química.

L'alumnat de l'assignatura optativa
de Física i Química de 4t d'ESO ha
conclòs l'estudi de la unitat sobre la
pressió amb la demostració experimental dels efectes que aquesta pot
provocar per a l'alumnat de Primer
B de Secundària.
En una sessió on ells i elles eren
mestres, han explicat fenòmens
complexes i senzills utilitzant des
d'objectes molt senzills com ara ventoses, pots de iogourt i globus, a altres més complexes com balances
de precisió i matraços Erlenmeyer.
La Física explica la Natura mitjançant
relacions entre les magnituds o
propietats mesurables.
En aquesta ocasió, les forces
aplicades a les superfícies, el què
entenem com a pressió, són les
responsables de deformacions,
moviments o, simplement que
una ventosa es quede pegada o
de poder beure un refresc amb
una palleta.
Ací teniu les fotos del moment.
Eureka

Alumnat de 4t d’ESO fent Física per a l’alumnat de Primer de’ESO.

Projectes! Projectes! Projectes!
Tal i com ja venim fent
des de fa uns cursos,
Secundària talla els seus
horaris habituals per treballar per Projectes
seguint la metodologia
ABP.
Des del 21 de febrer a
l'1 de març, tot l'alumnat
d'ESO es distribuirà pels
diferents Projectes.

CURS

PROJECTE

ÀMBITS

1r A d’ESO

Arqueòdrom

SOCIAL

1r B d’ESO

Arqueòdrom

SOCIAL

2n A d’ESO
2n B d’ESO
3r A d’ESO
3r B d’ESO
4t A d’ESO

Fotografia
El curt-metratge
El musical

ARTÍSTIC -CULTURAL
LINGÜÍSTIC
ARTÍSTIC -CULTURAL

Pobresa

SOCIAL

4t B d’ESO

Pobresa

SOCIAL
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