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Carnestoltes moltes voltes!
Començarem el mes de març amb alegria,
música, balls, sorpresses i... disfresses perquè
ja és temps de Carnaval!
Sí, sí, divendres dia 1 de març a les 15:15
hores, esteu les famílies convocades per assistir a la Gran Cercavila Carnestolenca amb
l'alumnat i professorat d'Infantil i Primària disfressat i amb l'acompanyament de la Gran
Batucada d'ESO amb més de 200 components!
Sí, sí, Carnestoltes ja està ací i us esperem!
Dalt foto de
Carnestoltes a
Infantil passat
any 2018.

Foto de
Carnestoltes a
Primària passat
any 2018.

Continuem amb les entrevistes informatives per sol·licitar plaça per al curs
escolar 2019-2020. S'ha de concertar cita telefonant a l'Escola.

Són necessàries les fronteres?

D’esquerra a dreta: Andrea Maravilla, Maria Brines, Aitana Renau, la professora
Silvia Herranz, David Almero, Pablo López, i Gustavo Gardey.

Cinc del sis membres de l’equip de debat de Les Carolines.

Mentre algunes de les famílies llegíeu a primera hora
el número 714 del Correu del dijous, el grup d'estudiants
del nivell de 4t d'ESO format per Aitana Renau, Gustavo
Gardey, Pablo López, Maria Brines, Andrea Maravilla i
David Almero amb la seua professora Silvia Herranz,
Sonia Casquete com a Directora i Miguel Àngel Moret
com acompanyant, començàven a debatre si són o no
necessàries les fronteres amb l'equip d'estudiants de
l'IES Porçons i amb el DE Florida Secundària, dins la
Lliga de Debat organitzada per la Xarxa Vives, Escola
Valenciana i la Universitat de València.
Encara que els debats van ser de gran eloquència i
intens contingut i que la nostra participació va ser felicitada pels assistents i els contrincants, no vam aconseguir els punts suficients per passar a la semifinal.
Així són les coses.
Però el plaer de preparar aquesta interessant experiència, d'assistir com a concursants i conèixer altres realitats, va ser la recompensa als nervis i a
l'esforç.
L'Escola felicita un per un a tots i cadascun dels i les
alumnes que directa o inditrectament heu participat i us
encoratja a la resta a preparar-se de valent i assistir-hi
al 2020 i envia una abraçada ben forta a l'equip dels 6,
més Silvia, que ens heu representat tant dignament.
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De Beisbol
Ja estem finalitzant el Projecte de treball d'àrea que hem desenvolupat
al primer trimestre: "Beisbol a Les Carolines".
Com a activitat de cloenda, passat 15 de febrer, visitàrem el Camp
Municipal de Beisbol de la Ciutat de València, on a banda de practicar
en un terreny de joc reglamentari, vam poder assessorar-nos i aprofundir amb els experts que dirigiran la jornada.
Els objectius que
van plantejar-nos
els professionals
que dirigiren la jornada van ser:
Dues fotografies de la jornada de Beisbol
Proporcionar els
al Camp Municipal de València.
coneixements bàsics del Beisbol,
conèixer els elements estructurals de l'esport, així com els aspectes
tècnics/tàctics fonamentals, conèixer els aspectes reglamentaris
bàsics del joc, desenvolupar la riquesa cognitiva pròpia del joc i afavorir la conducta grupal i individual intrínseca del joc.

Obreres i obrers a una classe
La classe de 6é A mostra el seu final de projecte l’Arquitectura, després d’un
trimestre estudiant la teoria i dues setmanes d’esforç, patiment, enderrocaments i
replantejaments per a tornar a començar amb la construcció del nostre producte
final, un concurs d’habitatges construïts amb diferents materials (paper, cartró, tela
i brics de llet). Finalment quedaren unes cases molt apanyades, quasi luxoses.
Divendres 8 de febrer la classe de 6é A presentà a les famílies el nostre
Producte Final.
Començàrem amb una presentació amb tot allò donat al llarg del Projecte, posteriorment presentàrem i explicàrem les construccions i ensenyàrem els premis:
“Bambú” (a la més resistent), “Disseny” (a la
més original), “Fashion”
(a la millor decorada),
“Replay” (a la més refabricada) i Premi Perseverança (a la més
pensada).
En acabar les traguérem al Pati perquè jugaren els altres cursos,
i tot i que duraren molt poquet ho gaudiren.
Aquest Projecte arquitectònic s’ha acabat i quan acaba un,
comença un altre i ens posem ja mans a l’obra per gaudir del nou:
La policia científica.
Classe de 6é A de Primària
Construccions fetes per l’alumnat de 6é A de Primària.

Mocadors
Les classes de 2n A i B de Primària ja fa algunes setmanes que estan treballant
un projecte sobre el plàstic.
Fa alguns dies Emili passà per les classes i a part de parlar del plàstic els
parlà d’un altre problema, el paper que gastem al planeta.
Quants mocadors de paper
gasta una persona de vosaltres
a l’any? 200? 400?
Els va proposar canviar aquest
hàbit i divendres 15 de febrer
Emili portà un mocador de tela
per a cada alumna i alumne.
“Ai, Emili, l’acabe de gastar perquè tenia mocs, moltes gràcies” li digué una alumna.
A poc a poc anem canviant el món i el planeta es sent més content.
Pepet de l’Horta
Mocadors de tela per a l’alumnat de 2n de Primària.
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Moltes felicitats
Entre el 21 i el 27 de febrer fan anys:
Eric Bautista Sabanés, Lola Arnao Gil, Xavi Muñoz Vila i
Sofia Lopez Litchfield, 5; Beltrán Ramírez Amador i Francisco Cabello López, 6; León Mateu Soriano i Mar Vila
Muñoz, 7; Carlos Alhambra Roca, Celia Tormo Albelda, Marc
Gil Saturnino, Pablo Sánchez Miralles i Eric Andrés López, 10;

Què sopem hui?

Claudia Castelló Blasco i Noelia Abad Parreño, 11; Ismael
Lorente Bel , 12; Alicia Fernández López , Jorge López García
i Pau Pérez Arroyo; 13; Mateo Luís Álvarez Sarmiento, Claudia
Garcia Navarro, Marcos Escribano Ordaz, 14; Irene Solsona
González,15 i Victor Roman Monsoriu, 16.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

per Asun Roca, dietista.

Pimentons farcits
d’Ensalada Russa d’alvocat

Ingredients per a 4 persones:
4 pimentons rojos,
250 grams d’alvocat.
50 grams de carlota.
100 grams de creïlles.
4 ous,
75 grams de lletuga.
40 grams de maonesa.
20 grams de salsa Perrins (opcional).
20 ml. de vinagre.

Elaboració:

Pimentons farcits d’Ensalada Russa d’Alvocat.

Fem una ensalada russa amb la maonesa, la lletuga tallada
en tires fines, la salsa Perrins (optatiu), els alvocats, la meitat
dels ous (prèviament bullits), la carlota i les creïlles bullides
i afegim unes gotes de vinagre.
Farcim els pimentons i decorem amb part de l’ou sobrant
ratllant-lo per damunt i amb unes llesques d’alvocat.
A sopar!

Quatre medalles, quatre!
El passat cap de setmana, Adrián Muñoz Vicente (6é B de Primària), va
competir al XXXIIIé Campionat d'Espanya de Salvament i Socorrisme a
Valdemoro, Madrid.
La seua competició va ser espectacular, aconseguint quedar Campió d'Espanya en totes les disciplines amb 4 medalles d'or (remolc de maniquí xicotet,
combinat infantil, remolc de maniquí amb aletes i natació amb obstacles) .
Per equips i com a nadador del Club CESN de Silla, també van aconseguir
dos medalles d'or i dos de plata, la qual cosa va fer que quedaren Campions
d'Espanya en la categoría infantil masculí.
Enhorabona moltes vegades, pluricampió!
Adrián Muñoz Vicente.

Recer per a les rates penades
La Comissió Ecològica Escolar plantejà al Claustre que
férem refugis per les rates penades a l'àrea de Tecnologia
de 1r d'ESO i és el Projecte de Treball que hem fet el darrer
mes. Primer ho dibuixàvem a la fusta i després tallàvem
(amb les pertinents mesures de seguretat).

Alumnat de 1r d’ESO fent els recers per a rates penades.

Un grup ja ha acabat, l’altre està en feina. Així doncs,
l'alumnat de 1r d’ESO han fabricat refugis per a rates penades a l’assignatura de Tecnologia.
Es tracta d’un Projecte Ecològic per donar-los un lloc
d’abric donat que són animals protegits i en perill d’extinció.
Alumnat de 1r d’ESO amb els recers per a rates penades.
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Les tecnologies i
les seues conseqüències
Seguim amb les trobades "Pensar amb altres"; un taller promogut
per ASMI (Associació per a la Salut Mental Infantil des de la
gestació) http://www.asmi.es/.
Es tracta d'un espai de reflexió i debat sobre la realitat de la infància i els seus entorns. L'assistència és gratuïta i està oberta a totes
les persones interessades en la infància. Les noves tecnologies i la
seua incidència en la constitució subjectiva d'infants i adolescents.
Donada la importància que han adquirit les noves tecnologies en
la vida dels nens i les conseqüències que vénen implicant en les
maneres d'aprendre i de connectar amb els altres i amb el món, ens
sembla imprescindible que els professionals reflexionem sobre aquestes conseqüències i que puguem diferenciar els efectes en els diferents moments de la vida.
Pensar els efectes de les noves tecnologies en la constitució
psíquica durant els primers anys de la seua vida, com incideix en les
formes de percepció, de motricitat i en la construcció de pensaments.
Reflexionar sobre l'ús posterior durant la infantesa i l'adolescència. I
els avantatges i dificultats del seu ús.
19:00 hores, seu de CARENA, Carrer Tapinería 18, baix (entrada per
la plaça Miracle del Mocadoret) 46001, València, divendres 1 de març.

Tarzan
On Tuesday, 12th of February the classes of 3rd and 4th
of primary went to see the play called “Tarzan” in the
Paiporta Theatre.
The play was about a man raised by gorillas called Tarzan
and his friend Chita, who meet two human explorers Jane
Porter and Mr Clayton. After being taught English and
falling in love with Jane, Tarzan is tricked by Mr Clayton
to show him his family, which he captures and puts in a
cage. Chita frees them and they scare Mr Clayton
away. Jane stays with Tarzan in the jungle.

The play was very fun for the kids. They enjoyed dancing
and singing along to the songs, as well as volunteering for
some scenes and helping the actors. It was also educational, as the actors taught English not only to Tarzan but
also to the little ones.

“Tarzan” in The Paiporta Theatre.

Solidaritat i visita republicana
Emili porta una vida solidària molt activa en Obrim Fronteres
que treballa amb refugiades i refugiats. És una associació a
nivell estatal i entre els dies 22 i 24 tindran una reunió a
València, amb gent de tota Espanya, per preparar el viatge
solidari del proper estiu.
Us invitem a dos actes interessants que tindran lloc demà
divendres 22: a les 19 hores es farà una cassolada, és a

dir, fer soroll amb cassoles en senyal de protesta. Tindrà
lloc a la plaça dels Pinazo de València, a l’eixida del metro
de Colom. Després a les 20:15 Emili dirigirà una visita
guiada sobre la República. Casualment coincidirà amb el
80 aniversari de la mort d’Antonio Machado, aquell 22 de
febrer del 1938. Us esperem.
Maduixa Rosa
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