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Carnestoltes moltes voltes!
Demà dia 1 de març serà el gran dia!
Veurem infants disfressats de mussols, rens, óssos polars, guineus, El
Sol, La Lluna, Planetes, Bombers, policies, mecànics, aviadores, Estrel·les
que lluixen al cel, Insectes, rèptils,
peixos i aus, mecànics i mecàniques,
turistes, Astronautes, mantis, aranyes,
papallones, pardals, gats, marietes i
formigues, de gota d’aigua, amb la indumentària típica de Sud-Àfrica,
Egipte, Japó o Brasil, de material escolar, de personatges del Manga: Doraemon, Pikachu, Bola de Drac i arts
marcials, d'animals de la mar, de mags
i magues, de policies científics...
També veurem al Claustre de Professorat que prepara una sorpresa i
a qui vulga disfressar-se i venir a
gaudir amb nosaltres de l'alegria, la
dansa i la música.
Música que correrà a càrrec de tres
batucades, tres, formades per l'alumnat d'ESO!
Què més voleu?
Veniu i ho veureu!
A les 15:00 hores ací.

Dalt i baix dues imatges dels enfarinaments que s’han fet durant la setmana.

Posa-li una tireta al món

Segon de Primària amb dibuixos sobre el seu projecte.

L'alumnat de Segon de Primària continua treballant per la cura del
nostre entorn, posant cartells a l'Escola per reduir l'ús de plàstic (com
l'utilització de carmanyoles i no de paper d'alumini), demanant al personal de cuina que retire les culleres de plàstic i la posada de fems de
reciclatge pel pati. I tu, ens ajudaries a posar-li una tireta al món?.
El Projecte, ja ho sabeu, es diu Put a band aid at the world.
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Balla, canta, actua!
Dintre de les jornades de Treball per Projectes, 3r d'ESO ja
està totalment immers en el Projecte El Musical que finalitzarà
amb la representació d'aquest a final de curs. L'alumnat s'ha
distribuït en diferents grups: música, dansa, representació,
cant, coreografia i escenografia.
A més de les diferents tasques que estan duent a terme al
llarg de la setmana, com la preparació de les coreografies i
cançons, escenenari i vestuari, l'alumnat ha rebut avui la visita
de l'actriu i mare de Massad i Julieta (2n B ESO i 1r A Primària),
Mireia Pérez, a la qui actualment podem veure al programa musical d'Àpunt, L'Estudi.
La seua visita ha estat d'allò més productiva i interessant doncs
ha col·laborat amb l'alumnat del Projecte i ens ha donat una visió
molt interessant de la relació entre el món de l'art i el professional.
Mireia també ens ha ensenyat algunes tècniques escèniques
com ara projectar la veu, ocupar l'espai i sobre la improvisació.
Li agraïm molt la seua col·laboració!
El Professorat de EL MUSICAL:
Rafa, Sònia, Sergi, Laura i Jero

Mireia Pérez amb l’alumnat de 3r d’ESO.

Alumnat de 3r d’ESO preparant El Musical.

Mireia Pérez i Rafa Santibáñez amb l’alumnat de 3r d’ESO.

Sobre la cultura japonesa
Després de 3 mesos de gran treball, el grup de 4t A de
Primària vam concloure el Projecte d'Investigació i Creació
"El manga". A llarg de tot el Projecte, hem pogut conèixer
aspectes força interessants, no només sobre aquest tipus
de còmic, sinó també sobre el seu país d'origen, el Japó.
Entre d'altres coses, ara sabem que el nom de Japó vol
dir “Origen del sol”, que està format per més de 6.000 illes
i que està a l'Oceà Pacífic, que la seua capital és Tòquio,
que té al voltant de 130 milions d'habitants, que limita amb
Corea del Nord, Corea del Sud, La Xina i Rússia, que la
muntanya Fuji és la més alta del país (3.776 metres) i que
la
diferència
horària entre Espanya i Japó és
de 8 hores.
A més a més,
també
hem
pogut conèixer
quins són els

principals autors i autores
del manga,
quins són els
títols
més
venuts, quins
són els pers o n a t g e s Treballs realitzats per l’alumnat de 4t A de Primària.
més coneguts o quines són les característiques que
diferencien el manga del còmic europeu.
Tampoc ens hem oblidat de tocar la part gastronòmica,
la qual ens ha permés conèixer ingredients poc
coneguts per nosaltres com són el daikon, el myoga o
la kabocha, tot i sense oblidar-nos dels guisats més
típics, com ara bé, la sopa de miso o els noodles.
Sens dubte ha estat un Projecte força enriquidor que
ens ha permés aprendre un munt de coses interessants
i, sobretot, gaudir durant el procés.
Arigato!
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Moltes felicitats
Entre el 28 de febrer i el 6 de març fan anys:
Laia Ramos Romance i Marc Piera Herrero, 3; Annie
Planells Cabanes, 4; Amanda Monleón Vargas, 5;
Lucas Blanquer Fernández, 7; Mireia Muela Soler i
Irene Albert López, 9; Oriol Hernández Albert i Víctor
Ginestar Doria, 12; Mar Almalé Bautista, 13; Guillermo
Barragán Sosa, 14; Samuel Blasco Bosch, 15;
Suhana Bayonas Vivas i Román Senís Sayas, 16.
A totes i a tots moltes felicitats i per molts anys!

Li donem la benvinguda a Iris, la germaneta de Valèria
Pomer Calvo, alumna
de 2n B de Primària.
Enhorabona
a
la
família, una abraçada
a Valeria i un beset a
la menuda. Benvinguda al món, Iris!

Valèria amb la seua germaneta Iris.

Campions
Damián Núñez (3r A Primària) i Hugo Pagbé (5é B Primària) van competir en
la primera jornada del Campionat Autonòmic de Taekwondo celebrat passat
23 de febrer a l' Alcora i han obtingut la medalla de bronze, Hugo i tres
medalles, or, plata i bronze, Damián.
Sou estupendos.
Felicitats i una abraçada, campions!

Hugo Pagbé i Damián Núñez.

Espai Multisensorial

Sis fotos de l’espai multisensorial i de les activitats
amb alumnat i famílies.

Un espai on a través de la
llum, les olors, la música,... es
crea un entorn de calma que
convida a descobrir el món. És
un espai ambientat en l'hivern
per tocar, sentir, mirar, olorar ...
Per tal de gaudir-ho al màxim
hem establert 4 sessions de 30
minuts aproximadament amb
un total de 5 infants més els
seus familiars (màxim 2).
Aquesta preciosa iniciativa de
compartir efectivament el fet
educatiu amb les famílies, ha
estat organitzat per l'equip d'Infantil 1 i 2 anys (Caragols i Marietes), amb un resultat
espectacular. Com espectacular ha estat el treball de
preparació i la mateixa activitat.
Mireu les consignes que han
donat a les famílies: que treballen amb els infants per al
bon funcionament.
Ens desplacem, a poc a poc.
Parlem, fluixet. Respectem als
companys i companyes.
Respectem el material. Ens
relaxem. Gaudim...
Gràcies a les famílies per fer-ho
possible, a l'alumnat, com sempre i a les mestres pel seu
excel·lent treball.
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From Greece with love
Amb amor des de Grècia.
Així hem rebut nosaltres i les famílies dels sis
alumnes les notícies de l'expedició escolar de l'alumnat
amb els tres professors seus, emmarcada dins el Programa Europeu Erasmus+ i dins el Projecte Women in
Art del qual som promotors i coordinadors de les escoles participants (SZKOLA PODSTAWOWA nr 5 w
POLÒNIA, G-MAZZINI –G-MODUGNO, ITÀLIA,
THEODOROS KASTANOS, GRÈCIA i l'ESCOLA LES
CAROLINES).
Un dels primers efectes d'aquest Projecte Europeu ha
sigut la mobilitat de l'alumnat i, així, Pau Sánchez,
Clara Montesa, Lola Ramírez, Alejandro García-Sala,
Ruth Revert i Aitana Carretero, són a Florina (Grècia)
des de diumenge dia 24 de febrer, participant activament en les activitats que es proposen junt a l'alumnat
italià, polonés i grec, acompanyats per Sonia Casquete
(Directora), Joan Clausell (Tutor de 5é A de Primària) i
Tania Elorza (Professora d'Anglés i coordinadora del
Projecte).
Sens dubte, una experiència nova per nosaltres i
l'alumnat (mai no havíem estat a l'estranger amb alumnat de Primària) que estan aprofitant al màxim.
Ens diuen que fa fred i que l'acolliment familiar (dormen a casa de famílies de l'escola grega) és fantàstic.
Ens n'alegrem i ho compartim.

Fotos de diferents moments de la visita de l’alumnat a Grècia.

Alumnat i professorat que ha viajat a Grècia gaudint de la neu.
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