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8 de març
Donem suport a la vaga general coincidint amb el Dia
de la Dona proper 8 de març que reivindica els drets
laborals i socials de més de la meitat de la població: la
femenina, fent-se ressò de les organitzacions feministes que són les promotores de la iniciativa per tal
de conscienciar la societat d'aquesta injustícia.
L'Escola, com a institució de servei sostinguda amb
fons públics, no pot tancar les seues portes ni eixe,
ni cap dia lectiu, però sí entenem i donem suport a
aquestes reivindicacions que, a nivell mundial, es fan
públiques i notòries.
En la mesura que ho creieu convenient i possible, us
preguem que teniu en compte aquesta convocatòria i
col·laboreu amb ella, conscients de què l'Escola Les
Carolines es declara coeducativa i social i que aquesta
és una bona oportunitat de dir alt i clar que ja n'hi ha
prou de cultura masculina dominant.

Tot i respectant el dret inalienable de cada persona
treballadora a utilitzar el seu dret de vaga i el de cada
família a assistir a l'Escola, podem garantir l'obertura
de les instal·lacions amb uns “Serveis Mínims” d'atenció a l'alumnat consistents en:
1- Obertura a les 09:05 hores.
2- No hi haurà Escola Matinera.
3- Atendrem a l'alumnat que vinga amb professorat i auxiliars. Els atendrem amb activitats
lúdiques i a l'aire lliure, en funció del nombre
d'alumnes. (L'alumnat més sensible i que més atenció necessita és el de les aules d'1, 2 i 3 anys i us
demanem que, en la mesura que us siga possible,
no els porteu eix dia.)
4- Servei de menjador bàsic.
5- Tancament a les 16:40 hores.
6- No hi haurà servei de transport escolar.

Mereixen un carrer
Durant la Setmana
de Projectes, els
grups de 4t d’ESO
han treballat el que
hem
anomenat:
#MereixemUnCarrer
Per parelles, han fet recerca sobre dones valencianes i picassentines que mereixen un carrer. Han
realitzat un web amb tota la informació sobre cada
una de les dones, infografíes que inclouen un codi
QR que redirecciona als webs i també han redactat
instàncies adreçades a l'Ajuntament de Picassent
sol.licitant carrers per a les dones.
Molt bon treball!!

Alumnat de 4t d’ESO que ha participat en el projecte.

Professorat que ha coordinat el projecte.
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Arqueologia
Ja hem dut a terme el segon període de Projectes de treball a
l'ESO i els grups de 1r hem treballat l'Arqueologia. La realització del
Diari d'Excavació ha estat el nostre Producte Final.
Les assignatures implicades en aquest projecte i els continguts
que hem treballat han estat:
Geografia i Història: Què és l'Arqueologia? Quines són les eines
d'un arqueòleg? Com es duu a terme una excavació d'un jaciment
i com es cataloguen les troballes?
Matemàtiques: Conèixer una quadrícula, les funcions i els gràfics.
Es va preparar una gimcana per tota l'Escola per tal de moure's
amb ella i trobar els punts que es demanaven.
Biologia: Es va explicar el cicle de les roques, l'estratigrafia, la formació dels fòssils, els fòssils guia, els plecs i les falles i s'elaborarà
un taller per a que feren el seu propi fòssil. A més a més de la part
d'anatomia, els ossos, com diferenciar en una troballa si es tracta
d'un home o d'una dona. Diferències entre cranis i pelvis. Curiositats
dels ossos. Es va preparar un taller per reconèixer diferents tipus de
cranis d'animals (carnívor o herbívor, depredador o presa).
Llengües: Redacció de la hipòtesi sobre els fets que expliquen
les troballes al nostre arqueòdrom.
I passat dilluns 25 férem una eixida a la Cova de Bolomor en la
que ens mostraren el jaciment arqueològic, comprovàrem les
diferents capes estratigràfiques i participàrem d'un taller sobre
eines prehistòriques, en el què presenciàrem dues formes de fer
foc que es feia servir a aquesta època.
Dimecres 27 i dijous 28, vàrem dur a terme les excavacions a
l'Escola, fent servir tot allò aprés al llarg des diferents tallers i fent
posteriorment l'estudi i investigació per donar-li explicació a allò trobat al nostre jaciment.
Com a bons arqueòlegs i arqueòlogues, vàrem dur a terme el nostre
Diari d'Excavació i elaboràrem les nostres hipòtesi. Es tractava, sens
dubte, de les restes d'una llar
particular on hi havia un altar,
amb la representació de la
deessa Isthar, hi havia un forn
amb restes de metall, dos restes
d'esquelet, d'un home esclau i
una dona que es dedicava a
l'artesania del metall, a més a
més d'unes restes de tauletes
de ceràmica amb escriptura
cuneïforme de les que
poguérem extraure alguna informació, és per a tot açò que
situàrem les troballes a la ciutat
d'Asur, antiga Assiria.

Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.

Excavacions a Les Carolines del grup de 1r de Secundària.

Pràctiques
Es troben amb nosaltres les estudiants de Magisteri en període de Pràctiques per ser futures mestres: Maria
José García, Noèlia Jornet, Alba
Lorente, Mónica Fernández i Alba
García-Robledo, aquesta última,
antiga alumna de Les Carolines.
Els hi desitgem el millor: que
puguen aprendre a estimar aquest
ofici puix la societat necessita millorar
l'Educació.
Benvingudes!

De dreta a esquerra: Alba García-Robledo, Maria José García,
Noèlia Jornet, Alba Lorente i Mónica Fernández.
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Moltes felicitats
Entre el 7 i el 13 de març fan anys:
Mara Gallud Domínguez, 3; Markel Elorza Ortega i
Asier Pozo Sanchez, 4; Gema Diago Arribas, 5; Lucas
González García, 6; Gael García Tarazona i Sira Morant

Què sopem hui?

Gallego, 7; Claudia Monge de la Encarnación, 8; Clara
Rodríguez Vallés, 9; Pau Bermejo Ballester i Manuel
Latorre Verdú, 11 i Aitana Fernández Alonso, 12.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys.

per Asun Roca, dietista.

Crema de pimentons
Ingredients per a 1 persona:
100 grams de brou de carn.
40 grams de pimentons.
40 grams de tomata.
20 grams d’alls porros.
2 grams d’oli d’oliva.
1 gra d’all xicotet.
2 branquetes de julivert.
Elaboració:
Sofregir en una paella els grans d’all.
Abans de que estiguen daurats, retirar la paella del
foc i esclafar el contingut amb una mica de julivert en
el morter.
Bullir les tomates i els pimentons, després de llevar-los
les llavors i trossejar-los.

Crema de pimentons.

En la mateixa aigua, afegir els alls porros llavats i
partir en anelles.
Als quinze minuts de bullir, incorporar el brou de
carn desgreixat i triturar amb la batedora. Afegir
sense batre el contingut del morter i servir ben calent, amb una miqueta de sal i... a sopar!

El Contacontes continua

Contacontes de 3r B de Primària a la Biblioteca d’Infantil.

A la Biblioteca d'Infantil un grup d'alumnes de 3r
B de Primària: Martina (germana de Jimena de
5anys B), Maria, Chiara, Mireia (germana d'Aitana
de 5 anys), Olga i Violeta, ens van contar el conte
"La increíble estrelleta de mar", amb el que vam
aprendre que ningú no és perfecte.
A més, van fer unes estrelles molt boniques que
regalaren als infants.
Gràcies xiques!!
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Patrulla Canina
Aquest és el Projecte triat pel grup d'Infantil
3A, Apatxes.
Per treballar les professions de la Patrulla i el
dia que estudiàvem Rabbel, vam comptar amb
Nacho Garrido, un dels nostres treballadors de
Manteniment que, en
saber de mecànica,
ens va dur tres
caixes de ferramentes per dir-nos
els noms i la utilitat.
Ens va fer demostracions amb cables i estany i ens va deixar jugar i experimentar amb elles.
Tot un plaer i un èxit de participació i afecte que
volem
agrair repetint l'abraçada multitudinària que li
I la classe li ho va agrair
vam donar.
amb una forta abraçada.

Nacho Garrido mostra ferramentes
a l’alumnat d’Infantil 3A.

Jocs nets
Aquest és l'aspecte que
mostra la zona dels contenidors
de paper que hi ha a la plaça de
l'Escola després del joc d'alguns
alumnes amb capses i cartrons.
És frequent veure-ho i és per
aixó que preguem a les famílies
que són amb elles i ells al parc
que recorden i/o ajuden a
deixar-ho replegat.
Moltes gràcies.

Així queda, moltes vesprades, l’espai junt als contenidors
de fem, del parc que hi ha front a l’Escola.

Divertit i festiu Carnestoltes
Animals de l’hivern: mussols, rens, ósos polars, guineus, sols,
llunes, planetes, la “Patrulla Canina”, bombers, policies,
mecànics, aviadores, personal de salvament marítim, estrelles
que lluixen al cel, insectes, rèptils, peixos, aus, mecànics i
mecàniques, turistes, ciutadans i ciutadanes del món, astronautes, mantis, aranyes, papallones, pardals, gats, marietes,
formigues, gotes d’aigua, elements que produeixen la contaminació marina, persones nascudes a Sud-Àfrica, Egipte, Japó i
Brasil, material escolar, Doraemon, Pikachu, menjar japonés,
bola de drac, diverses arts marcials, animals del mar circenses,
els personatges de la cultura “Manga”, mags i magues, la policia científica, “influencers”: bloggers, instagramers, youtubers,
21 bottoms, tiktokers, famosos, paparazzis...).
Així de colorista, alegre, senzilla i divertida va resultar la
festa que va estar amenitzada ritmicament per tres batucades, tres, formades per l'alumnat d'ESO.
Carnestoltes, moltes voltes!

Algunes
disfresses del
Carnestoltes
2019.

Cercavila de Carnestoltes el divendres 1 de març.
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