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Ja estan ací!
El foc, el fum, el color, la
música... tot a punt per celebrar
l'entrada de la Primavera amb la
Festa escolar de Les Falles, divendres 15 de març.

PROGRAMA I HORARI
11:30 hores:
Plantà de la falla a càrrec de
l'alumnat i professorat d'Infantil i
Primària.
12:00 hores:
Comença la preparació del
cuinat de les paelles per part de
l'alumnat d'ESO.
13:30 hores:
Dinar al camp de l'alumnat d'ESO.
15:00 hores:
Obertura de portes a les famílies visitants.
15:15 hores:
Mascletà de globus i ampolles al Teatre de la pista
de Primària per a tots i totes.
15:45 hores:
Cremà de la falla al solar del carrer Arbocer.

Falla Escolar del passat any 2018.

-Aparcament: el carrer Arbocer quedarà tancat al
trànsit a partir de les 14.45 hores. Us preguem que
respecteu les zones d'aparcament: no ho feu damunt
les voreres, als cantons, en zones d'entrada i eixida
de vehicles ni a les zones senyalitzades per l'Escola
que, per raons de seguretat, s'han d'acomplir.
-Recordeu que no es poden dur a l'interior de
l'Escola cap tipus de petards i us preguem no esclatar-los a la zona de jocs immediata a l'Escola durant l'horari escolar.
Us esperem!

16:00 hores:
Berenar amb xocolata calenta
i coca de llanda a Infantil,
Primària i ESO.
16:40 hores:
Eixida del transport escolar.
Per raons de seguretat us
preguem que respecteu
aquestes consideracions:
-Les famílies que veniu als
actes de la vesprada (15.00
hores), heu d'acudir a l'aula del
vostre fill/a i, amb ells i tot el grup,
anar al lloc assignat a cada nivell
per assistir a la mascletà i la
cremà. Si en arribar el grup ja no
és a l'aula, haureu d'anar a la
pista de Primària.

Moment de la Cremà de la Falla Escolar el passat any 2018.
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Cantant de tot Cor
Un total de 10 corals, integrades per 479 alumnes
de Primària i Secundària d’escoles cooperatives
valencianes participaran el diumenge 7 d'abril, a
les IV Trobades de Corals, organitzada per la
Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes
(UCEV), que se celebrarà a l'auditori del Palau de
les Arts de València.
Durant aquesta setmana, algunes de les escoles
estan acollint assaigs preparatoris amb l'objectiu
d'afavorir la convivència entre alumnes i professorat i assajar totes les cançons del repertori.

L’alumnat de La Coral gran de Les Carolines va donar la benvinguda.

A la nostra
Escola es vam
trobar
amb
l'alumnat de la
coral
gran
d’Escuela 2,
Mestres de la
Creu, Jardí i
Les Carolines.

Trobada de les Corals grans d’Escuela 2, Mestres de la Creu, Jardí i Les Carolines.

Visita pedagògica
Passat dimecres 13 de març rebérem la visita d'un nommoure i desenvolupar accions formatives en col·laboració
brós grup d'assessors del CEFIRE de València (Centres
amb altres administracions públiques...”
de Formació, Innovació i Recursos Educatius, depenent
En el nostre cas, durant tot el matí han celebrat reunions amb
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
els diferents estaments escolars: la Direcció, Caporalies d'Etapa,
de la Generalitat Valenciana) i que es defineix com “El
Coordinació de cicle, Professorat d'Infantil, Primària i ESO, els DeServei de Formació del Professorat, i té assignades les funpartaments i les membres del nostre Gabinet Psicopedagògic.
cions de realitzar la
S'han tractat diverpromoció, actualització
sos aspectes com ara
i millora contínua de la
la Metodologia genqualificació profeseral de l'Escola, les
sional del professorat i
Biblioteques Escolars,
l'adequació dels seus
els contacontes a les
coneixements i mèfamílies, les activitats
todes a l'evolució de la
de foment de la lecciència i de les didàctura o les tertúlies
tiques específiques, i la
literàries, les sessions
seua certificació, per
de
consciència
mitjà de convocatòries
fonològica, el tractapúbliques de formació
ment de les llengües
i de programes de perestrangeres,
la
feccionament del prometodologia
ABP
fessorat que impartix
(Aprenentatge Basat
educació preescolar i
en Projectes), OBN
ensenyaments escoFoto d’una de les reunions dels membres del CEFIRE amb professorat de Les Carolines. (Càlcul Obert Basat
lars; proposar l'auen Nombres), CLIL
torització d'activitats de formació; gestionar els recursos
(Aprenentatge Integrat de Contingut de Llengua Estrangera)
humans i econòmics dels (CEFIRE) de la Comunitat Valeni l'àrea d'Inclusió (a càrrec de les professionals del Gabinet).
ciana, així com supervisar i coordinar les seues activitats; proUna visita intensa i profitosa per ambdues institucions
posar l'homologació d'activitats de formació del professorat
puix el treball de preparar-la i el seu contingut ens fa exno universitari i l'expedició de certificats relatius a les referides
plicitar la nostra organització, objectius i resultats i per part
activitats; efectuar el seguiment i la supervisió de les activitats
del CEFIRE, els ha servit per conèixer detalladament com
formatives que realitzen les entitats col·laboradores; proés un centre com el nostre.
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 20 de març fan anys:
Irina Palacín Yotoba, 5; Albert Fonás Coch, 7; Lucía
Blasco Márquez, Leo Martínez Bataller i Valeria Pomer
Calvó, 8; Aaron Bautista Sabanés, 9; Roberto Sellés

Què sopem hui?

Gómez, 11; Paul Jaume Matalí Auber, 12; Semret Díaz Irles
i Joel Pérez Navarro, 14 i Pablo Martínez de la Fuente, 16.
A totes i a tots, moltíssimes felicitacions i per molts
anys.

per Asun Roca, dietista.

Alvocat farcit de gall d’indi

Albergínies farcides amb seitan

Ingredients per a 1 persona:
225 grams d’alvocats.
30 grams de canonges i de fulla de roure.
30 grams de llima.
35 grams de raïm negre.
25 grams de titot (gall indi), pit (fresc).
5 grams de mostassa.
2 grams de sal comuna.
20 grams de maonesa baixa en calories,
1 gram de pebre blanc.

Ingredients per a 1 persona:
60 grams de seitan.
200 grams d’albergínies.
160 grams de tomata crua.
100 G. de ceba o ceba tendra,
1 all.
10 grams d’oli d'oliva.
15 grams formatge manxec curat.
1 grams de farigola.
1 gram de sal comuna.
Albergínies
farcides amb
seitan

Alvocat farcir de
gall d’Indi

Elaboració:
1. Talla els alvocats al llarg per la meitat, lleva l'os, buida la
polpa i reserva les closques. Trosseja la polpa, amaneix i
rega amb el suc de llima.
2. Renta els canonges i escorre'ls. Talla el raïm al llarg, retira’ls les llavors i pica els pits a daus.
3. Col·loca sobre les closques dels alvocats una base de
canonges i fulla de roure. Barreja el pit amb la carn de l'alvocat, el raïm, la maonesa i la mostassa; amaneix amb sal i
pebre. Omple amb la barreja les closques d'alvocat.
A més, es poden estalviar calories substituint la maonesa
baixa en calories per un iogurt desnatat natural: fes una salsa
lleugera barrejant-lo amb la mostassa i una mica de vinagre
suau i... a sopar!

Elaboració:
1. Tallar les albergínies per la meitat, longitudinalment i
buidar amb l'ajuda d'una cullera.
2. Tallar la polpa a daus i barrejar amb les tomates trossejades.
3. A part, saltegeu les cebes i l'all, prèviament pelats i picats, amb una mica d'oli i, quan les cebes comencen a
transparentar, afegir el seitan també picat.
4. Ofegar tot uns minuts abans d'afegir la barreja de tomates i albergínies.
5. A continuació, afegir una mica de sal i farigola al gust.
6. Posar les albergínies en un recipient amb tapa per al
forn, lleugerament untat amb oli i reomplir-les.
7. Posar unes gotes d'oli sobre cada albergínia, tapar i
coure durant 45 minuts.
8. Finalment escampar-hi el formatge i gratinar.

Dublin-Picassent

Asia i Laia.

Ens visita una alumna Irlandesa a la
classe de 4t E.S.O.!!!!
La nostra Escola participa en un Projecte d'acollida d'alumnat irlandés i tenim el plaer d'atendre Asia Garganego, alumna de l'Insitut de
Hansfield Educate Together Scondary School
de Dublin qui passarà amb nosaltres un mes
per estudiar i practicar un dels idiomes oficials
a més a més apredre al voltant de la nostra
cultura i costums.
Asia va arribar fa unes setmanes i s'ha integrat
molt bé a la nostra Escola i la seua familia d'acollida-família de Laia Latorre, de 4t A ESO-.

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

Raquel, Asia, Aitana i Alicia.

Estem encantades de tindre-la entre nosaltres, un plaer escoltar al pati a l'alumnat
parlant i barrejant les llengües.
Benvinguda Asia!
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8 de març, gràcies
Vam donar suport a la vaga general coincidint amb
el Dia de la Dona, passat 8 de març, per fer palesa
la nostra preocupació i indignació per la situació dels
drets laborals i socials de més de la meitat de la
població: la femenina.
Volem agrair-vos la comprensió, la col·laboració i
el suport que ens heu donat enguany i sempre.
Amb l'alumnat que assistí a l'Escola, vam fer activitats
relacionades amb el tema que ens ocupa: grans i
menuts fent “portes violeta” tintant de morat panells, objectes i cartells al·lusius a la injustícia de la desigualtat.
Recollint les paraules de l'UCEV (Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes):
“...des del cooperativisme apostem per l'educació
com a eina de canvi per fer junts una societat plenament igualitària i, per això, compromesa amb els
drets de les dones...”
Gràcies per tot!

Cinc fotos de les activitats que el dia 8 de març
va fer l’alumnat que va assistir a l’Escola.

Comité de Sostenibilitat
Dimecres 13 de març va ser un dia important perquè el
Comité de Sostenibiblitat de l'Escola es va reunir per primera
vegada. Aquest Comité està format per un/a alumne/a representant de cada classe (des d'Infantil 5 anys fins a 4t d'ESO),
i s'ha creat per la necessitat i voluntat de millorar la nostra Escola i contribuir a ajudar al Medi Ambient del nostre Planeta.

Estigueu atents, doncs en unes setmanes tindreu notícies dels temes finalistes i haureu de votar quin és el que
vos sembla primordial. Qui votarà? Alumnat, famílies, PAS,
professorat, en definitiva: tots i totes tindreu vot per decidir
sobre què anem a solucionar junts.
Un gran equip disposat i amb unes ganes infinites de
començar a funcionar i conscienciar a tota la resta de la
comunitat educativa.
Des de la Comissió Ecològica volem agrair a tots els
membres del Comité de Sostenibilitat la seua implicació,
estem emocionats i pensem que és el principi d'un treball
molt GRAN.
GRÀCIES!!
Professorat de la Comissió Ecològica:
Naira Riobó, Joan Tormo i Víctor Fèlix.

Comité de Sostenibilitat de l’Escola coordinat per Naira, Joan i Víctor.

Primer hem donat la benvinguda, hem fet presentacions
mitjançant el joc de la teranyina, on cadascú ha dit el seu
nom, de quina classe és i per què hi estava; hem parlat
sobre les funcions i què farem i, finalment, tots i totes s'emportem idees i treball per traslladar a les respectives
classes, on haurem de reflexionar sobre els temes proposats i decidir quin és el problema ambiental-sostenible
que més ens preocupa i el que volem començar a tractar.

Reunió del
Comité de
Sostenibilitat
a la Biblioteca
de l’Escola.
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