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Nous sommes heureux
d’être avec vous
Estem al bell mig de la primera part de l'Intercanvi escolar entre
l'alumnat i professorat de l'escola francesa Institution Saint Victrice de Bihorel i del nostre equip d'estudiants de francés de
l'ESO amb un programa que inclou una visita a Calp, el dia de la
família, la presentació de l'Escola i de la ciutat de València als
companys de Bihorel -en francés- amb una ruta prèviament estudiada, un dia al Palmar, passejos pels voltants de l'Escola, una
visita al Museu Faller i a l'Oceanogràfic, a més de classes de
castellà, francés i anglés.
L'alumnat francés s'allotja en les llars del nostre alumnat i és
tota una experiència que està sent un èxit.

Concert de benvinguda a l’alumnat francés.

Oh benvinguts,
passeu, passeu!
Vine a jugar amb
el teu fill o filla i viu
un matí de gaudi a
Les Carolines a la
Jornada de portes
obertes del 1r Cicle
d'Educació Infantil,
per a infants nascuts
al 2017 i 2018.
Dissabte 6 abril a
les 11:00 hores.
Us esperem.

Cartell anunciador de la
Jornada de Portes
Obertes per a alumnat de
Primer Cicle d’Infantil,
1 i 2 anys.

Dalt visita a la platja i baix a l’Oceanogràfic.

Activitats d’alumnat d’1 i 2 Anys.

Visita a l’Albufera.
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Observant el cel
L'alumnat que cursa l'optativa
de Física i Química de 4t
d'ESO (iItinerari de Ciències)
està actualment realitzant unes
presentacions d'Astronomia
que consisteixen en explicar
un tema del seu interès.
La manera de fer-ho és lliure
Alumnes de 4t d’ESO de Física i Química.
i diversa: mentre algunes
alumnes han optat per la fòrmula clàssica de presentació suportada amb
una projecció, altres han triat o bé fer un experiment, o bé utilitzar els
dibuixos per enriquir-la.
També alguns alumnes han optat per caracteritzar-se com personatges que
conten la seua vida i descobriments (biografia dramatitzada) en aquesta àrea
de la Física tan apassionant.
Eureka

First expositions in Physics

The students of 2A ESO.

The students of 2A ESO are currently
performing some experiments on Optics.
They have to explain the theory first and
afterwards show the experiment to their
peers. Since we have already studied the
behavior of light, it is quite easy for them
to explain their experiment.
As it has to be in English, the difficulty
lies in the language, but they are doing
it very well so far and making some important progress.
Once the presentation has finished, the audience will grade the experts.
It is a fun way to master the subject by using a foreign language.
Eureka

Al Puntal dels Llops

Quatre fotos de la visita de 1r d’ESO
al Puntal del Llop

Una passejada d'uns 30
minuts, va ser suficient per
tindre als nostres peus la
plana d'Edeta, actual Llíria
(Camp de Túria), i antiga
capital de la regió íbera
d'Edetània.
A l'atalaia coneguda a Olocau com el "Puntal dels
Llops", un lloc defensiu i molt
ben defensat, que, amb l'ajuda de Víctor i Guillermo,
els guies municipals, ens
transportà al segle V a.C. i
ens apropà a la vida dels
íbers que podem considerar
els nostres indígenes.
El grup d'estudiants de 1r
d'ESO es va mostrar molt interessat, va aprofitar molt
l'eixida i va gaudir del Sol i la
Natura. Aprendre gaudint.
Què més es pot demanar?
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Moltes felicitats
Entre el 28 de març i el 3 d'abril fan anys:
Ariadna Tovar Toma, 5; Noa Fabado Broseta, 7; Leo
Bermejo Ballester, 8; Damián Núñez Majewska, 9; Nerea

Què sopem hui?

Fernández Felguera i Marc Ruiz Calabuig 10; Jaume
Pellicer Comín, 13 i Carlota Albiñana Moscardó, 14.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

per Asun Roca, dietista i nutricionista

Bunyols de bacallà amb farina de cigrons
Ingredients per a 1 persona:
100 grams de bacallà salat.
110 grams de creïlles.
12 grams de farina de cigrons.
55 grams d’all.
8 grams d’oli d'oliva.
55 grams d’ou de gallina mitjà.
100 grams de ceba o ceba tendra.
2 grams de julivert.

Elaboració:
1-Dessalem el bacallà, el posem en aigua amb un bon
grapat de sal grossa durant 2 hores, després li anem canviant l'aigua 3 vegades al dia durant 2 dies.
2-Coem les creïlles amb el bacallà en aigua, passats 10
minuts, traiem el bacallà i les creïlles les deixarem altres
10 minuts. Tallem les cebes en trossos molt menuts, fem
el mateix amb l'all i en una paella el tirem amb oli, fins que
estiga tou. Quan estiga, ho passem a un bol i posem el bacallà que desintegrem amb ajuda d'un ganivet i forqueta.

Arquitectes, mestres i
amics
Passat divendres, 22 de maig, ens van visitar els nostres
arquitectes i antics alumnes de Les Carolines, Pablo Ribera
i Joseán Vilar. Els dos van dissenyar i dirigir les obres de
l'aulari d'Infantil, del menjador i la cuina, així com la reforma
a Primària i Secundària i de l'edifici de laboratoris.
Joseán Vilar ha tornat després d'una etapa de la seua vida
al Brasil, mentre que Pablo Ribera ha continuat realitzant diversos projectes per a l'Escola.
Van coincidir amb ells alguns dels seus antics mestres,
actualment jubilats, i van decidir fer-se una fotos d'amics.

Abe Barberà, Lluís Montesinos, Joseán Vilar, Pablo Ribera i Emili Olmos.
Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.

Bunyols de bacallà amb farina de cigrons.

3-Pelem les creïlles i les piquem amb una forqueta i ho
aboquem al bol amb la resta d'ingredients. Posem l'ou i
remenem la barreja fins que s'integre amb la resta d'ingredients i afegim el julivert picat. Incorporem la farina de cigró
i remenem.
4-Formar unes pilotes i fregir-les en una paella amb oli
d'oliva verge i... a sopar!

Taekwondo
Damián Núñez Majewska (3r A Primària), Painé Juanes
de Fez (4t A Primària) i Nahuel Juanes de Fez (3r B
Primària) van participar en la Competició de Taekwondo
Open Internacional de la Ceràmica celebrat a L' Alcora
(l'Alcalatén) amb una medalla de plata i altra de bronze
obtingudes per Damián; dues de bronze per a Paine i una
de bronze per
Nahuel.
Els hi enviem
una abraçada
ben forta i el nostre reconeixement i felicitació.
Enhorabona!

Painé Juanes, Damián Nuñez i Nahuel Juanes.
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Dissabte hi hagué Escola

De Congrés a Madrid

Sí, passat dissabte 23 de març, mestres i personal de
pati tinguérem una agradable jornada de treball per parlar
de l'estil de patis que desitgem millorar. A més d'una jornada molt profitosa en la qual expressàrem i definírem
quins són els punts essencials per al nostres patis escolars, també fou una jornada emotiva en la que recordàrem
els inicis dels espais d'esplai de l'Escola i com han anat
canviant físicament, però no en el seu tarannà.

Teresa Soler, Laura Herrero i Meri Alandes.

Quatre fotografies de la Jornada al voltant dels patis escolars.

Una jornada organitzada per la COCOPE (Comissió de
Coordinació Pedagògica), Comissió de la Setmana de la
Primavera, mestres i monitores, en la que totes i tots plegats anàrem de la mà per anar construint el pati somniat.

Aquests són els punts essencials al voltant dels quals treballàrem:
1.- Pati inclusiu.
2.- Pati en valencià.
3.- Pati coeducatiu.
4.- Pati ecològic i arrelat a la natura.
5.- Pati democràtic.
6.- Pati actiu en el qual, l'alumnat, participe
en la gestió, normes i disseny.
7.- Pati creatiu.
8.- Pati científic.

Teresa Soler, Meri Alandes i Laura Herrero, tres de les tècniques en Educació Infantil, van asssitir aquest passat cap de
setmana al Congrés Internacional sobre la pràctica educativa
en infants de 0 a 3 anys: art i creativitat, psicomotricitat relacional
(amb Hendrick Vaneeckhaute, Psicomotricista Relacional i Especialista en Prevenció i Salut Infantil), mindfulness per a recent
nascuts i xiquets, narracions, contes i teatre, l'educació sensorial,
la música des de l'inici de la vida i la Neurociència (amb Àlvaro
Bilbao, doctor en Psicologia de la Salut, format com a neuropsicòleg a l'Hospital Johns Hopkins -Baltimore- i colaborador
amb l'Organització Mundial
de la Salut) i han vingut confirmant moltes de les nostres
pràctiques, amb nous horitzonts i moltes ganes de continuar.
Gràcies per l'experiència!

Un parell de fotos
sobre el Congrés
realitzat a Madrid.

Una nova escola de
dansa, música i teatre
La família de la nostra alumna Lola Arnau (Infantil 4B), us
convida a conèixer la seua nova iniciativa per a infants als
que els agraden aquestes disciplines. S'anomena Alejandra
García i es troba a l'emblemàtic barri de la Malva-rosa (València) i s'inaugura proper 1 d'abril. La jornada de portes obertes,
per conèixer-la i provar classes i tallers serà el 30 d'abril.

Cartells anunciadors.

4

