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Jornada de portes obertes

Museu de les Màquines
El grup d'Infantil 5 Anys
A, Submarinistes, tancarà
el seu Projecte de Treball
proper dijous 11 d'abril, un
Projecte dedicat al descobriment del funcionament,
origen i construcció de
Màquines.
Ho faran amb l'obertura
d'un Museu al que conviden a les seues famílies i
companys. Durant moltes
setmanes han estat recopilant màquines i veient
com poden ajudar a les
persones observant llibres
especialitzats i pel·lícules,
fent experiments i sobretot, passant moltes estones jugant amb elles.

Primer Cicle d'Infantil.
Per als infants nascuts l'any 2017 i 2018.
Dissabte 6 d'abril a les 11:00 hores.
Veniu a gaudir, experimentar i jugar amb les taules
de llum, el joc heurístic, el joc simbòlic, l'arena i
l'aigua....
Per apuntar-vos, crideu al 961232900 o
escriviu-nos a escola@lescarolines.com

La volta al món
El grup d'Infantil 5
Anys B, Mariners i
Marineres han finalitzat el seu Projecte de Treball “La
volta al món en
molts transports”,
anant d'excursió per
posar en pràctica
tots els coneixements
adquirits al llarg
de setmanes investigant, calculant, descobrint
i sorprenent-se!

Dues fotos de
l’excursió de
l’alumnat d’Infantil
5 Anys “B”.

Dalt: Poster anunciador
del Museu de les Màquines
d’Infantil 5 Anys “A”.
Dreta disseny d’una de
les màquines.

La Patrulla Canina
El grup d'Apatxes (Infantil 3B) continua treballant
els oficis de la Patrulla
Canina.
En aquesta ocasió, han
visitat la seu de la Policia
Municipal de Picasssent
on Paco, un agent molt
amable, va ensenyar-los
els cotxes, les motos, les
sirenes, els telèfons d'emergències i els walkietalkies.

Visita a la seu de la Policia
Local de Picassent

També, per saber com
desenvolupa el seu ofici
el gosset Marshall, van
rebre la visita de Maria,
bombera del Parc Nord
de València.

Maria, una bombera del Parc
Nord de València, ens presentà
al gosset Marshall.
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Ajuda a pacients en tractament de càncer

Maria Jutglà abans i després de tallar-se els cabells.

Maria Jutglà, la nostra Cap d'Estudis d'Infantil, ha fet un canvi radical
als seus cabells.
Les seues companyes d'Infantil
volem fer públic que estem molt
orgulloses d'ella pel bonic gest que
ha tingut. Ha estat deixant-se'l
créixer durant anys fins que ha arribat a la llargària necessària per
poder fer una donació destinada a
aquells malalts de càncer que ho El cabell natural aprofita
necessiten. La llargària mínima per per fer perruques per a
malats de càncer.
poder donar-lo és de 30 centímetres en adults. (En cas de xiquets i xiquetes és de 20 cm.) Ens conta
Maria que per fer una sola perruca, es necessiten 10 donacions! Com
es pot veure a la foto, amb els seus cabells ha pogut fer 3 d'aquestes
donacions. . Podeu buscar més informació a Instagram:@donatupelo, www.mechonessolidarios.com o a altres llocs, hi ha moltes perruqueries a la Comunitat Valenciana que faciliten aquest servei.

El perfum de les colònies
Des de dimarts 26 al divendres 29 de març, l'alumnat de Segon de
Primària va gaudir dels seus dies de colònies al Centre Natural de Tarihuela a Jérica (Alt Palància).
Uns dies per compartir les aventures,
les emocions, experimentar a la Natura i
gaudir-la, riure, i, en
definitiva, passar els
dies feliços fora de la
casa amb èxit.
Dues fotos de l’alumnat de
Segon de Primària, de
Colònies, a Tarihuela

Salvem el Planeta
Les dues classes de 2n de Primària han escrit un article
a El Periódico, un diari de Catalunya. Emili els ha ajudat:
“Som dues classes de 2n de Primària de l'Escola Les
Carolines de Picassent (L’Horta). Hem llegit l’article Excés
de plàstic de Laia Villalbí del 3 de març del 2019. Portem
tot el 2n trimestre treballant un projecte: La contaminació
ambiental i marina. Hem treballat molt el tema del plàstic i
voldríem contestar i animar a Laia explicant-li algunes
coses. Nosaltres també estem molt preocupades i preocupats pel tema del plàstic. Un dia anàrem a la platja de la
Patacona (L'Horta, València) i estiguérem replegant plàstics. Hem portat imatges d’animals embolicats amb plàstics
per conscienciar-nos.
Nosaltres reciclem molt, una idea seria que els iogurts i altres productes anaren en vidre i costara diners, després es
torna el recipient i et tornen diners. Se’ns ha acudit fer escrits
per als supermercats indicant que no utilitzen plàstic per a la
fruita, carn, peix i altres. També hi ha gent que està morint per
beure aigua bruta. El capitalisme està destruint el planeta i li
importa molt poc utilitzar molt de plàstic. Lluitarem per canviar
el món. Una altra de les accions realitzades dins del Pro-

jecte Posa-li una
tireta al món va
ser la recerca de
plàstic tant a
l'Escola
com
pels
voltants.
Després vam fer
una escultura
Alumnat de Segon de Primària.
molt impactant
amb tot el plàstic replegat. També hem escrit una carta a la
cuina de l'escola per canviar els gots i culleretes de plàstic
que utilitzem quan mengem fora per gots i culleres d’un altre
material i així contribuir a canviar allò que tenim més prop
nostre, així com accions i hàbits a casa, ja que un dels objectius principals d’aquest Projecte era conscienciar-nos a nosaltres, comunitat i famílies de la problemàtica per la utilització
del plàstic. Nosaltres un dia tindrem filles i fills i volem que
quan nasquen ja no hi haja tant de plàstic, i també hem d’acabar amb les illes de plàstic dels oceans. I tu, ens ajudes a
posar-li una tireta al món?»
Alumnes de 2n A i B de Primària
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Moltes felicitats
Entre el 4 i el 10 d'abril fan anys:
Mia Gascón Urrieta i Lucas Martínez Esquitino, 4;
Carmen Perpiñà Liern, 6; Pablo Navarro Gutierrez i
Olivia Raga Prats, 10; Marc Martínez Bataller i Alejandro

Aguado Sanchis, 12; Elena Joli Cuesta, 13; Adrián
López Ferriols, 15 i Asia Garganego, 16.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

El Cristianisme
Des de la classe de 2n B d'ESO volem comentarvos que fa uns dies vàrem poder gaudir de la visita
de Flor Sittoni, mare de Clara, alumna de 1r d'ESO.
Aquesta visita respon a la invitació que fa un temps
férem des del Correu del Dijous (núm 712, 31 de
gener) dintre de l'àrea de Geografia i Història a l'estar estudiant l'Humanisme i els moviments de Reforma i Contrareforma religiosa de l'època.
En aquest cas, Flor va aportar-nos la seua experiència personal com a creient catòlica. Va enriquir-nos, amb la seua visió i forma de viure
l'espiritualitat, responent a diferents preguntes i dialogant amb l'alumnat en un ambient de respecte i
tolerància cap a qualsevol mena de creença.
Agraïm, des d'ací, la seua interessant col·laboració.
Flor Sittoni explicant la seua experiència a l’alumnat de 2n B d’ESO.

Tertúlies a l’ESO

Alumnat de Primer de Secundària amb les Tertúlies Literàries.

A l'àrea de Geografia i Història de l'ESO, hem
començat amb Tertúlies Literàries Dialògiques i ho
hem fet a 1r amb una excel·lent adaptació de l'Odissea
de Rosemary Sutcliff, "Les aventures d'Ulisses".
Durant 5 sessions, ens apropàrem a la cultura universal mitjançant la lectura d'aquesta obra clàssica,
alhora que comencem a treballar la civilització
grega.
A través de la lectura, el diàleg i les aportacions de
cada participant esperem generar un intercanvi enriquidor que ens permeta aprofundir en aquesta cultura, promovent així la construcció de nous
coneixements, com ampliar el nostre vocabulari,
comprendre millor la situació històrica o reflexionar
sobre valors o el món que ens envolta.

Fira Experimenta
L'alumnat i professorat de
2n ESO A i B de l'Escola
tenim el plaer de convidar-vos
proper diumenge dia 7 d'abril
a la XIV FIRA-CONCURS
EXPERIMENTA d'experiments
de Física i Tecnologia on presentarem el nostre projecte mulAlumnat de Segon d’ESO preparant el seu projecte.
tidisciplinar de PHYSICS i
TECNO: L'UMBRACLE ÒPTIM. El nostre projecte concursarà en la categoria
d'APLICACIONS TECNOLÒGIQUES.
L'horari serà de 10:00 a 13:00 del matí en la planta baixa del Museu de les
Ciències de València. (Us recordem que hi ha pàrquing).
ESPEREM A TOTA LA FAMÍLIA !!!
RESERVEU-VOS EL MATÍ!!
Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.
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À bientôt amis
Després d'una setmana intensa, l'alumnat de Tercer d'ESO es va acomiadar
dels seus nous companys francesos.
Han gaudit d'una experiència enriquidora tant en l'àmbit lingüístic com en el
cultural i personal.
L'estada de l'alumnat de
l'Institution Saint Victrice
ha sigut molt rica en noves
experiències: han visitat el
centre històric de València,
la ciutat de les Arts i les
Ciències, han gaudit a l'Oceanogràfic, han descobert
els racons més bonics del
passeig ecològic de BenissaCalp, s'han banyat a Calp i al
Saler i han gaudit d'una
autèntica paella valenciana al
Palmar.
Dues fotografies d’activitats amb l’alumnat francés.
El nostre alumnat ha sigut
amfitrió guia per les diverses rutes esmentades.
Algunes llàgrimes hi havia
el dia del comiat... però
tornarem a veure'ns al juny
per la segona part de l'intercanvi, a Normandia!

Visca el Teatre!
Cada 27 de març es celebra El Dia
Mundial del Teatre i l'Ajuntament de Picassent ha volgut retre homenatge a les
Escoles públiques i concertades, a l'Institut, a l'Escola d'Adults i a les Comissions
de Falla que fan Teatre.
Nosaltres èrem una d'elles, una institució escolar que porta 47 anys contant
històries dia a dia, i així hem de seguir,
amb ganes, energia i il·lusió. I si a més, aconseguim formar a un públic crític,
sensible i compromès amb l'art, millor que millor, que bona falta ens fa com
a societat.
Va ser a la Casa de Cultura on es vam trobar tots i totes, en un acte senzill
i ben organitzat en el que se'ns va reconèixer la nostra feina i també a l'actor
valencià Carles Alberola.
Visca el Teatre!

Reconeixements del Dia del Teatre a Picassent.

Pel Clima
El moviment internacional anomenat
Fridays For Future (FFF) està prenent
molta força arreu del món. Els joves s'ajunten divendres per fer manifestacions
per denunciar la crisi més important del
nostre segle: el canvi climàtic.
Passat 15 de març es va fer una vaga
climàtica internacional, a la qual es van
afegir milers de valencians i valencianes, fent una manifestació amb
lemes tan potents com ara "Si el planeta
fóra un banc, ja l'hauríem rescatat" o "Hi
ha més plàstic que sentit comú"
Arrel d'aquest Fridays For Future, ha
sorgit el col·lectiu "Mares pel clima", un
moviment on les mares s'han unit per
recolzar als seus fills i filles, i que a
hores d'ara ja s'ha estès a diverses comunitats, en la que mares i pares estan
donant el seu suport per aquesta causa.
En aquest sentit, des de l' Escola ens
afegim i us animem a totes les famílies
a donar suport a aquesta iniciativa, mitjançant
una primera acció molt senzilla i visual, que
consisteix en portar cada divendres una
samarreta blanca que continga el lema
"PEL CLIMA" escrit en verd. Es pot
personalitzar al gust, per exemple "Escola Les Carolines pel clima", "Caroliner/a pel clima", "nom del vostre fill/apel clima", "Peques pel clima", "Joventut
pel clima", "Lluitem pel clima", etc.

Agraïment
El Departament de Geografia i Història
de l'ESO ha tingut la sort de rebre, durant el segon trimestre, a Maria Cruz,
una professora companya que ha fet les
pràctiques del seu Màster d'ESO amb
nosaltres. Ha participat de la diversitat
de classes que preparem per als quatre
cursos en totes les matèries que duem
endavant: Economia, Emprenedoria,
Geografia i Història i Ètica i, segons ens
ha comentat sempre ella, ha estat una
experiència molt enriquidora.
Gràcies per la seua aportació i bona sort!

María Cruz i Carla Fernández.
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