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Festa de la Primavera 2019

Targes de la Festa de la Primavera 2019
realitzades per l’alumnat de Secundària.

Enguany, la festa té un
caire diferent, l'objectiu
és gaudir dels nostres
patis tots plegats, famílies
i infants, fomentant un
ambient relaxat, partint
des del respecte a l'espai,
material i persones.
Us
informem
que
començarem amb una
activitat a cada classe,
per això sonarà la
música del pati a les 18
hores. Així tots i totes entrareu a les classes dels
Horaris i programa de la Festa de la Primavera 2019.
vostres fills i filles.
Després d'aquesta petita introducció, us invitem a moure-vos en llibertat per tota
l'Escola tenint cura de deixar tots els materials utilitzats de nou endreçats al seu propi
racó quan acabeu d'utilitzar-los.
Com ja sabeu, hem treballat el tema del pati durant tota la setmana i al voltant de tota l'Escola hi
haurà un món d'experiències i oportunitats de
gaudir jugant. Us encoratgem a no dur materials
ni joguines (pilotes, patinets, bicicletes, etc.) de
casa. Sols heu de dur les ganes de gaudir!
A més, com és molt important donar exemple,
us preguem que utilitzem els diferents punts per
a les deixalles. L'educació és de totes i tots!

Setmana de Projectes de Secundària
Coincidint amb la Setmana de la Primavera, l'ESO
enceta el seu tercer període de projectes.
A diferència dels altres dos períodes de projectes,
1r, 2n i 4t treballen internivells. L'alumnat ha pogut
escollir un projecte segons els seus interessos (Art
públic, Jocs de taula, Ràdio pati, Totes i tots ballem,
fan construcció de mobiliari o circuits amb aigua).
Els productes finals es podran contemplar durant la
festa del dissabte dia 11 de maig.
Les dues classes de 3r tenen programada una setmana plena d'assajos, sessions per a dissenyar el
vestuari i continuar construint el decorat. Utilitzaran
aquesta setmana per continuar treballant en el musical. S'anomena "A l'Inrevés", però per a més detalls,
haurem d'esperar fins al dia 22 de juny 2019.

Ràdio, construccións, jocs... són algunes de les propostes de Projecte
que l’alumnat de Secundària ha realitzat per a la Festa de la Primavera
que realitzarem el dissabte 11 de maig de 2019, per la verprada i la nit.

Professorat i alumnat distribuint els projectes.
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Colònies d’Infantil
Abans d'anar-nos-en de vacances de primavera, l'alumnat de 3, 4
i 5 anys gaudiren d'una experiència fantàstica a les seues colònies
escolars. A Benigànim (La Torreta del Marqués) marxà 3 anys per
a passar una nit. A Bocairent (Granja Escola Mariola) anà l'alumnat
de 4 anys i a Agres (Riera d'Agres) estigué el de 5 anys. Els quatre
cursos dormiren dues nits i passaren tres dies amb jocs i tallers de
natura, cuina, granja, excursions i bon dinar. L'oratge ens donà treva
i gaudirem molt dels espais, del personal de les granges i de la cura
i l'acompanyament de mestres i auxiliars. L'ambient d'amistat entre
iguals que genera aquesta activitat no té preu!

Alumnat d’Infantil 5 Anys a Agres.

Alumnat d’Infantil 4 Anys a Bocairent.

Alumnat d’Infantil 3 Anys a Benigànim.

“Els animals del pati”
El passat divendres 3 de maig la classe de 1r B finalitzàrem
el nostre projecte "Els animals del pati".
Durant uns mesos hem estudiat els animals que ens envolten a Les Carolines (que ens són molts!), vàrem triar set
i els hem fet unes instal·lacions al pati per cuidar-los encara més. Hem reutilitzat un aparador donat per una
família per a fer un hotel d'insectes, hem creat un raconet
als hortets amb un jardí de flors per a les papallones (i les
abelles), un abeurador per a gats, hem decorat casetes on
els pardals podran fer els seus nius i a la classe tenim un

formiguer que traurem a estonetes al pati.
De matí explicarem les normes per fer un bon ús d'aquestes instal·lacions als companys i companyes de Caragols
i Marietes (Primer Cicle d'Infantil), 1r A, 2n A i 2n B, però
l'oratge no va permetre explicar de vesprada a la resta de
Primària.
Per fer un bon ús, sols cal recordar que són per a observar i cuidar els animals que ens envolten, i que formen part
de la seua casa i de la nostra escola.
Esperem que us agraden!

Fotos de les realitzacions de 1r B de Primària.

Trobada d’Escoles en Valencià

Cercavila pels carrers d’Aldaia.

Com cada any, Les Carolines va participar en les
Trobades d’Escoles en Valencià.
Enguany
les
XXXII
Trobades van tindre lloc a
Aldaia, el dia 13 d’abril.
Representants de cada
etapa escolar van participar junts amb altres escoles de l’Horta Sud.
Grans i petits van gaudir
d’una jornada agradable.

Professorat de l’Escola preparant els tallers.
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Moltes felicitats
Entre el 9 i el 15 de maig fan anys:
Pau Sainz Peris, Daniel Guzmán Castillo i Daniel Del
Rio Lopez, 4; Borja Kassar Pinto, 5; Daniel Aguado Sanchis, 6; Leo Buades Sanz, 7; Paula Doyague Vizcaino i
Miguel Diago Arribas, 8; Nicolás Benavent Arias, 9;

Què sopem hui?

Álvaro Bellido Chirivella i Javier Olivares López, 10;
Natalia Trujillo Molina, 12; Victor González García, 13;
Pau Martínez Bataller i Lucía Mansilla Navarro, 15;
Pau Berenguer Escrivà i Juan Cruz Garres Egea, 16.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

per Asun Roca, Dietista i Nutricionista.

Pastís de creïlla i carabasseta

Escalopins amb poma

Ingredients per a 1 persona:

Ingredients per a 1 persona:
50 grams de pomes, 40 grams de cebes, 30 grams de
vedella magra, 3 grams d’oli d’oliva i sucre.

80 grams de creïlles, 60 grams de tomaques, 50 grams de
carabasseta, 20 grams de cebes, 10 grams de pernil dolç
(cuit), 10 grams de llet descremada, 5 grams de formatge
emmental i 3 grams d’oli d’oliva.

Elaboració:

Elaboració:

1-Sofregir els cércols de ceba a foc molt lent i després
afegir els escalopes de vedella en tallades molt fines, donant-los la volta de tant en tant.
Retirar del foc.
2-En una cassola a banda posar la poma sense pell tallada
en trossos molt petits, el sucre i un poc d’aigua.
Tapar la cassola i
deixar a foc lent fins
que estiga tova.
Després triturar.
3-Abocar sobre els
escalopins i posar a foc
lent amb la cassola
tapada un parell de
minuts i... llest!

1-Pelar les creïlles,
llavar-les, trossejar-les
i bullir-les amb aigua
durant 20 minuts.
Triturar-les amb la
llet i una mica de sal.
2-Pelar les cebes i
Pastís de creïlles i carabasseta.
les tomaques, picar-les.
3-Llavar i secar les carabassetes i tallar-les a rodanxes.
4-Sofregir la ceba 3 minuts en l’oli. Afegir les tomaques i
deixar 10 minuts més. Afegir la carabasseta i el pernil i
sofregir 5 minuts més.
5-Formar capes amb el puré i la carabasseta amb tomaca
en un motlle de forn. Acabar amb una capa de puré. Empolvorar amb el formatge ratllat i gratinar fins que estiga daurat.

Escalopins de poma.

Escape room a Secundària
La passada setmana l'alumnat de 2n, 3r i 4t de secundària van realitzar a l'assignatura de Valencià una sèrie
d'escape rooms educatives.
Es tractà de resoldre enigmes en un temps determinat per a
poder demostrar els coneixements apresos al llarg del curs.

Alumnat de Secundària que ha participat en els jocs d’escape.
Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.
Equip d’Educació Infantil organitzador de la Jornada de Portes Obertes.

L'alumnat de 2n va realitzar-ho sobre l'espai exterior,
l'alumnat de 3r de temps medievals i, finalment, l'escape
room de 4t estava ambientada en un futur apocalíptic.
La majoria de l’alumnat va poder escapar-se a temps, encara que alguns van quedar-se atrapats i necessitaren l’ajuda d’alguns personatges coneguts. No obstant això, en
general, els resultats han estat prou positius i es confia què
l'alumnat haja gaudit i aprés molt d'aquesta activitat.
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Anuari escolar 2018-2019

Raquel Navarro Campos amb tot l’alumnat de 2n A de Primària.

L’Aventura de l’Estiu
2019 a l’Escola
L'Aventura d'Estiu de l'any 2019 comença enguany al 25 de juny i acabarà cinc setmanes
després, el 26 de juliol.
Les portes s’obriran a les 9:00 del matí i es
tancaran a les 16:00. Des de xiquets i xiquetes
de 3 anys fins a l'edat de 13 podran gaudir
d'aquesta aventura d'estiu en diferents grups
separats per edats.
Si voleu inscriure als vostres fills, en la pàgina
oficial de Les Carolines trobareu tota la informació detallada, però doneu-vos pressa, ompliu la
inscripció i envieu-la abans del 6 de juny, les
places són limitades!
La matrícula mínima serà d’una setmana i el
menjador i transport estarà inclòs al preu.
No ho penseu massa i apunteu-vos a l'Aventura de l’Estiu!
Diana Romero Alejos
1r B d’ESO

Alba Polit Muñoz amb tot l’alumnat de 3r A de Primària.

Cartell de l’Aventura de l’Estiu 2019.

Carles García Rosell amb tot l’alumnat de 4t A de Primària i amb tot el
grup, Angels Company Viana, futura mestra i actualment en pràctiques.

Joan Tormo San Juan amb tot l’alumnat de 4t B de Primària.

Vera Pérez-Accino Calabuig amb tot l’alumnat de 6é B de Primària.
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