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Un any més, GRÀCIES!
Dissabte 11 de maig celebràrem
la nostra Festa de la Primavera
dedicada enguany als patis.
Famílies de tots els cursos, exalumnat, mestres i personal de
l'Escola gaudirem d'una vesprada
i nit carregada de jocs, tallers,
balls, música i bon humor.
Després d'una introducció a
cada classe, van començar els
tallers. Es podia contemplar i
gaudir de molts productes finals
dels projectes realitzats durant la
setmana anterior.
Anomenar tots els tallers i activitats seria llarg així què,
aprofitem unes fotografies, per
mostrar-vos l'ambient festiu.
Opineu vosaltres mateixos.
Volem agrair-vos l'assistència i
les ganes de participar que sempre porteu a l’Escola.
MOLTES GRÀCIES!
Algunes imatges dels tallers i activitats
de la Festa de la Primavera 2019.
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La Festa de la Primavera (continuació)

Sopant a la fresca.

Per a millorar el nostre pati volem recordar primer com va evolucionar al llarg dels anys, a part de reflexionar sobre com volem que
siga el nostre pati del futur.
Volem donar les gràcies a totes les persones que van comprar paperetes de la rifa del pernil, organitzat per l’alumnat de francés de 3r
d’ESO, per a finançar el seu viatge a Normandia el mes que ve. El
número guanyador va ser
el 20695. Demanem al
guanyador/a de posar-se
en contacte amb Sandrine (sandrine@lescarolines.com) abans del dia
27 de maig 2019.
Finalment, vam gaudir
tots i totes del sopar.
El
grup
Trocamba
Matanusca va posar la
Dues fotos de les exposicions sobre els patis.
nota musical.

Part del personal de l’Escola amb alguns alumnes, pares i la colla de músics.

Grup Trocamba Matanusca.

Actuacions del Cor Escolar
Fa un parell de setmanes, el Cor Escolar de Primària va
participar en uns concerts molt especials.
En primer lloc, anàrem al XXX Festival Didàctic-Musical,
organitzat per la Facultat de Magisteri de la U.V. en la sala
Paranimf del Centre Cultural La Nau. Allí tinguérem l'oportunitat de compartir, junt amb la Coral de La Masia, una
vesprada musical amb altres corals convidades.
Dies més tard, van participar en la Trobada de Cors Infantils i Juvenils a L'Eliana on, en companyia d'altres 600

xiquets i joves de la Comunitat Valenciana, vam gaudir de
tota una jornada de música i convivència. En aquesta ocasió,
els més menuts estrenaren l'obra de "El Vell rellotge" (una
cantata feta per a l'ocasió) i el grup de majors pogueren treballar amb diferents directors/es musicals de renom del nostre territori. Va ser un concert molt especial i emotiu on, les
quasi mil persones de públic que van assistir, aplaudiren l'esforç i la qualitat del repertori interpretat.
L'Enhorabona per als artistes!
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 16 i el 22 de maig fan anys:
Gala Herrero Gallego, 3; Marina Hernández Romero, 4;
Marc Domínguez Roselló, 6; Carla Morera Cabedo, 7; Abril
Cambronero Navarro, 8; Marc Bataller Costa i Mateo Escudero Villanueva, 9; Alejandro García-Sala Jarque i
Ernesto Sánchez Cabrelles, 11; Adrián Sabater Perales,
12; Óscar López Ferriols i Gonzalo Zaragoza Forner, 13;
Alejandro Cañavate Piedras, Massad Kassab Pérez, Vicente Alberto Sevila Muñoz i Martina Ramos Andrés,14;
Noelia Noguera Calero i Lucia Ramírez Martorell, 15; Julia
Giner Valero i Andreu Reig Duart, 16.
A totes i a tots molstes felicitacions i per molts anys.

Què sopem hui?

Donem la benvinguda a
Pablo, germà de Lucas
Martínez Esquitino de la
classe Inuits, qui va
nàixer el passat 4 de
maig. Felicitem a tota la
família.

Lucas amb el seu
germanet Pablo.

per Asun Roca, Dietista i Nutricionista.

Pasta fullada de tomata, formatge i timó

Hamburguesa de quinoa

Ingredients per a 1 persona:

Ingredients per a 1 persona:

70 grams de massa de pasta fullada, 60 grams de tomaques,
60 grams de formatge mozzarella, 50 grams d’ou, 5 grams de
timó i mostassa.

120 grams de quinoa, 70 grams de carlotes, 70 grams
de cebes, 30 grams de llavors de sèsam, 10 grams d’api i
7 grams d’oli d’oliva.

Elaboració:

Elaboració:
1-Estendre la massa de la pasta fullada i folrar amb ella
un motlle de pastís triangular; punxar el fons i les parets diverses vegades amb una forqueta.
2-Batre els ous amb el formatge i afegir la mostassa.
3-Escampar la mescla sobre la base de pasta fullada i
repartir les tomaques tallades a trossos per damunt.
4-Empolvorar per damunt
amb el timó.
5-Coure el pastís al forn
durant uns 25 minuts, fins
que estiga daurat.

1-Coure la quinoa.
2-Ratllem la carlota i tallem la ceba i l’api a trossets molt
finets i mesclem amb la quinoa.
3-Amassar i donar
la forma d’hamburguesa.
4-Arrebossar amb
les llavors de sèsam
i fregir lleugerament
per ambdós costats.

Pasta fullada de tomata, formatge i timó.

Hamburguesa de quinoa.

“StopELA” a Picassent
L'Escola Les Carolines ha participat durant aquest any
en una campanya de conscienciació i recaptació de diners
perquè es continue investigant al voltant de l'ELA.
L'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia neuromuscular que cursa amb una degeneració selectiva de
les motoneurones, les encarregades d'innervar els músculs implicats en el moviment voluntari.
Entre les diferents accions que s'han dut a terme ens
agradaria destacar dues: la venda de polseres solidàries i
la participació del nostre alumnat de Primària (3r, 4t, 5é i
6é) en una marxa reivindicativa i solidària pels carrers de
Picassent. La marxa Solidària "StopELA" va tindre lloc el
passat divendres dia 3 de maig a Picassent. Al llarg d'un
recorregut de 4,2 km amb eixida i arribada al poliesportiu
de Picassent, l'alumnat de totes les escoles del municipi
varen reivindicar i conscienciar amb càntics, consignes i
pancartes. Després de la marxa, entre altres activitats,
gaudirem d'un taller grupal de "zumba" i del sorteig de diversos regals donats pels patrocinadors de la Marxa.
La quantitat que hem aconseguit recaptar des de l'Escola
ha sigut de 1.131 €. Una important quantitat que aportem
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.

al projecte "StopELA", una iniciativa de la comunitat educativa del col·legi Sant Cristóbal Mártir de Picassent.
Us donem les gràcies per la col·laboració a totes i tots, i
us animem a col·laborar si encara no ho heu fet.

Alumnat de Les Carolines a la marxa “StopELA” a Picassent.
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Anuari escolar 2018-2019 (2)

Silvia Llop Doria amb tot l’alumnat de 1r A de Primària i María Romero Martínez.
Meri Alandes Campos amb l’alumnat de la classe dels Caragols.

Mónica Jover Añón amb l’alumnat de la classe d’Infantil 5 Anys “A”.

L’Aventura de
l’Estiu 2019

Bea Navarro Muñoz amb l’alumnat de la classe d’Infantil 5 Anys “B”.

Anna Nohales Córcoles amb tot l’alumnat de 2n B de Primària.

Si voleu inscriure als vostres fills i filles a
l’Aventura de l’Estiu 2019, al web de Les
Carolines trobareu tota la informació i la
fitxa d’inscripció.
Feu arribar l’inscripció a l’Escola abans
del 6 de juny.
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