Número 725 · Dijous, 23 de maig de 2019

Colònies a Primària
La setmana passada 4t, 5é i 6é van anar de colònies. En
veure les fotos, no dubtem que haja sigut una setmana inoblidable. Us convidem a llegir el petit reportatge.
Els dos cursos de 4t de Primària vàrem anar de colònies
a l'Alberg Abargues de Calp (Comarca de la Marina Alta),
molt a prop del Penyal d'Ifac. Van ser quatre dies plens de
diversió, platja i una mica de muntanya; combinant activitats aquàtiques de caiac i paddle surf, amb passejades per
l'entorn tan bonic, jocs per la platja i banys a la piscina.
L'estada a l'alberg de Calp va resultar molt agradable, així
com els monitors i les nits amb activitats molt divertides.
Sense dubte, van ser uns dies molt recomanables!
Les classes de 4t de Primària

Les colònies de 5é enguany van tindre lloc a Talayuelas
i l'experiència va ser molt positiva ja que, gràcies a les activitats que vam realitzar, hem pogut afrontar pors que han
aparegut. Ens vam ajudar i vam col·laborar per poder
gaudir de la convivència a la natura. En arribar ja estàvem
pujant-nos pels pins per realitzar l'activitat de "pi a pi", on
calia deixar a un costat el vertigen i tenir moltes ganes per
arribar on ens proposàvem.

Dalt i baix tres fotos de les colònies de 5é de Primària.

Dalt i baix
quatre fotos de
les colònies de
4t de Primària.

També ballàrem amb l'activitat del "kangoo jump" i necessitàrem l'ajuda de companyes i companys per no caure. A
més, vam animar-nos per poder baixar el ràpel o pujar en
l'escalada. Una altra de les activitats que ens va fer gaudir
moltíssim van ser les piragües, on vam poder sentir la frescor
de l'aigua del riu i on més d'un es va mullar de dalt a baix.
En total cinc dies que ja tenim ganes de repetir.
Les classes de 5é Primària
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Colònies a Primària (continuació)
6é de Primària vam estar de colònies en Avenjúcar (Tolosa, pedania d'Alcalà del Júcar).
Vam fer moltes activitats com barranquisme, ràfting, piragüisme,
jocs, tirolina o tir en arc en un entorn meravellós i amb un menjar
excel·lent. Considerem que va ser un record fantàstic per a acabar
la Primària. Tornaríem l'any que ve, però ens esperen les colònies i
intercanvis de l'ESO.
Les classes de 6é Primària

Dalt i baix tres fotos de les colònies de 6é de Primària.

Trip to Bohermeen, Ireland
La setmana passada, l'alumnat de 4t A/B de Secundària
participant en el viatge a Irlanda per a aprendre a Anglés
viatjà a la localitat de Bohermeen, on es van allotjar en
cases particulars amb famílies locals.

Cada dia van fer una activitat diferent. Dijous 16 van visitar
dues escoles: una de Primària i una d'Infantil i també un
meravellós castell en ruïnes (Trim Castle).
Divendres van aprendre a tocar la flauta irlandesa i també
van anar a una granja on, a més d'aprendre a ballar i a fer
pa, es van banyar en un fangar. Dissabte van visitar Dublín,
la capital i ja diumenge, abans de tornar, van visitar Howth,
una ciutat costanera preciosa on
van menjar “fish and chips”.
Totes les activitats es feien en
anglés i van estar molt atractives i exitoses.
Una experiència profitosa en
un país verd i meravellós que
mai oblidaran.

Quatre fotos de l’alumnat
de Quart d’ESO a Irlanda.
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Moltes felicitats
Entre el 23 i el 29 de maig fan anys:
Mario Ballester Torner, 3; Víctor Alemany Martínez, Jimena
Santa Cruz Elche i Lara Prieto Ribot, 6; Pau Marín Nácher
i Marc Piqueras Miguel, 7; Laura Martín Tamarit, Mireia
Martín Tamarit i Iván Bogdan Antonio Ballester, 10; Eric

Què sopem hui?

Pérez Navarro i Teo Carlos Serrano Vallbona, 12; Claudia
Vivas Rausell, Victoria Vivas Rausell, Ayelen García Cuéllar
i Berta Lluïsa Albiñana Moscardó, 13; Assuan Sancho
Aguirre i Mario Tarazona Alcañiz, 14.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts anys.

per Asun Roca, Dietista i Nutricionista.

Panaché de verdures al forn
Elaboració:
Coure tots els ingredients al
forn, refredar i pelar.
Amanir amb moderació.

Ingredients per a 1 persona:
70 grams de pimentons.
70 grams de carabasseta.
50 grams de carlotes.
40 grams de cebes.
3 grams d’oli d’oliva.

Panaché de verdures

Women in Art a Polònia
El grup representant d'alumnat de Cinqué de Primària,
curs que participa en aquest projecte europeu, ja ha arribat
a Polònia. Està gaudint d'una setmana d'activitats i convivència amb alumnat d'Itàlia, Grècia i de l'escola amfitriona, Szkola Podstawowa nr 5 en Lubon, Polònia.
Les famílies acollidores ens han rebut amb molta il·lusió, amb
ganes que el nostre alumnat
gaudisca aquesta experiència i
l'aprofite al llarg de la vida.
Aquesta vivència ens proporciona una visió més humana
d'Europa; que ens mostra les
diferències per a apreciar-les
puix aquestes ens enriqueixen,
sense obligar-nos que hem de
ser una societat acollidora.

Tres fotos de l’alumnat i professorat de Les Carolines a Polònia.

Perills arrelats al consum de tabac
A la classe de 4t A de Primària hem escollit estudiar a
fons els perills del consum de tabac. I ho estem fent per
mitjà d'un projecte aprenentatge-servei, el qual té com a
objectiu principal tractar de conscienciar a companys i
companyes sobre els perills que ocasiona el consum de
tabac, tant en l'àmbit físic com psicològic.
Després d'haver acabat la part d'investigació, ens hem
posat mans a l'obra i hem començat a dissenyar unes diapositives que ens puguen servir de suport gràfic quan fem
la xerrada. Per a poder dur a terme aquesta creació, durant

dos dilluns consecutius, alguns pares i
mares han vingut a
classe per tal d'orientar-nos en la creació
de les nostres presentacions digitals.
Sense dubte, amb la
seua ajuda el treball
ens ha resultat molt més senzill.
Moltes gràcies!

Pares, mares i alumnat de 4t A de Primària preparant el projectes.
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Anuari escolar 2018-2019 (3)

Lola Aguilar Andreu amb l’alumnat de la classe d’Infantil 4A.

L’Aventura de
l’Estiu 2019

Mostra d’Activitats
Extraescolars
JUDO, DANSA, CERÀMICA I ROBÒTICA
DIVENDRES, 31 DE MAIG 2019 A LES 17:00 hores
L’AMPA i l’Escola Les Carolines us invitem a la Mostra
d’Activitats Extraescolars del curs 2018-2019
Exhibició del cor
Exhibició de judo
Mostra de les activitats de robòtica
Exhibició de dansa d’Infantil i Primària
Mostra de les produccions de ceràmica

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.

L’alumnat de Francés de 3r d’ESO, per finançar el seu
viatge a Normandia el mes de juny, va fer una rifa el dia
de la Festa de la Primavera. El número guanyador va ser
el 20695.
Demanem al guanyador/a que es pose en contacte amb
Sandrine (sandrine@lescarolines.com) abans del dia 27
de maig 2019.

Esports: Campions Caroliners
A l'Escola, tenim uns veritables campions esportius entre
el nostre alumnat. Des del Correu del Dijous ens agrada
felicitar-los.
Taekwondo:
Damián Núñez (3r A
de Primària) va guanyar l'or en la disciplina
de "combat" i bronze
en la "tècnica" a la
Segona Jornada de la
lliga autonòmica que
va tindre lloc a Sant
Vicent del Raspeig. A
més, Painé Juanes (4t
A de Primària) i
Nahuel Juanes (3rB
de Primària) van
obtenir el bronze.
Paimé, Nahuel i Damián.

Esgrima:
Alicia Fernández i
Adrià García (1r A
d'ESO) van participar
en els jocs municipals
d'esgrima a València
amb molt d'èxit.
Ambdós van guanyar

Adrià, segon per la dreta.

el bronze a les seues categories
respectives (12 i 13 anys), Alicia
en espasa i Adrià en sabre.
Alicia, primera per l’esquerra.
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