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Outdoor Activities, projecte europeu a infantil
La darrera setmana, des de dimecres fins divendres, acollirem a
la nostra escola a 16 mestres d'infantil, sòcies del Projecte Europeu
KA229 Move, sing and spy under the same sky.
Ens visitaren per observar i compartir amb nosaltres les activitats
a l'aire lliure que tingueren lloc el dijous i el divendres. Els va
agradar molt l'Escola i tots els tallers que vam fer.
Ens quedem amb l'experiència de ser amfitriones, amb les
impressions d'altres professionals de la docència i amb el
temps compartit. Acabem per aquest curs, però no per al
proper. El curs vinent visitarem les escoles de Suècia en
setembre, Finlàndia en febrer i finalment Turquia en juny.
Us anirem informant!
Dalt i baix tallers d’Infantil a l’aire lliure.

Grup de mestres d’Infantil de Finlàndia, Turquia i Suècia que ens visitaren.

HORARI ESCOLAR DEL MES DE JUNY
Us recordem que, des del dilluns dia 3 de
juny, l'horari escolar serà reduït com al
mes de setembre. L'hora d'eixida serà:
14:40 hores Infantil. 14:45 hores Primària
i 14.55 hores ESO.
El transport escolar eixirà a les 15:00
hores, arribant a les vostres parades 1
hora i 45 minuts abans de l’horari habitual
durant el curs.

Nutrició Saludable
Des de la Comissió de Menjador us convidem a veure la conferència sobre nutrició
saludable que es va organitzar a l'Escola el
passat mes d'abril. De la mà del pediatre endocrí José Juan Alcón coneixérem què és
menjar sa i per què és una necessitat.
Serà tan senzill com donar-li a l'enllaç que
us adjuntem al correu.
https://drive.google.com/file/d/1GjCxra1FRDVQx8-Ri2lmSM0viNdsGpLR/view?usp=sharing
Agrair l'ajuda al pare de l'Escola que ha realitzat la gravació.
Gràcies Paco.

CALENDARI ESCOLAR
El curs escolar finalitzarà dimats 18 de
juny per a l'alumnat d'ESO i dijous 20 de
juny per al d'Infantil i Primària.
ESCOLA VESPERTINA
Del 3 al 20 de juny hi haurà servei
d’Escola Vespertina, entre les 15:00 i les
17:00 hores, per a totes les famílies que
ho sol·liciten. Telefoneu a l’Escola.

10a Declaració Educativa UCEV
La Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) va presentar
la seua 10a Declaració Educativa, titulada “La societat necessita una educació per a la sostenibilitat”.
Amb aquesta declaració, les escoles
cooperatives es comprometen amb els
Objectius
de
Desenvolupament
Sostenible (ODS). A part de representants d’institucions polítiques, educatives i sindicals, la nostra escola va ser
representada per Raquel Navarro i
Sònia Casquete.

Presentació de la Declaració.
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Women In Art Erasmus +

Davant l’obra de Magdalena Abakanowicz.

Davant l’obra de Marina Abramovic.

L'alumnat participant de la segona
mobilitat del projecte Erasmus+
"Women in art. Breaking the invisibility loop" ja ha tornat de Luboń,
Polònia. Ha estat una setmana força
enriquidora. Hem gaudit de les ciutats de Poznań i Toruń, dels seus
museus i galeries, hem pogut veure
les obres d'artistes tan reconegudes
com ara Magdalena Abakanowicz,
Marina Abramović o Sofonisba Anguissola, i hem descobert altres com ara l'obra d'Hanna
Łuczak.
El nostre alumnat va mostrar
a Polònia les obres tèxtils que
havien fet a classe, basades
en l'artista Anni Albers. L'alumnat ha tornat a casa amb una
maleta plena d'experiències
artístiques i vivències interculturals. La pròxima mobilitat es
durà a terme proper novembre,
a Bari, Itàlia.

Treballs realitzats per l’alumnat del projecte.

Davant altra obra de Marina Abramovic.

Matemàtiques per a la vida
L'alumnat de Matemàtiques Aplicades de 4t d'ESO està treballant les figures
semblants. En les darreres classes han aprés a fer plànols amb la intenció
d'aprendre una aplicació real del que estan estudiant. El profe els ha posat un
repte real: fer el plànol d'una reforma del bany de ca sa mare.
L'exercici consisteix a donar les mesures i característiques generals del bany
i de les peces que cal posar en el plànol. Han de triar l'escala adequada i dibuixar
el plànol. Sols hi ha una possible solució doncs el bany és molt menut.
Ha estat tot un exercici
d'aplicació matemàtica.
Ah!, i ho han solucionat!
Eureka

Alumnat de 4t d’ESO de Matemàtiques Aplicades.

Plànol de la reforma.

Campions esportius
En natació, Adrián
Muñoz (6é B de Primària)
va guanyar l’or en els 100
metres amb obstacles
amb rècord d'Espanya! A
més a més, també va
guanyar més ors i dos
bronzes en altres disciplines, tant a nivell individual com en relleus.

Adrià Muñoz

Canviant a tenis, Mateo
Álvarez (2n B d’ESO) es
va
proclamar
doble
campió del Campionat de
la Comunitat Valenciana,
ja que va guanyar tant la
modalitat individual com la
de dobles.
Com a conseqüència, es
classifica per al Campionat
d’Espanya a la seua categoria, infantil.

Mateo Álvarez
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Moltes felicitats
Entre el 30 de maig i el 5 de juny fan anys:
Guillem Sanz Sáez i Martina Marabé Martínez, 4; Neus
Julià Gil i Claudia Izquierdo Torres, 5; Montserrat Ballesteros
Martell, 7; Iván Portolés Peñalver, 8; Mariola Roca Llorens,

Què sopem hui?

9; Carles Blázquez García i Sergi Román Lemanczyk, 10;
Daniela López Médico, 14; Clara Villar Roig i Mateo Llácer
Gallart, 16.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

per Asun Roca, Dietista i Nutricionista.

Ous amb tomaca
Ingredients per a 1 persona:
50 grams de tomaca.
50 grams d’ou.
2 grams d’oli d’oliva.

Elaboració:
Batre els ous, afegir la tomaca i fregir en
poc d’oli, removent la mescla.
Amanir amb moderació.
Bon profit!

Ous amb tomaca.

Projecte Inuits
La classe dels Inuits (Infantil 3A), ja hem celebrat el nostre fi de projecte. Després d'uns mesos aprenent molt
sobre l'ESPAI, vam decidir representar una obra de teatre
d'un dels nostres contes favorits "Quin gust fa la lluna?".
Vam convidar a les nostres famílies per passar una
vesprada gaudint, totes i tots junts, de la representació del

conte, del joc a classe, de veure tot allò que havíem fet durant el projecte, i de compartir un berenar ben bo.
Els Inuits volem donar les gràcies a les famílies per la vostra
companyia i per la gran col·laboració durant aquests mesos,
la qual ha fet possible dur
endavant el projecte.
GRÀCIES!
Naira Riobó i Amparo
Broseta, dues mestres
agraïdes.
Tres fotos de les activitats de final de projecte amb les famílies.

Ecologies al Planeta Terra
Emili, sempre que pot, passa per les dues classes de
2n de Primària i ajuda un poc. Fa mesos que les dues
classes estan treballant un projecte sobre el problema
dels plàstics al planeta. Un dia a Emili se li acudí comprar
mocadors de tela, ell en gasta sempre, i regalar-los a

l’alumnat acompanyat d’una cançó.
El tema quedà molt emocionant i a poc a poc, a Emili
se li acudí anar passant per altres classes. Emili ha passat per totes les classes de Primària i Secundària.
Pepet de L’Horta

Dues fotos de l’alumnat amb mocadors a Primària i ESO.
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Anuari escolar 2018-2019 (4)

Raquel Aspas Gil i Susana Jara Lara amb l’alumnat de la classe d’Infantil 3B.

Glòria Gil Ribes amb l’alumnat de la classe de 3B de Primària.

Gonçal Casanova Calatayud amb l’alumnat de 4t “B” de Secundària.
Hèctor Torner Ripoll amb l’alumnat de 4t “A” de Secundària.

Aventura de l’Estiu
Naira Riobó Adam i Amparo Broseta Laporta amb l’alumnat d’Infantil 3A.

Ací teniu a part del personal d’Administració i Serveis -PAS- de Les
Carolines. Elles i ells s’ocupen del transport, de fer el menjar, d’atendre
el menjador, els patis, la neteja matinal, del manteniment de l’Escola i
de les tasques de secretaria i administració.

Classes particulars i atenció com a cuidadora
Sóc Maria Garcia Sittoni una jove emprenedora i antiga
alumna de Les Carolines, amant dels idiomes i de la diversitat artística. M'oferisc per donar classes particulars
als vostres fills i filles així com per a fer de cuidadora.
Aquest és el meu telèfon: 637629065.
El meu correu personal és: mgsitt@gmail.com

Al web de Les Carolines trobareu
tota la informació i la fitxa
d’inscripció.
Feu arribar a l’Escola, abans del
dia 6 de juny, la fitxa d’inscripció.
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