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Homenatge a Llorenç Giménez

Dalt i baix, Emili Olmos amb l’alumnat d’Infantil.

El 18 d’octubre de 1999, per primera vegada, es va
commemorar el Dia Internacional de la Biblioteca Escolar amb l’objectiu de conscienciar a la població de la
importància de la Biblioteca en un centre escolar.
Es va triar aquest quart dilluns d’octubre per ser lectiu
a tot el Planeta, tant a l’hemisferi Nord quant al Sud.
Des de fa molts anys a l'Escola Les Carolines celebrem aquest dia i enguany ho hem fet homenatjant
Llorenç Giménez, un gran contacontes, rondaller,
mestre de la paraula dita i gran persona.
La seua veu es va apagar el 31 d'agost de 2019, però
les seues produccions restaran per sempre amb tots
nosaltres.
Les activitats que s'han realitzat al llarg del matí han
estat dedicades exclusivament a part de la seua obra.
L’alumnat d’Infantil ha gaudit d’un contacontes especial, Emili Olmos, antic mestre de l'Escola, qui, en diferents sessions, ha fascinat amb el seu propi estil.
Per la vesprada, els més menuts, de 2 anys, han anat a la
Biblioteca general per escoltar a la Bibliotecària contar embarbussaments i endevinalles.
L’alumnat de Primària i Eso s'ha reunit al Pati on, després
d'escoltar la presentació del significat del Dia, han participat de
lectures d'endevinalles i embarbussaments a càrrec d'alumnat
d'ESO. A continuació l'alumnat de Primària ha tingut l’oportunitat
de gaudir de les històries d’un altre mestre, jubilat ja de la professió, Lluís Montesinos, qui va aconseguir emocionar-nos.
També des de l'àrea de Plàstica s’han estat realitzant
cartells per recordar Llorenç Giménez. D'aquesta activitat
eixirà un que es convertirà en placa commemorativa i es
col·locarà en lloc especial.
D'aquesta manera Les Carolines ha homenatjat Llorenç
que en ocasions ens havia visitat per contar i cantar
històries.
Gràcies amic Llorenç per fer-nos somniar!

Alumnat de Secundària el dia de la Biblioteca Escolar.

Lluís Montesinos amb l’alumnat de Primària.

Novetats en els canvis de ruta
Per tal de millorar el sistema de canvis de ruta i evitar els problemes i confusions que en ocasions es
generen, us comuniquem a totes les famílies
usuàries -habituals i ocasionals- de les rutes de
transport escolar que: a partir del 4 de novembre

sols atendrem el canvis de ruta fins les 14:00h
hores.
Moltes gràcies.
L’Equip Directiu
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English Certificate
L’alumnat d’ESO és convidat pel seu professorat
a preparar i presentar-se a les proves externes per
obtindre els certificats que acrediten la seua competència en anglés, en els diferents nivells reconeguts pel Consell Europeu. En aquest cas,
acaben de rebre el certificat B1, Albert Benlloch,
Elena Navas i Lucía Mansilla (4t B d’ESO) de la
prova que realitzaren al mes de juny quan estaven
cursant el 3r de Secundària.
Enhorabona!

Sonia i Anna amb l’alumnat que ha aconseguit el B1 d’anglés.

Màquines simples
L'alumnat que ha triat l'optativa de 4t d'ESO de Física i
Química (Itinerari Acadèmic de Ciències) està actualment
estudiant el funcionament de les màquines simples.
Una màquina simple (com, per exemple, unes tenalles) és
un objecte que permet realitzar menys força que allò que
volem moure, tallar o deformar. A la força que realitzem
l'anomenem potència i aquella que volem produir, resistència. Aplicant les forces en distints punts de la màquina,
obtenim un avantatge mecànic.
No és Màgia, és Física.
Alumnat de Física i Química de 4t d’ESO amb les màquines.

Eureka

El campament
Els i les Apatxes (Infantil 3B) estan submergits en el seu
Projecte de Treball “El nom de la classe” i els està quedant
el seu campament Apatxe molt bonic.
Hem d’agrair la col·laboració de les famílies i, en aquest cas,
la de Marc Piera Herrero, qui va vindre a fer-nos la Dansa de la
Pluja i que, com vam poder comprovar després, va surtir efecte.

Fotos del campament Apatxe a Infantil 3 B.

Laura i Dario, pares de Marc van ensenyar-nos la Dansa de la Pluja.
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Moltes felicitats
Entre el 31 d’octubre i el 6 de novembre fan anys:
Lluís Rozalén Alonso, Daniel Giner Romaguera i
Raúl Porrua Uri, 3; Diego Guerrero Màrquez, Àlvaro
Guerrero Márquez i Pau Peris Roig, 7; Mateo Garcia
Torrijos i Nicolás Alamà Martín, 8; Iván Acebrón

Mene, 9; Alicia Castelló Blasco, 10; Alberto García
León, 11; Marc García-Sala Ortells, 12; Jimena
Bernal Moscardó, 14; Nahuel Quiroz Vidal i Pau
Martí Edo, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!

Assemblea General de l’AMPA de l’Escola
Dia: divendres 15 de novembre.
Hora: 17:00
Lloc: menjador de l’Escola.

Moltes gràcies per l’assistència
Pep Benlloch, President

A berenar!
Divendres passat l'alumnat
més menut de l’Escola va
preparar un berenar especial a
classe per oferir i compartir,
amb les seues famílies, a les
quals havíen convidat per passar una bona estona junts; de
manera que papis, mamis,
iaios, tios, germans i cosins es
van trobar a l’Escola per
conèixer-la i gaudir-la de la
mateixa manera que l’alumnat
d’1, 2 i 3 anys ho fa dia rere dia.

Tres fotografies del berenar familiar de
les classes d’Infantil 1, 2 i 3 Anys
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Un trànsit segur per vianants i vehicles
Tots els dies, entre les
9:05 i les 9:30, Boro i
Nacho -personal de
manteniment de Les
Carolines-,
s’encarreguen de fer més segur
l'accés de l'alumnat a
l'Escola, per a la qual
cosa col·loquen uns cons
de seguretat en diferents
punts de la Plaça del
Carrer Morera, ajuden a
que els
passos de
vianants siguen segurs i
a que els cotxes i autobusos circulen sense interrompre el trànsit.

On estacionem el nostre vehicle?
La Urbanització de la Lloma de la Verge té molts carrers
sense eixida, a qualsevol d'ells podeu aparcar el vostre vehicle i caminar uns minuts fins la porta de l'Escola.
Altres carrers tenen entrada i eixida, però solen omplirse de cotxes.
El carrer Pomer, pega tota la volta a la Urbanització i arriba
a la part del Poliesportiu de l'Escola. En aquest carrer hi ha
moltes places d'aparcament pròximes a l’Escola caminant
sols un poc.

Nacho i Boro fan més segur el trànsit.

Les voreres
són per als vianants

Tot i que és evident que les voreres són per als vianants,
alguns conductors i conductores no sempre estacionen
correctament.
Pel matí ho hem aconseguit, però per la vesprada, alguns
conductors estacionen damunt d’elles. Ensenyem amb l'exemple: Les voreres sempre per al vianants.

Nacho indica on no podeu aparcar.

Us demanem que per la Urbanització circuleu amb
prudència i no aparqueu el cotxe davant la porta d'entrada
de vehicles a les cases.

Per la vesprada,
el professorat dirigeix l’eixida
En arribar l'hora d'eixida, una colla de professors de
Primària atén el control del pas de vianants i el trànsit al
carrer Arbocer, junt a l'eixida de l'Escola. Són uns minuts
difícils on alguns cotxes, si estan mal aparcats, poden
complicar molt la circulació de vianants i vehicles.

Aparcar damunt de les voreres dificulta el trànsit.

No cal entrar amb cotxe fins la porta
Pel matí no cal que arribeu amb els cotxes fins la porta de
l'Escola. Podeu deixar el vostre fill o filla al cantó del parc,
on tots els dies està Nacho ajudant a creuar el carrer.
A l'altre costat, al pas de vianants, està Boro, davant les
portes de l'Escola.
No utilitzeu els llocs reservats per l’estacionament d’autobusos. En un moment poden entrar a la plaça una bona
quantitat d'autobusos amb més de tres-cents alumnes que
han de baixar i dirigir-se a l'Escola. Si ocupem els llocs que
estan previstos per a ells, retardem l'entrada a l'Escola de
molts xiquets i xiquetes.

Christian controla el trànsit de vianants a l’eixida del cole.

Raó de les recomanacions
Alguna persona ha qüestionat l'autoritat que tenen les
persones de l’Escola en dirigir el trànsit o de fer recomanacions sobre les zones d'estacionament.
Volem deixar clar que cap de les persones que ajuda en
la regulació del trànsit té autoritat municipal. Sols es tracta
d'un servei voluntari per ajudar a fer la circulació i el trànsit
de vianants i vehicles més segurs amb el desig d’aconseguir un trànsit totalment segur, per tots i, especialment,
pel nostre alumnat. Us preguem que ens ajudeu a

Boro dona pas al pas de vianants a les portes de l’Escola.

aconseguir-ho.
Moltes gràcies.

4

