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Projectes de Treball a l’ESO
Aquesta nova edició de la temporada de Projectes de Treball als
huit cursos de l’ESO que encetàrem ahir dimecres 6 de novembre i
que continuarà tota la setmana vinent, té com a objectiu motivar
l’alumnat a aprendre, a partir dels seus interessos i mitjançant la
metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i que complementa les àrees d’aprenentatge treballades ja durant el curs en
Projectes com “Raising attainment using SOLE in mathematics for
11-12 year old learners” centrat en aconseguir millorar el nivell competencial de l’alumnat a l’àrea matemàtica. SOLE, acrònim de Self
organized Learning Environment, permet a l’alumnat aprendre continguts i desenvolupar competències en un entorn d’aprenentatge
auto-organitzat. O el Projecte CAT (Connecting Arts and Technologies) un altre Projecte Erasmus + que uneix Robòtica i Teatre consistent en la producció i estrena conjunta d’una obra de Teatre musical
a càrrec de l’alumnat i professorat de les dues escoles europees.
La Programació d’aquesta edició és la següent:
1r ESO: Natural Disasters- Desastres Naturals-, matèries de l’àmbit científic i lingüistic.
2n ESO: El curtmetratge i la fotografia, matèries de l’ambit lingüístic, artístic i cultural.
3r d’ESO: La Policia Científica: matèries de l’àmbit científic.
4t d’ESO: El Debat, matèries de l’àmbit lingüístic.

Quatre fotografies dels
diferents Projectes de
Treball que Secundària
començà ahir dimecres
6 de novembre.

24 hores a un camp de refugiats
Apropar-se a l'experiència de ser una persona refugiada
durant 24h és el que l'alumnat de 3r d’ESO ha pogut viure
al Projecte gestionat per la Creu Roja, en el que enguany
participà la nostra Escola junt amb altres cinc més de la
província de València passats 30 i 31 d’octubre a l’Alberg
Serra d’Ador a Ador (La Safor).

No ha estat fàcil creuar les fronteres, enfrontar-nos a les
màfies corruptes, caminar per la muntanya després de perdre les sabates o carregant maletes, xiquets i malalts.
En un joc de rol ens hem posat en la pell de l'altre de
forma més intensa i impactant que amb les imatges dels
mitjans de comunicació, amb les que, sembla, estem ja immunitzats.
Estem molt impactats per haver participat d'aquesta
vivència que ens
deixarà una petjada
profunda i esperem
que ens ajude a saber
no mirar cap a altre
costat davant la tragèdia dels refugiats.

Alumnat de 3r d’ESO després de realitzar un joc de rol com si foren refugiats.
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Visita de Napoleó
Passat 30 d’octubre la classe de 4t A i 4t B de Secundària
reberen la visita de Napoleó dins el cicle Personatges
Històrics en el que s’escenifiquen fets i persones rellevants
històricament.
Napoleó contà la seua vida espasa en mà. Nasqué a Ajaccio,
la capital de Còrsega, al 1769 i abans de fer els 10 anys passà
al continent a estudiar a una escola militar. Com la seua llengua materna era l’italià feia moltes faltes d’ortografia en
francés i explicà que les estratègies són molt importants en la
vida escolar, en la vida en general i a l’exèrcit. En pocs dies
solventà el problema de les faltes puix desenvolupà una lletra
il·legible.
També contà que un profe un dia digué: “Aquest xaval està
fet de granit i du un volcà al seu interior”. Potser Napoleó tindria uns 12 anys quan el profe digué aquesta frase i ja de
major s’emocionava recordant-la perquè deixava clar que de
petit Napoleó ja era molt fort i s’intuïa que conqueriria el món
i arribaria a emperador. Ah, i s’enfadava molt quan parlava
dels anglesos, dirigia l’espasa contra una alumna o
alumne: “Tu no seràs anglés,
perquè jo et mate!”.
Ah, també explicà que
Beethoven era un gran admirador seu i li dedicà la simfonia de Napoleó, però quan
Napoleó es proclamà emperador Beethoven s’enfadà
molt, amb un ganivet trencà
el títol de la simfonia i ara es
diu tercera simfonia de
Beethoven.
Una visita molt interessant.
Maduixa Rosa

Napoleó amb l’alumnat de 4t d’ESO.

Plantes aromàtiques: Espígol i romaní
Durant aquesta setmana, Salvador
Bailén -Boro-, de l’equip de manteniment
de Les Carolines, no sols està llevant
totes les fulles i branques caigudes dels
arbres per la força del vent, sinò que està
repoblant de plantes aromàtiques algunes
zones de l'Escola, per a que la pròxima
primavera tot estiga més verd i florit.
Vam trobar a Boro a la jardinera junt a la
tanca exterior d'Infantil, plantant espígol i,
en altra zona, romaní.
També repoblarà algunes jardineres que
han perdut les plantes perquè el joc dels
infants al damunt fa que desapareguen.
Tindrem unes quaranta plantes més
d'espígol i altres deu més de romaní que
cal que tots i totes cuidem i respectem.
Gràcies Boro per posar-nos més
plantes a l'Escola i fer-la més verda.
Boro plantant espígol a Infantil.
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Moltes felicitats
Entre el 7 i el 13 de novembre fan anys:
Mariola Taberner Morera, 3; Adonai Hernández
González, 6; Emma Andrés López i Arnau Jurado
Ibañez, 8; Oriol Tormo Mir, 9; Lucia Trujillo Molina,
10; Mª Laura de Julián Palleja, 11; Santiago Ribera
Mas i Eduard Girona Burriel, 12; Javier Tordera
Conejo i Alejandro Llorens Alegre, 14.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts
anys!

Assemblea
de l’AMPA
Divendres 15 de novembre.
17:00 hores.
Al Menjador de l’Escola.
Moltes gràcies
per l’assistència.
Pep Benlloch,
President de l’AMPA

Treballem sobre el Canvi Climàtic
Des que es repleguen les dades sobre la temperatura,
l'any 2018 ha sigut l'any més calorós.
Són multitud les conseqüències que ja estem patint amb
l'increment de les temperatures i la comunitat científica ja
fa temps que ens va advertint que si no ens posem en la
tasca de reduir les emissions que provoquen l'efecte
hivernacle, no hi haurà marxa enrere.
De tot açò el grup de 6é A de Primària s'ha fet ressò i
el Projecte que encetem tracta sobre el "Canvi Climàtic"
on tindrem l'oportunitat d'estudiar en què consistix,
quines són les seues causes, conseqüències i allò que
podem fer per poder frenar-lo.
Com a punt de partida tinguérem un encontre via
Skype amb Macià i María, que són els educadors ambientals de l'Observatori del Canvi Climàtic de València.
Amb aquesta connexió ens han ajudat a veure quins
són els camins que podem dur a terme per treballar en
aquest Projecte. També ens estan ajudant,
aportant-nos informació quan preguntem els
dubtes que tenim pel correu electrònic.
Esperem aprendre sobre què és el que està
passant amb el Canvi Climàtic on totes i tots
som responsables i de fer propostes i accions que ens duguen a reduir-lo.

Alumnat de 6A de Primària estudien el Canvi Climàtic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

2.-Lluita contra la fam:
Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
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Estiuencament
Passat mes de juliol Emili Olmos, professor jubilat de
l’Escola, inicià un viatge de solidaritat amb Obrim
Fronteres. És ja el quart estiu que ho fa. El dia 12 de
juliol abans de les 10 del matí calia estar davant de l’institut Lluís Vives de València i de sobte, molt emocionant, es trobà amb una exalumna, Candela Murillo,
que havia acabat els seus estudis a Les Carolines el
mes anterior.

quan de sobte el saludà una persona, i era Roger
Badia, que va ser cuiner de l’Escola alguns anys i
també molt aficionat a la bici.
L’11 de setembre Emili volia anar a Barcelona, a la
diada, i afagà de matí un autobús d’Acció Cultural. A
l’autobús el saludà un home que era el pare de
Miquel Torrijos que estigué a l’Escola treballant alguns anys fent patis i autobús.

Emili i Roger Badía.
Emili Olmos i Candela Murillo.

Al mes d’agost Emili estava recorrent el nord de
França amb la bici. Anava amb la seua companya i
amb el seu fill, Pau Garbí, que ara està en 4t de Secundària. Es trobava a Roskov, a la costa de Bretanya,

També el saludà un home que era pare d’un exalumne, però ara Emili ha oblidat el nom. Tot molt
bonic, això de què vages viatjant pel Sistema Solar i
et trobes persones conegudes sense parar.
Indaleci d’Índia

El pati d’Infantil
La tasca que fan les mestres que se n’ocupen del temps de
pati després del dinar és la d'amenitzar eixe temps lliure i
donar una oferta variada d'activitats que responen a necessitats observades en part de l'alumnat. Des de ja fa uns cursos estan fent TALLERS DE PATI, de forma que cada dia de
la setmana s'ofereixen uns tipus d'activitats diferents, i de
forma voluntària, els infants s'apropen, participen, aporten,
vivèncien, o simplement observen i se'n van a un altre lloc.
Els racons són setmanals: el de Biblioteca, el de Construccions, el de l'Art i Manualitats i el de Cançons en valencià. Les
mestres encarregades de fer-los són Susana Jara, Teresa Soler,
Amparo Broseta, Reme Císcar i Teresa Belenguer i la seua principal tasca és la cura, acompanyament físic i emocional, recolzament i ajuda als més menuts de la nostra Escola.

D’esquerra a dreta: Teresa Belenguer, Reme Císcar,
Amparo Broseta, Teresa Soler i Susana Jara.

Amparo Broseta fent un taller al Pati d’Infantil.

Aquest curs també comptem amb la col·laboració del
nostre company, Emili Olmos qui, cada divendres, ens
visita durant el pati del migdia per amenitzar eixe temps
amb les seues històries, contant contes, cantant cançons
inventades, passejant pel pati i ensenyant a estimar la
natura, atenent a qui busca la seua companyia o tan sols
la seua maneta.
Agraïm el treball a totes les persones que ho feu i ho feu tant bé.
Gràcies i enhorabona!

Emili Olmos fent un taller de contes a Infantil.
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