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El joc del gel
Els Inuits (Infantil 3A) descobreixen amb una activitat vivencial, els animals del Pol Nord, el gel, i la temperatura de l'aigua en aquelles latituds.

A la tardor cauen fulles
i tot és d’or
L’alumnat del Primer
Cicle d'Infantil, està
endinsats en la màgica Tardor, i la darrera
setmana van gaudir
de la proposta d'instal·lació de joc amb
materials i objectes naturals, no estructurats i
familiars que formen
part de la seua vida quotidiana, on Marietes i
Cargols (infantil 2 A i B)
van gaudir de valent, explorant i jugant lliurement a omplir-buidar,
a g r u p a r - d i s p e r s a r,
posar-treure, construirdesconstruir,...
Expressant així tot el
seu imaginari simbòlic.
Deconstruint,
transformant i construint el material,
donant-li un significat diferent en un
context de joc
compartit.

Dalt i baix tres fotografies de l’alumnat Inuit
jugant amb el gel.

Dalt i baix quatre imatges de l’alumnat del Primer Cicle d’Infantil
i la Màgica Tardor.

Divendres 15
de novembre
a les 17:00
hores
al Menjador
de l’Escola.

Assemblea
de l’AMPA
1

Dijous, 14 de novembre de 2019

Meravella de meravelles
A la classe de 5é B de Primària
estem estudiant Les 7 meravelles
del món modern.
Una vegada dissenyat el canvas
(document que guiarà tot el procés)
i penjat el full de ruta, ens posem en
marxa.
Ja sabem quines són i on estan
ubicades, però encara ens falta
aprendre moltes coses.
Ens crida l’atenció que siguen les
set meravelles del món modern si algunes d’elles són de l’Edat Antiga.
Aprofitarem i també aprendrem aspectes d’aquestes civilitzacions,
buscarem el per què.
Ja sabem que hi havia altres 7
meravelles del món antic, de les
quals no en queden quasi cap. Com
a Producte Final de la nostra investigació hem decidit fer un documental i tota la nostra tasca estarà
orientada a omplir-lo de contingut i
entreteniment.
Us contarem com ha quedat.

Alumnat de Cinqué B de Primària treballant el
projecte “Les 7 Meravelles del Món.

Ecològicament
Divendres passat Emili Olmos començà a col·laborar
amb la Comissió Ecològica de l’Escola.

Es tracta d’acompanyar a l’alumna o alumne que
es fa càrrec de la gestió dels residus per traure els
contenidors de paper i de plàstic. En una ocasió,
quan Emili isqué amb alumnes de Primària es
trobà també amb alumnat d’Infantil que estaven
treballant ecològicament.
Agradosos moments.
Maduixa Rosa

Alumnat d’Infantil portant el paper de les classes als contenidors.
Alumnat de Primària reciclant paper.
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 20 de novembre fan anys:
Adrian Chust González i Lluna Rodríguez García,
3; Arau Torres Piera, 4; Marcos Olivares López, 6;
Júlia González Domingo, 7; Marc Sánchez Campos
i Pau Chardí Sabanés, 9; Diego Astrada Gil i Teresa

Fornas Coch, 10; Juana Malena Rodríguez
Ramos,12; Bernabé Muñoz Vila i Sara Alemany
Blasco, 13; Héctor Fischer Casañ, 14 i Marc
Martínez Soriano, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Viatge a Itàlia pel projecte
Erasmus+ Women in Art

Charlie Brown

En una setmana l'alumnat de Sisé participant de
la tercera mobilitat del
projecte Erasmus+ WIA,
Women in Art, gaudirà
d'una setmana d'experiències culturals a la ciutat de
Bari. Ens trobem en la
recta final dels preparatius
d'aquesta nova aventura.
Ja hem fet una reunió
amb les famílies de
l'alumnat participant per tal d'informar-les de les activitats, de la
documentació necessària, de com serà la comunicació, de
quina és la família d'acollida,....
D'altra banda l'alumnat assisteix a
les reunions setmanals amb les
mestres que els acompanyaran a
aquest viatge, comparteixen experiències, pors, nervis i sobretot il·lusió,
creem un lligam que ens ajudarà quan
es troben fora de casa.
A més a més, l'alumnat de Sisé
ha treballat de valent per poder
tindre preparades les obres que
exposarem a Itàlia. Han treballat
al voltant de l'artista Barbara
Hepworth, i la seua sèrie d'obres
anomenada "Dues formes", a
aquesta col·lecció l'artista explora
el concepte de "maternitat" i el
representa amb dues peses que
varien des d'una escultura
lleugerament figurativa a una més abstracta, inclús geomètrica.
A partir d'aquesta idea l'alumnat, organitzat per parelles, ha
dissenyat la seua escultura, composada per dues peses en
relació, representant el concepte d'amistat.
Primerament,
han experimentat
amb plastilina per
a després passar
els seus dissenys a un altre
material més durador, l'argila.
Ha estat una
activitat força engrescadora!
Alumnat de 6A de Primària amb
el projecte Women in Art.
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Pilota
Mariola Roca Llorens de 4t A de Primària i Pere
Roca Llorens1er B de Primària, en el Trinquet de
Pelayo a València amb els jugadors Genovés II,
Soro III, Raúl i Javi.

Mariola i Pere Roca al Trinquet Pelayo amb alguns dels
millors jugadors de Pilota Valenciana.

Llibres de regal
Vicent Dasí Martínez és escriptor. Té tres noveles per
adolescents en valencià i és pare d’Arnau i Joel (infantil 3A
i 3B, Inuits i Apatxes.
Ells ens presenten els llibres realitzats per son pare i
també ens els regalen per a la Biblioteca de Secundària.
Es titulen:
“L'enigma Gulliver”.
“El millor dels 22”.
“Unitat de Medicina Estrambòtica”.
Moltes gràcies per aquest precios detall.

Arnau i Joel Dasí Celestino, Infantil 3 Anys “A” i “B”, ens
mostren els tres llibres escits per son pare, Vivent Dasí

Regal
José Pascual Soler Roig,
pare de María Soler
Castillo de Quart B de Secundària ens ha regalat la
placa que podeu veure a la
fotografia, per a l’Escola.

Condol
Ens escriu la família de Pau Garbí Alfaro Olmos (4t ESO B) perquè ha faltat la seua
àvia Pepita Pasqual. T’enviem a tu i la teua família el nostre condol.
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ESPECIAL ELECCIONS RENOVACIÓ PARCIAL
DEL CONSELL ESCOLAR DE LES CAROLINES
Proper dia 21 de novembre, dijous, celebrarem a l’Escola les
eleccions per renovar parcialment el nostre Consell Escolar.
Esteu convocades totes les famílies per triar un representant d’entre les candidatures presentades. L’altre representant de les famílies és elegit directament per l’AMPA i és
Maria Cecilia Roselló, mare de Marc Domínguez, 1r A
Primària.
Està convocat l’alumnat d’ESO per triar un representant
d’entre les candidatures presentades.
Està convocat el Claustre de professorat per triar dos
representants.
Està convocat el Personal Auxiliar i de Serveis -PAS- per
triar un representant.
Proper dimarts dia 19 de novembre seran repartits els
sobres amb les paperetes amb les candidatures familiars
a totes les famílies. Heu de triar una candidatura i no escriure res al sobre.
Dijous 21 heu de donar els vostres fills i filles els sobres.
El personal d’Administració anotarà qui vota i replegarà els
sobres per dur-los a la Mesa Electoral.
A les 09:20 i fins les 10:00 obertura de la Mesa perquè
les famílies que ho desitgen voten presencialment.
De 10:00 a 11:00, votació del PAS.
D’11:30 a 13:20, votació de l’alumnat d’ESO
De 13:20 a 14:20, votació Claustre professorat
De 16:00 a 16:40, votació presencial de famílies.
A continuació, i per tal de conèixer una mica més a les
candidates per representar a les famílies, us reproduïm el
text de presentació que els vam demanar:
Ana María Anaya Murria mare de Jaime Tarazón de
1r ESO A.
“Em diuen Ana María i sóc la mare de Jaime de 1ªA
de l'ESO . Em va agradar l'Escola Les Carolines
perquè era un Col·legi participatiu i que té en compte
a tots els implicats en l'educació del meu fill. I és per
aixó pel que vull participar activament i formar part del
Consell Escolar."

Edyta Majewska es presenta com a representant del
Personal d’Administració i Serveis de l’Escola -PAS-.

Lucas Clemente, Irene Navarro i Mara Royo de Segon de Secundària
es presenten com a representants de l’Alumnat.

Mariya Kostadinova, mare d’Irini Palací de la classe
dels Mariners (Infantil 5B):
“El meu nom és Mariya Kostadinova Yotova, sóc la
mamà d’Irina Palaci Yotova, que assisteix al darrer curs
d’Infantil (Infantil 5B). L’elecció del Centre va ser una
meditada tasca dins de diverses opcions i va estar en
consonància amb la meua forma de pensar i al meu estil
educatiu i al que vull que la meua filla reba l’educació
dins l’entorn escolar. Aquesta es centra en valors com
ara el respecte, l’igualtat, la solidaritat i l’equitat, des
d’una perspectiva real, que s’enfoca en el desenvolupament de destresses que puguen ser de vital importància
a l’hora de la seua maduració, tant al seu entorn social
quant individual. Aquestes habilitats que intente plasmar-li al si familiar són les que m’agradaria que al Centre
escolar vagen en sintonia i és el més decisiu que va fer
possible l’elecció de Les Carolines. L’Escola permet
estar d’alguna manera al tant que el nostre treball continua en la mateixa línia una vegada els nostres fills
creuen les portes d’aquesta.
La societat actual, hui en dia, es troba subjecta a horaris poc flexibles per als pares, plena d’exigències cada
vegada més grans que influeixen de manera directa en
els nostres fills, que passen una jornada laboral al Centre escolar.
La meua responsabilitat no acaba a la llar, aquesta és
una de les raons per la qual cosa vull formar part activa
de la vida dels nostres fills, acompanyant-los en aquesta
etapa crucial per al seu desenvolupament que comença
amb una estada de 16 anys a la nostra Escola.
Des del Consell, l’AMPA i qualsevol formació participativa per part de les famílies, hem de reafermar i consolidar les bases ja creades al Centre i, per tant, cada
punt de vista pot dotar de frescura i versatilitat per fer,
de la segona casa dels nostres infants, un lloc més
bonic i a ben segur que així, el dia de demà, les nostres
petites personetes esdevindran en grans persones, capaces de corregir una societat minvada per les circumstàncies heretades.
Moltes gràcies”
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ESPECIAL ELECCIONS RENOVACIÓ PARCIAL DEL
CONSELL ESCOLAR DE LES CAROLINES
Romina Moya López,
mare de Lluna Artiles de la
classe dels Inuits:
“Sóc Romina Moya, la
mare de Lluna Artiles Moya,
de la classe dels Inuits (Infantil 3A).
Per a nosaltres l’educació
de Lluna és un aspecte molt
important, i de la mateixa
manera que la família,
l’Escola també influirà en la
seua personalitat. Per això
Eva Guzmán i Ilse van Baarle triàrem Les Carolines, perquè
representants del professorat
ens pareix que és l’Escola
amb els valors més afins a les nostres creences; volem
que la nostra filla aprenga a respectar i fer-se respectar
des del diàleg i la tolerància, que es respecten els ritmes
d’aprenentatge i les necessitats que té, que l’educació
emocional siga igual o més important que l’adquisició de
coneixements i que es senta part d’una família que
l’escolta i l’estima.
Vaig formar part del Consell Escolar com alumna de
l’escola quan feia estudis primaris, fa més de trenta anys,
i en l’actualitat soc gerent d’associacions d’empresarials,
per la qual cosa tinc experiència en treballar pel bé comú
i en resoldre problemàtiques que afecten un conjunt
ampli de persones, per això espere poder aportar a la comunitat educativa, si finalment m’elegeixen com a membre del Consell Escolar.”

Meritxell Alcàsser Guasp, mare de Marc Alcàsser de
3 anys dels Inuits.
“Em diuen Meritxell Alcàsser Guasp, i sóc la mare de
Marc Alcàsser de 3 anys dels Inuits. Hem triat les Carolines, perquè és una escola diferent, valenciana, innovadora i sobretot, respectuosa amb els xiquets i xiquetes
i els seus ritmes. També ens agradava molt la idea de que
fos una cooperativa, i a més que fos tan oberta i participativa de cara als pares, ja que a nosaltres ens agrada
formar part de totes les parts de la vida del nostre fill. Per
a nosaltres és important implicar-nos en el procés educatiu del nostre fill, i quan parlem d'educació, ens referim
tant a la formació acadèmica com a la formació emocional, és a dir, a la formació integral de l'alumne, i ens
vam decidir per les Carolines perquè era un dels seus
fonaments.
Com alumna he format part de dels Consells Escolars
dels centres on he estudiat, i ara m'agradaria poder viureu
com a mare, i fer-li notar al meu fill que el que respecta a
la seua Escola ens importa, i per tant ens hi involucrem
en la mida que podem.
Sóc Educadora Social de formació, però m'he dedicat a
fer classes de teatre per a xiquets i xiquetes i des de fa
sis anys treballe a un Conservatori de Música.
En el meu cas m’agradaria poder formar part del Consell
Escolar de l’Escola i col·laborar en la mesura del possible
com a portaveu dels pares i mares a consolidar un entorn
educatiu tan enriquidor com siga possible per a tots. I
poder aportar les meus ganes de treballar i el meu entusiasme.”

Maria Emilia García Marqués, mare d’Ilai Cuello
García, Infantil 4B:
“Sóc Maria o Maria Emilia (a elegir). Soc mare d’Ilai, un
Pirata de 4 anys i d’un xicotet que entrarà l´any que ve.
Quan rebérem la telefonada confirmant-nos que teniem
plaça en el cole en ma casa es va deslligar l´alegria. Jo
treballe des de fa anys com a docent en diverses
matèries, entre elles: Pedagogia, Innovació i Tecnologia
aplicada a l´educació. He treballat pràcticament en tots
els nivells (coles, instituts, universitats,…) Això m’ha permés tindre una visió global i clara de com d’important és
la forma d’educar i també dels esforços i la coordinació
que requereix. En la meua opinió les famílies, els docents
i tot l’equip de l’Escola han de treballar per a ser un únic
equip que s´autocritique, ajude i potèncie per tal d'aconseguir que les nostres filles i fills creixen, aprenguen i
siguen feliços.»

Guillermo Barragán i Assuan Sancho de Tercer de Secundària
es presenten com a representants de l’Alumnat.

Aquest són els candidats que representen l’alumnat:
Marc Félix, Jordi-Horus Benimeli, Andreu Abadía, Claudia
Novillo i Isard Galan de 1r ESO A, Lucas Clemente, Irene
Navarro i Mara Royo de 2n d'ESO A i Guillermo Barragán
i Assuan Sancho de 3r d'ESO A.
Són actius, compromesos, genuins, tenen moltes ganes de proposar i fer coses per millorar l'Escola. Tenen edats diferents i per tant,
pertanyen a grups diferents, però per damunt de tot, són carolineres
i caroliners que tenen molt a dir.
Si l’alumnat voleu saber quins són els seus programes i
les seues propostes per millorar la comunitat educativa,
podeu adreçar-vos a elles i ells directament.
Les candidates per representar el Claustre són : Eva
Guzmán (Infantil) i Ilse Van Baarle (ESO)
La candidata per representar el PAS és Edyta Majewska (Cuina)

Marc Félix, Jordi-Horus Benimeli, Andreu Abadía, Claudia Novillo i Isard
Galan, de 1r de Secundària es presenten com a representants de l’Alumnat.
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