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Mmmm l’hivern...
Els grups d'alumnat d'Infantil de 2, 3, 4 i 5 anys
van gaudir divendres passat d'un dia esplèndid
a la Platja d’El Saler on trobaren petxines, pedretes, jugaren amb l'arena i passejaren per la
platja i les dunes.
També hem dinat allí i hem vist el blau intens de
la mar i del cel en un preciós dia d'hivern.

Quatre fotografies del dia d’hivern a la platja que vam passar
tot l’alumnat i professorat d’Infantil de les Carolines.

Gràcies al Sol
A l'Escola, des de finals de febrer i mitjançant un sistema de panells solars, serem capaços d’utilitzar els
rajos solars per produir la major part d'energia elèctrica
que precisem, i que gràcies a aquesta energia elèctrica
produïda per l’aprofitament del Sol, podrem fer funcionar
tota la maquinària i les instal·lacions que tenim a l’Escola.
Amb la instal·lació d'un sistema de producció elèctrica fotovoltaica serem una Escola Valenciana pionera en produir-nos la nostra pròpia energia elèctrica
de forma neta i sostenible, sense contaminació ambiental durant la producció de l’esmentada energia.
El nostre alumnat va a poder comprovar l’estalvi per
un sistema didàctic que ens instal·laran.
Podrem consumir la nostra energia i contractar la que
ens calga de la comercialitzadora que més ens interesse.
No estarem lligats a cap empresa energètica.

Podrem ampliar les nostres instal·lacions si ens cal.
Podrem descomptar-nos de la nostra factura energètica
l’energia sobrant.
L'Escola

Prompte a Les Carolines un centenar de planells solars ens dinaran l’energia per fer funcionar les màquines que tenim a l’Escola.

1

Dijous, 16 de gener de 2020

Dong, dong, dong... Bon Anys Nou!
L'any 2019 va ser acomiadat com cal amb una
Festa a Infantil. Totes i tots vestits elegantment, van
escoltar les campanades, van ballar amb música

marxosa i van berenar per celebrar el començament
de les vacances!

Dues fotos de Festa d’Infantil realitzada el 20 de desembre de 2019.

Les Magues

A la foto una de les tres Magues.

La Cavalcada de les Magues de Gener va recòrrer els carrers del
centre de València.
Aquesta desfilada organitzada per cinqué any consecutiu per la Societat Coral El Micalet, que celebra el solstici d’hivern i la Festa de la
Infantensa, ha estat marcada enguany per la defensa de l’horta valenciana sota el lema “L´Horta no es toca”.
Amb aquesta iniciativa es recupera la Festa del Xiquet que va ser
organitzada pel govern de la
Segona República per “obsequiar i alegrar als milers de xiquets i xiquetes refugiats que
havien fugit del perill de les
bombes”.
La Cavalcada d'enguany ha intentat també promoure l’ecologisme.
En el transcurs de la mateixa
hi hagué espectacles de teatre
de carrer, dansa, batucades,
dolçaines i tabals, muixarangues
i gegants i cabuts.
Les tres Magues representen
els valors d'Igualtat, Fraternitat
i Llibertat.

Dalt i baix dues fotos de la Cavalcada de Les Magues.

Cartell de la Cavalcada.
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Moltes felicitats
Entre el 16 i el 22 de gener fan anys:
Carmela Climent Navarro i Nico Climent Navarro, 5;
Carlota Gallana Garcia, Claudia Gallana Garcia i Mateo
Nahuel Martegani Manglano, 6; Ferran Serrador
Tabernero, 7; Alberto Jolí Cuesta i Inés Lorente Bel, 10;

Erik Tévar Font, 12; Clara García Sittoni, Diana Romero
Alejos i Inés Qiaoxing Maravilla Romero, 14; Hugo
Olmos Ballester, Joel Taberner Rivas i Marc Cano
Giménez, 15 i Juli Pellicer Comín, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!

Mindfulness
La classe de 6é A de Primària hem tingut la visita de
Maria José Nácher, mare de Víctor Paricio Nácher, per
explicar-nos i experimentar què és això de l'atenció
plena.
Hem parlat de com el nostre cervell té pensaments
que ens ajuden, però que tenim d'altres que ens furten
l'oportunitat de poder estar connectades i connectats
al present.
Hem parlat de la quantitat de situacions que ens
lleven del present com són els aparells electrònics o
sentiments com la por.
També ens ha dit que amb la respiració, que està a
l'abast de tot el món i que és gratuïta, podem tornar
a connectar-nos amb tot allò que ens envolta al moment present.
Gràcies Maria José per ensenyar-nos una ferramenta per connectar-nos millor amb nosaltres mateixa
que a la fi ens ajuda a connectar millor a les altres persones i baixar una mica l'intensitat en les relacions que,
en ocasions, arriba a ser excessiva.

Mª José Nácher amb l’Alumnat de 6é A de Primària.

(Mindfulness, que vindria a traduir-se per atenció plena, és
"l'enfocament sense prejudicis de l'atenció d'un mateix en les
pròpies emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en el moment present", que pot ser entrenada per
les pràctiques de meditació ...) Viquipèdia.

La Revolució Industrial
Passat 16 de desembre les
classes de 4t A i 4t B de Secundària reberen la visita de
Miquel Romeu, aquell obrer
de la revolució industrial que
dues setmanes abans ja
havia visitat Primària.
Estigué molt interessant
conéixer la seua vida i tots els
seus .
Gràcies, Miquel, per la visita.
Indaleci d’Índia

Miquel Romeu amb l’alumnat de Quart de Secundària.
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Els residus escolars
L'assumpte central de la Comissió Ecològica Escolar, que formem
quatre mestres és la gestió dels residus.
Junt als representants de cada classe, hem tingut la primera assemblea de representants escolars en la que hem acordat unes
tasques de diagnòstic a tots el infants de l'Escola. Ja s’ha iniciat el
treball i comencem a ser més conscients d'aquesta problemàtica.
La propera setmana tindrem la segona assemblea en la que decidirem quines accions durem a terme.
Per últim, us presentem L’ECOBÚSTIA que estarà el despatx de
Trini i on podreu deixar els vostres suggeriments relacionats amb
el tema dels residus.
Moltes gràcies per col·laborar.
La Comissió Ecològica Escolar

Fotos dels treballs de la Comissió Ecològica.

Profes de la comissió
amb l’ECOBÚSTIA.

Isabel-Clara Simó
Isabel-Clara Simó i Monllor, escriptora, periodista i
política valenciana, va morir passat 13 de gener a
Barcelona. Va nèixer a Alcoi el 4 d'abril de 1943. Son
pare va ser mestre d'escola, ben coneixedor de la cultura francesa que va transmetre a Isabel qui va estudiar la carrera de Filosofia a la Universtat de València.
Entre d'altres reconeixements, va obtenir el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes al 2017.
Descanse en pau.

Campionat
Aquest dimarts 14 de gener va començar el campionat de futbet de
Primària. Es jugarà tots els dimarts a hores de pati (de 13:00 a 14:15).
Està dividit en dos categories: de 1r a 4t i 5é i 6é. Els equips estan formats per totes aquelles xiquetes i xiquets, de les diferents classes barrejades, que han volgut participar. En finalitzar es premiarà els millors
equips, els més esportius, els millors perdedors això com premis individuals als millors companys i col·laboradors.
Us mantindrem informats i informades!

Enigmes
Quina, d'aquestes figures,
conté el menor nombre de
cubs; la figura A, la B o la C?

Isabel-Clara Simó.

óiculoS: 82:C;
62:B; 03:A
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