Número 749 · Dijous, 20 de febrer de 2020

Jumanji
With each new turn, the game’s participants await many
surprises … Lions, rhinos, monkeys … The jungle invaded
the theatre!
Our students enjoyed themselves through the funny and
unexpected scenes, full of music and dancing, as well as
participating in the play themselves.

On Friday, 14th of February, the classes of 3rd and 4th of Primary went on a trip to Paiporta to see a play called “Jumanji”.
The play was about two girls who discover a mysterious
board game called “JUMANJI” which contains more secrets than it seems. Excited, they start the game but soon
they start to realise that the game is not only fun to play
but magical.

The classes of 3rd and 4th of Primary.

Finlàndia
Les nostres companyes Meri (Infantil 1 i 2 anys), Bea (Infantil 3B), Vicky (professora d'anglés d'Infantil i Primària) i
Sílvia (2n A de Primària), han estat a Loviisa (Finlàndia)
per fer la cinquena mobilitat del Projecte Europeu K229
Move, sing and spy under the same sky que recull i
analitza les activitats i bones pràctiques a l’aire lliure que
sis escoles de Letònia, Suècia, Finlàndia, Turquia, Hongria
i la nostra, realitzem fora de les aules.

Activitats a l’aire lliure a Finlàndia.

A banda de les
activitats propossades dins el
Projecte, relacionades amb
les activitats a
l’aire lliure com
patinatge sobre
gel amb els infants menuts, art
i ciència amb
gel, han conegut
des de més a
prop el sistema
educatiu finés i
han preparat la
darrera
visita
que serà al juny
a l'escola de
Turquia.

Professorat participant a Finlàndia.

Els propers dies compartiran amb la resta del Claustre la
seua gran experiència carregades d’idees.

Meri, Bea, Vicky i Silvia.
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Transilvània
Aquest títol evocador del personatge de Dràcula tant ben
descrit per Bram Stoker, serveix al grup dels Pirates (Infantil
4B) per investigar sobre monstres, ser fantàstics, pors i
coneixements del funcionament del cos humà i així els infants
van ser visitats per les metgesses Núria Piera- mare d'Arau
Torres- i Elena i Sílvia Pérez -mare i tia de Daniel del Río- i
l'aula va ser convertida, gràcies als seus coneixements i activitats, en un centre sanitari on es van resoldre curiositats
sobre venes i artèries, la sang, el cor i amb l'estetoscopi que
hi portaren van poder escoltar els sorolls cardíacs i respiratoris.
I amb la mare d'Ilai Cuello, Maria Emilia García, van imitar la
sang amb els glòbuls rojos, blancs i les plaquetes.
En fí, si els vegeu, pregunteu-los, que saben prou coses!
Gràcies a les famílies per ajudar-nos.

Visita de Burna Burna
Passat 5 de febrer Burna
Burna vingué novament a
l'Escola. Secundària estava
començant el seu segon
període de Projectes de Treball
i les dues classes de 1r reberen la visita com a primera
activitat d'Arqueologia. Va
estar molt interessant. Després
Emili passà per les aules per
analitzar i aclarir tot el que
havia fet Burna Burna. El pobre
paleolític perd la mare quan era
un xiquet, simplement se’n va a
jugar i es perd; actualment si
Burna Burna.
una xiqueta o xiquet es perd hi
ha mecanismes per retrobar els pares, però al passat amb
la vida nòmada tot era molt brutal.
Gràcies, Burna Burna, per la visita!.
Maduixa Rosa

Unes metgesses visitaren la classe d’Infantil 4 Anys “B”.

Harry Potter
La classe de Cinqué A va rebre
amb sorpresa la Cerimònia al Pati
Central per fer el Lliurament de les
Cartes Oficials d'Admissió a
l'Escola de Màgia i Fetilleria Les
Carolines. Tot va començar quan
l'alumnat va triar com a nou Projecte de Treball Harry Potter i
l'Escola va fer la sol·licitud d'admissió a Howards per al present curs.
Aprovada la petició, el nou professorat estarà composat per:
Tania, professora d'Arts Fosques;
Christian, professor de Música
Muggle; Silvia, professora de
Quidditch i Vera professora
d'Alquímia, Artimància i Herbologia. Finalment la Cerimònia va finalitzar amb la tradició del Barret
Seleccionador, que li va indicar a cadascun quin seria el seu grup
de treball durant el Projecte.

Si alguna família de l’Escola té un fill o una filla per a Infantil 1, 2 o 3 Anys, cal que es pose en contacte amb l’Administració de Les Carolines per a que li fem arribar la
documentació que caldrà per a realitzar una sol·licitud
de plaça per al pròxim curs escolar 2020-2021.
Hem començat a realitzar les entrevistes informatives
per a famílies interessades en la matrícula per al curs
2020-21. En cas d'estar interessats i si sabeu de familiars,
amics o coneguts, heu de telefonar a l'Escola i concertarem dia i hora per realitzar-la.

Professorat de l’Escola de Màgia i Fetilleria Les Carolines.
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Moltes felicitats
Entre el 20 i el 26 de febrer fan anys:
Ainhize Carro Mayordomo, 2; Aitana Aguado Fontana, 5;
Lola Arnao Gil, Sofia Lopez Litchfield i Xavi Muñoz Vila,
6;Beltrán Ramírez Amador i Francisco Cabello López, 7;
León Mateu Soriano, 8; Carlos Alhambra Roca, Celia
Tormo Albelda, Eric Andrés López i Pablo Sánchez Miralles,

11; Claudia Castelló Blasco i Noelia Abad Parreño, 12; Ismael
Lorente Bel, 13; Alicia Fernández López i Pau Pérez Arroyo,
14; Claudia Garcia Navarro i Marcos Escribano Ordaz, 15;
David Monsell Cortes i Victor Román Monsoriu, 17.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Carnestoltes moltes voltes!
Una magnífica Batucada formada pels estudiants d'ESO
acompanyarà demà, sobre les 15:00, la Gran Cercavila que
donarà inici a la Festa de Carnestoltes 2020. L'alumnat d'Infantil i Primària, disfressat d'acord amb cada Projecte de Treball d'aula, recorrerà la Plaça exterior i farà la seua entrada a
l'Escola per la porta de la pista de Primària. Més música, fotos
i balls seran els ingredients bàsics de la vesprada carnestolenca en la que berenarem tots plegats.

Castell, els Apatxes d'Animals de la
selva, els Víkings de Dinosaures, els
Pirates de Dràcula, els Submarinistes
de Superzings, els Mariners de parts
del Cos Humà. De Primària, veurem
als de 1rA de Mags i Magues, als de
1r B de Tres en ratlla i altres Jocs, als
de 2nA de Científics i Científiques, als
de 2nB d'Animals marins, als de 3rA
de Dolentes i Dolents dels contes, als
de 3rB de Drac xinés, als de 4tA de
Charles Chaplin, als de 4tB: d'Aliens i
Policies, als de 5éA d'El Petit Príncep,
als de 5éB de Turistes i Guies, als de
6éA: d'Activistes pel clima i als de 6é B de Creepypastas.
Passeu-ho d'alló més bé!!!

Preparant el Carnestoltes a l’Escola.

No oblideu que el trànsit estarà tallat des de les 14:00 i no
es podrà estacionar cap vehicle a la plaça de l’Escola.
Durant tota la setmana tots els infants han treballat de
valent en l'elaboració de les disfresses i així veurem els
Caragols i Marietes de Pallasso Bumba, Els Inuits de

Enigma
Ací tens un continent envoltat d'aigua de la mar.
Amb les pistes que et donem, pots situar els seus 7 països?

Solució.

Enigma.
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Educació en Igualtat als centres escolars del Municipi
La Regidoria d’Igualtat de l'Ajuntament de Picassent reprèn el treball
de coordinació amb els centres educatius del municipi a través de diverses reunions on es planifiquen les propostes, les activitats i les iniciatives per garantir que els centres escolars porten a terme una
educació on el valor de la igualtat estiga present i siga transversal.

Tal i com apuntà la regidora de l'àrea, Belen Bernat, “D'esta
manera, des de les escoles també es pot aconseguir treballar per
una societat més igualitària i lliure de violències contra les dones”.
L'anàlisi de les situacions manifestades per l’alumnat present a la
reunió va deixar algunes afirmacions com, “Al pati, a moltes xiques
els agrada el futbol, el bàsquet... i no diuen de jugar perquè els dóna
cosa que els diguen que no”; A més, com són xiques, diuen que som
inferiors que ells en l’esport”. Pel que fa als xics assistents, assenyalaren que “Alguns xics, quan veuen que les xiques no els escolten, diuen que són millors que elles”; “Quan un xic ha eixit amb
moltes xiques és el millor, però si és una xica la que ho fa no diuen
el mateix”. Per altra banda, “Qualsevol peça un poc curta, siga falda,
samarreta o sudadera que portes, et xiulen desagradablement”.

Alumnat i professorat de tots els centres educatius de Picassent.

A Picassent i fa només uns dies, ha tingut lloc la primera Trobada
amb un total de 30 alumnes voluntàries i voluntaris de 6é de
Primària i fins a 4t d’ESO dels centres escolars del municipi, com
són el CEIP Mare de Déu de Vallivana, el CEIP Sant Ignasi de
Loiola, el Col·legi Sant Cristòfor Màrtir, l'IES l’Om, La Nostra Escola Comarcal i l'ESCOLA LES CAROLINES (Carla Fernàndez,
professora i les alumnes Rebeca (4t d'Eso), Aitana (1r d'Eso),
César (2n d'Eso), Claudia (3r d'Eso) i Paula ( 6é Primària), juntament amb les coordinadores d’igualtat i les treballadores de l’àrea
municipal. Una hora de treball intens que, segons apunta la tècnica d'Igualtat, Susana Tronchoni, “Ens deixa uns resultats
excel·lents. Ja a l’última reunió celebrada al mes de gener es va
traslladar l'interès de l’alumnat de dir la seua, d’unir-se a este
espai que fins al moment comptava amb la representació dels
centres escolars i la pròpia Regidoria”.
I és que, després d’unes dinàmiques inicials per cohesionar l'equip,
l’alumnat es va organitzar per grups per definir aquelles situacions i
necessitats que detectaven en el seu dia a dia respecte les relacions
entre xiques i xics, tant als centres com fóra d’ells. En definitiva, propostes d’accions i activitats per a promoure la igualtat i previndre
situacions de violències contra les dones

Carla i alumnat de Les Carolines participants a La Trobada.

Les propostes recollides durant la sessió varen ser plurals, com
ara la realització una manifestació conjunta amb tots els centres,
una perolada, la realització de tallers amb pancartes i polseres,
xarrades de formació sobre el feminisme, la possibilitat d'impartir
una assignatura optativa que parle de feminisme i igualtat, que el
professorat parle de dones destacades en la seua assignatura, i
moltes altres més.
En definitiva, una jornada molt interessant que ha deixat a totes
les parts implicades amb ganes d’una nova trobada per seguir
aprofundint i treballant en esta matèria tan important i necessària
a la nostra societat. Perquè elles i ells, són el futur.

Concurs de Fotografia
Una de les activitats del Projecte de Treball sobre la Fotografia de 1r d'ESO, va ser un Concurs Fotogràfic sobre
El Plàstic. El premi per a qui el guanyés consistia en entrades per al cinema amb refrescos i roses i ací us enviem
les fotos dels tres treballs guanyadors i el moment en què
vam fer entrega dels premis a les tres concursants
guanyadores.
Enhorabona!

Alba, Claudia i Ayelén, guanyadores del Concurs Fotogràfic.

Les tres fotografies que han rebut el
reconeixement de l’alumnat.
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