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Coburg
L'alumnat de 3r d'ESO es troba a Coburg, Alemanya, acompanyats pels professors
Araceli Miquel i Gonçal Casanova en la primera Mobilitat del Projecte Europeu 1984:
Connecting Arts and Technology. En aquesta visita, l'alumnat es forma en Robòtica
durant 5 dies a l'Institut Ernestinum que és l'altra escola sòcia -i amiga- del Projecte,
on treballen conjuntament amb
l'alumnat alemany en tallers amb
robots Lego Mindstorm aprenent a
utilitzar sensors mitjançant els microcontroladors Arduino i Raspberri
Pidisseny i realitzen treballs d'impressió 3D avançada.
L'objectiu és aconseguir utilitzar
el que han après per implementar
la Robòtica a la funció teatral Musical del curs vinent que tancarà el
Projecte.
Quatre imatges dels treballs de robòtica a Coburg.
Una experiència inoblidable.

Una Nit a Elx
Escola Valenciana celebrà la seua 17a Nit dissabte 22 de
febrer, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, a Elx (Baix Vinalopó). Allà ens vam trobar amb persones
vinculades a l’entitat, així com representants institucionals i personalitats del món social, cultural, polític i educatiu valencià per
lliurar els guardons a persones i col·lectius que treballen per la
normalització de la nostra llengua en diversos àmbits. Els
guardons “Intentant la llibertat” estan dissenyats per Andreu Alfaro, prestigiós escultor valencià de renom.internacional i són:
Guardó a l’Ús Social del Valencià atorgat a Com sona l’ESO,
una trobada anual d’alumnat i professorat de música en el qual
participen cada any més de 1.500 alumnes del País Valencià,
de Catalunya i de les Illes Balears que tenen la finalitat de realitzar un concert interpretat de manera conjunta.

Anna, Jeroni, Glòria i Sònia amb alres companys a Elx.

Guardó Extraordinari atorgat al Misteri d’Elx, una representació teatral que recrea la mort, assumpció i coronació de
la Mare de Déu. Una litúrgia dramatitzada que es caracteritza
per ser íntegrament en valencià. Se celebra a Elx des de l’edat mitjana. Al 2001, la Festa va ser declarada Obra Mestra
del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO.
També es va retre un sentit
homenatge a dos veritables
mestres: Carme Miquel i
Llorenç Giménez que ens
Exposició commemorativa a Llorenç Giménez. han deixat fa molt poc.
Una jornada entranyable
Guardó “Josep Vicent Garcia” a la Trajectòria Individual atorde la que van gaudir, en representació de l'Escola, els profesgat a Maria Conca escriptora i professora de la Universitat de
sors de Secundària Jeroni Parra i Anna Martínez, la Cap d'esValència de la que s'assenyalà la seua producció investitudis de Primària Gloria Gil i la Directora de l'Escola Sonia
gadora en tres àrees temàtiques: educació i sociolingüística;
Casquete.
memòria històrica; filologia i lingüística aplicada.

María Vilar Palop
Maria és antiga alumna de la 10a Promoció i metgessa
de família a Cassolnovo un municipi de la província de
Pavia a la regió italiana de Llombardia, situat a uns 30 km
al sud-oest de Milà on més afectats pel COVID 19 (coronavirus) hi ha a Itàlia. Hem escoltat Maria en una entrevista
que Pepa Fernández li ha fet al seu programa de RNE en
la que ha contat com atenen els malalts, com les classes

estan suspeses, com ella i Pietro, el seu marit i cirurgià
toràcic que treballa a un hospital a Pavia en contacte quotidià amb els pacients, han dut el seu fillet amb els iaios
que viuen a altra comarca...
Des d'aquestes línies li enviem una forta abraçada a
aquella xiqueta -hui tota una persona adulta- pel seu treball
i dedicació, amb tot el nostre afecte.
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Visita de Proactiva Open Arms
Dins el marc de les activitats generades al voltant de la
campanya organitzada per Escola Valenciana "un euro llavor de pau" que amb motiu del Dia de la Pau vam celebrar
a l'Escola passat dia 30, hem tingut la sort d'escoltar de
primera mà la història d'aquesta ONG i com es viu un
rescat a la mar a bord del vaixell d'Open Arms. Vam visitar-nos dos socorristes voluntaris que, al seu temps lliure,
participen d'aquesta extraordinària activitat que consisteix
en salvar a persones que es troben desesperades i fugint
de la guerra o la misèria al bell mig del Mediterrani.

Aquestos dos voluntaris ens van fer una reflexió al voltant
de l’alt grau d'imcompliment per part dels estats europeus
de la Declaració Universal dels Drets Humans i com és important que, des de l'Escola, les persones ens conscienciem què, per sobre de les fronteres, hi ha el dret a la vida.
Els grups de 2n d'ESO van participar d'aquest moment
tan intens i van mostrar un grau alt d'interés per una realitat
que en moltes ocasions es desconeix. Tant de bo aquesta
xarrada haja conscienciat l'alumnat en la seua solidaritat i
empatia.

Dos moments de la xarrada dels voluntaris d’Open Arms.

Light’s show
Light is one of the most amazing things in Nature. Despite the fact that we humans are more than used to
its perception, it is always startling to observe light’s
properties. Our students of 2nd ESO are currently
using LASERS, Light beams and lenses in order to
show some
wonderful effects
that
light
produces. Our
lab has been
darkened for
the show.
Eureka

Servei a la comunitat i aprenentatge de continguts
Som el Grup de 2n A de Primària i hem finalitzat el nostre Projecte d'Aprenentatge Servei (APS) que hem
anomenat Diversió i Diversitat!. Ens hem posat en contacte amb l'Escola d'Educació Especial "La Encarnación" de Torrent i hem realitzat tallers per a infants amb diversitat funcional. Hem col·laborat apassionadament amb la realització d'una sessió de contacontes en la qual nosaltres vam preparar la dramatització del
conte "La muntanya de llibres més alta del món".
Un altre taller va consistir
en realitzar jocs esportius al
Poliesportiu Anabel Medina
de Torrent, on tots nosaltres
vam acompanyar i guiar
l'alumnat de l'altre Centre
en diferents modalitats esportives, com ara les birles
o la diana. Van ser uns dies
Taller de jocs esportius.
extraordinaris!
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Moltes felicitats
Entre el 27 de febrer i el 4 de març fan anys:
Laia Ramos Romance, 4; Amanda Monleón Vargas i
Bautista Sabanés, 6; Lucas Blanquer Fernández i Mar Vila
Muñoz, 8; Irene Albert López i Mireia Muela Soler, 10; Marc

Gil Saturnino, 11; Víctor Ginestar Doria, 13; Jorge López
García i Mar Almalé Bautista, 14; Irene Solsona González
i Samuel Blasco Bosch, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Orientació Post-ESO
Alexandra Pardo, antiga alumna de l'Escola (Promoció 30) ens visità per
compartir la seua experiència amb l’alumnat de 4t, després de finalitzar els
seus estudis d’ESO. Alexandra estudià Batxillerat, preparà les proves de la
PAU i actualment està estudiant el Cicle Formatiu de Grau Superior de
Podologia. En la xerrada ens contà amb quines avantatges i dificultats es
trobà després de l'Escola i la seua experiència als diferents llocs on ha estudiat. Assumptes com aprendre a organitzar-se més autònomament, adaptar-se als canvis i aprendre a relacionar-se amb un nou professorat van sorgir
en l'exposició i l'alumnat aprofità la visita per preguntar allò que li semblava
interessant referent al seu futur com a estudiants en acabar l'ESO. Aquesta
activitat està inclosa dintre de la Programació de l'Orientació post-ESO
de l'Escola. Agraïm Alexandra per la seua visita i li desitgem molta sort amb
tot alló que faça.

Alexandra Pardo amb l’alumnat de 4t d’ESO.

El Punt Violeta
A l'ESO vam rebre la visita del
Punt Violeta de l'Ajuntament de
Picassent, arrelat a la campanya
"T'estime lliure" per a celebrar el
14 de febrer, dia de l'amor.
Amb un joc, l'alumnat de Secundària va aprendre a diferenciar entre relacions saludables
i tòxiques i a canvi guanyà
unes xapes i una bona estona.
Gràcies a l'Ajuntament per acostar-se a Les Carolines!

Per unes aigues blaves
El grup de 5é A de Primària ha
donat per finalitzat el seu Projecte
de Treball sobre l'Univers marí.
Han escrit poemes sobre com
afecta el plàstic a la fauna marina i,
posteriorment, els van transformar
en una cançó country. Com a Producte Final, han realitzat un concert per
a les famílies en el què van projectar el videoclip que havien realitzat.
Aquí deixem un trosset de la lletra de la cançó: "La mar de plàstic"
i si us quedeu amb ganes de més, podeu visualitzar també el videoclip en el canal de YouTube de l'Escola.
"Que estem fent amb l’oceà? / Preocupats hauríem d’estar ,/ Però si l’estem destrossant! / Com el podríem salvar?"

Aigua, terra i... a jugar!
Amb aquests dos elements,
aigua i terra, i ganes de divertir-se, l'alumnat de Primària
està feliç!

L’alumnat de Primària juga a l’arener.
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Pel Carnaval, tot se val
Resum fotogràfic de la festa escolar de
Carnestoltes del divendres 21 de febrer: tota l'Escola
en marxa! Gràcies per fer-la possible.

Sis moments del Carnestoltes 2020 a Les Carolines.

Més sobre l’energia fotovoltaica
Ja estan instal·lats noranta panells solars sobre el sostre
del Pavelló Cobert i sobre la terrassa dels Laboratoris.
Sols dihuit de les plaques que estan sobre el sostre dels
Laboratoris són visibles des del carrer Ginjoler, doncs
estan amb una inclinació de quasi 45 graus per rebre la
major quantitat possible de llum solar. En uns dies,
SACLIMA, l’empresa que ens està fent la instal·lació fotovoltaica, començarà amb el cablejat i la instal·lació de l’inversor, així com la connexió al nostre sistema elèctric.
Quan tot el sistema estiga funcionant i comence a produir
energia elèctrica us ho farem saber.
Panells fotovoltàic.

Disecció
Els grupde 3r d’ESO van realitzar una dissecció d'òrgans aprofitant els coneixements previs
en aquest tema per fer una observació d'un cor, uns pulmons i uns ronyons.
Al llarg d'un mes i mig hem estat estudiant el funcionament del cor: les seues parts, la circulació major i menor, els vasos sanguinis i les seues característiques més importants.
Després vam passar a l’estudi de l'aparell respiratori, pulmons, bronquis i l'intercanvi de gasos als alvèols. Finalment
hem aprés com es duu a terme l’excreció i les parts de l’aparell excretor. Què és l’orina i com es forma.
Ens ha agradat poder veure, pesar i tocar aquests òrgans
tant difícils d'imaginar per l'alumnat. De la mateixa manera,
poder unflar els pulmons també ens ha sorprés, doncs s’unflen moltíssim.
Ha sigut una bona experiència.

Estudiant el cos.
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