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Energia Fotovoltaica = Energia Neta
Des del passat divendres 6 de març, la major part de l'energia
elèctrica que estem consumint a Les Carolines per a que tot
funcione, estem produint-la mitjançant les noranta plaques solars que transformen la llum del sol en energia elèctrica.
Pels estudis de l'empresa SACLIMA, la qual ens ha
instal·lat tota la planta fotovoltaica, estem en disposició de
poder estalviar al voltant del setanta per cent de l'energia
elèctrica, en una jornada de màxim consum i producció.

En uns cinc mesos, quan la nostra instal·lació fotovoltaica
estiga totalment normalitzada en indústria, podrem abocar,
a la xarxa elèctrica, l'excedent de producció en dies que
no precisem de màxim consum, així com la producció que
s’obtinga en dies festius o dies de vacances escolars.
Els tècnics de SACLIMA tenen previst passar per algunes
aules de Secundària per explicar el funcionament de l'energia
fotovoltaica i en breu esperem tenir més experiències explicatives des del departament de Física de l'Escola.
Les nostres instal·lacions podran ampliar-se en un futur si així
ho trobàrem convenient ateent al nostre consum energètic.
El que si que tenim ben clar és que som una de les
primeres escoles en produir energia neta, és a dir, aconseguim una energia per a fer funcionar les màquines i les
llums de l'Escola, que per a produir-la no aboquem substàncies contaminants al Medi Ambient. La nostra font, d'on
obtenim l'energia elèctrica, és el nostre Sol, el Sol que cada
dia, per a tots, ix per l'Est i es pon per l'Oest.

Panells solars sobre l’edifici de laboratoris.

Tècnics de SACLIMA instal·lant l’inversor fotovoltàic.

Tècnics de SACLIMA connectant
el nou sistema fotovoltàic.

Recordem que, segons l'acord del Consell Escolar
Municipal, els dies 18 i 20 de març seran no lectius i
l'Escola romandrà tancada.
Aquest actor és antic alumne de l'Escola i pertany a la
El darrer dia de classe d'eixa setmana de Falles, en- 23a Promocióde Les Carolines. Darrerament el vam veure
al Teatre Principal de València en la funció “Faust”. El
cara que estan ajornades, serà dimarts 17 de març.

Jorge Valle Fort

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 sí sabeu de familiars,
amics o coneguts, heu de telefonar a l'Escola i
concertarem dia i hora per realitzar-la.

recordem des de menut fent teatre, matriculat a l'Escola
Municipall de Teatre d'Aldaia, alumne del mestre Xema
Palanca i sempre tant actiu i creatiu.
Ja després d'estar a l'Escola el recordem cursant els estudis a l'ESAD, a la Companyia Bullanga (premi Max per
“Joc de xiquetes”), Bambalina Teatre, com ara...
Una alegria sempre saber de tu.
Molts èxits!
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Refugiades i refugiats
Tots els primers divendres de mes a les 19:00 hores, a la plaça dels Pinazo de València hi ha una
concentració convocada per Obrim Fronteres per visibilitzar les misèries que Europa està fent amb
les persones que, fugint de les guerres o de la pobresa atroç, intenten arribar al nostre continent.
Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola, assisteix a aquest acte sempre que pot. Divendres passat
estava manifestant-se quan passà Carla Morera, alumna de 2n B de Primària. Son pare els va fer
una foto. La lluita continua i algun dia la justícia arribarà.
Pepet de l'Horta

Carla Morera i Emili Olmos.

Mediació escolar
El programa de Mediació Escolar continua avançant i cada
vegada l'alumnat és
més conscient que és
un servei del què pot fer
ús per millorar en les capacitats per resoldre els
conflictes.
El grup de mediació
amb alumnat de 5é i 6é s'està reunint cada setmana
o quinze dies, per poder tractar els temes que van
sorgint de les mediacions realitzades i poder millorar.
Alguns dels punts tractats en aquestes reunions
són: millorar la participació del conjunt de l'alumnat;

com organitzar-nos perquè tot el món puga realitzar
mediacions; refrescar el
procés de mediació realitzant
xicotetes posades en comú
del procés que cal fer.
A les imatges es pot veure
un moment d'una mediació
utilitzant la Catifa de Savona
i també la posada de la
polsera, que és el símbol triat
per l'alumnat mediador, i que
indica que la mediació ha arribat a tenir un acord entre les
parts.
Dues fotos d’activitats de
mediació a Primària.

Projecte científic
El grup de 2n A de Primària ha encetat Projecte nou: Els
experiments.
Els infants volen investigar sobre el mètode científic i realitzar
alguns experiments per a després gravar uns tutorials i compartir en el canal de Youtube de l'Escola.

Araceli Miquel explicant a l’alumnat de 2n A de Primària.

Així que en la seua fase d'investigació han visitat el laboratori de Secundària i Araceli, mestra de ciències d'aquesta
etapa, amb Lucas, Mara i Adrià de 2n A de Secundària, els
varen preparar una sessió on pogueren conéixer diferents
materials que s'utilitzen al laboratori, observar algunes
mostres en el microscopi a banda d'escoltar algunes dades
sobre científiques importants de la Història.
Tota una experiència!

Imatges de l’alumnat de 2n A de Primària al laboratori.
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Moltes felicitats
Entre el 12 i el 25 de març fan anys:
Eva Linuesa Fernández, 2; Asier Pozo Sánchez i
Markel Ossorio Mulas , 5; Irina Palaci Yotoba, Mateo
Rozalén Alonso i Nadia Guaita Gil, 6; Lucas González
García, 7; Albert Fornas Coch i Sofia Mocholí Rodríguez,
8; Leo Martínez Bataller, Lucía Blasco Márquez i Valeria
Pomer Calvo, 9; Aaron Bautista Sabanés, Guillem

Maceda Cotino i Lena Vila Muñoz, 10; Pau Bermejo
Ballester, Roberto Sellés Gómez i Ruth Revert Pons,
12; Paul Jaume Matalí Auber, 13; Iannis Ramírez
Floropoulos i Irene Navarro Galdón, 14; Joel Ortega
Martínez, Joel Pérez Navarro i Semret Díaz Irles, 15;
Carlota Zaragozá Forner i Marc Nadal Santos, 16.
A totes i tots, moltes felicitacions i per molts anys!!

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.

Sambori Infantil
Enguany, per primera
vegada, les classes d'1 i 2
anys (Marietes i Caragols)
s'hem presentat al Concurs Literari escolar Sambori, el més nombrós
d'Europa.
Aquesta idea no haguera estat possible
sense l'espenta de Sara
Pérez-Accino, mare del
nostre caragol Pol, que
un dia al matí es va presentar a l'Escola amb
tota la seua il·lusió i motivació perquè ens presentàrem al concurs, i
no sols açò, sinó que, a
la setmana següent es
va presentar amb la
lletra del que seria
aquest fantàstic conte.
Donar-li forma a les
il·lustracions no va estar
gens fàcil.
Després de llegir, rellegir, pensar i repensar, vam arribar
a una única conclusió, la realització del mateix havia de
ser el que Marietes i Caragols hi som.
Il·lustracions sentides i viscudes en el nostre petit món.
I com les coses no són sempre com comencen, sinó
com acaben, aquest gran repte no podria haver acabat
millor: sentiments, emocions, joc, vivències, experimentació i creació.
Demà divendres a les 15:30h a la Sala Màgica, projectarem la realització del conte i entregarem a cada
família de Marietes i Caragols una còpia.
Al grup de Marineres i Mariners (Infantil 5A), el Projecte de Treball "Els contes del mar" els va dur a escriure'n un, la sinopsi del qual és aquesta:
Marineres i Mariners van a donar un passeig en vaixell i sense saber com, van arribar sols, doncs les persones adultes havíen desparegut, a una illa on una
dragona els converteix en animals marins i juguen al
fons del mar. Amb la promesa de tornar-los a cridar un
dia, els reconverteix en infants i els posa rumb a casa.
Els adults apareixen de nou però cap d'ells no en sap
quines han estat les seues fantàstiques aventures.

Conte presentat a SAMBORI per Marietes i Caragols.

Hem pensat junts com quedaria millor, han fet tots els
dibuixos. I ha quedat un treball preciós.

Ací teniu la portada del conte fet per Marineres i Mariners.
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8M
“...Les dones i les xiques dediquen tres vegades més
de temps i energia que els homes i els xics a ocupar-se
de les tasques de la llar. Això no els permet tenir les
mateixes oportunitats en l'educació, el mercat laboral i
el poder adquisitiu. És un motor generador de pobresa.
Les dones joves que mantenen una família tenen un
25% més de probabilitats que els homes de viure en la
pobresa extrema, el que afecta a milions de xiquets i xiquetes menudes, amb conseqüències que repercuteixen al llarg de la vida de la mare i el xiquet i la
xiqueta. La solució inclou l'aprovació de polítiques adequades que fomenten una major igualtat en les responsabilitats de cura infantil i proporcionen suport estatal a
les famílies i als que treballen en l'economia informal.
Si bé estem radicalment impacients, no ens rendim
i tenim esperances...”
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora
d'ONU Dones amb motiu del 8M 2020.

Executiva

A l'Escola sempre treballem per la igualtat i la visibilització de la dona i aquesta setmana ho estem fent
a 5é de Primària amb l'acompanyament de les tècniques de l'Ajuntament de Picassent. Hem participat
en algunes de les activitats que ofereixen per tal d'educar en la igualtat i el respecte a les diferències.
Una d'elles és el visionament de la pel·lícula ·Una
cuestión de género” i un taller previ al visionat per tal
d'esclarir a l'alumnat certs conceptes i ajudar-los a
veure la cinta i la vida amb unes ulleres violetes.

reivindicació pacífica, la lluita col·lectiva del feminisme i l'agermanament dels joves de Picassent per
una causa que ens afecta a totes i tots.

Alumnat de Secundària a Picassent.

Ara fa 25 anys de la creació de l'Associació de Dones
de les Alcubles, i d'ací neix el germen de la memòria
que ara es celebra amb la instal·lació Filant Vides. "Es
tracta -asseguren des de la organització- d'un projecte
transversal que pretén donar veu a totes les dones,
homenatjar les que ja no hi són, ressaltar la mirada i
la força creadora de les dones, la seua capacitat de
mantenir, de transmetre, de filar vides ".

Preparant pancartes.

5é de Primària amb personal de l’Ajuntament de Picassent.

L'alumnat de Secundària va participar en la concentració que totes les escoles de Picassent férem a la
plaça de l'Ajuntament amb motiu del dia de la dona.
L'Alcaldessa ens va rebre amb un discurs emotiu
que va repassar els reptes que ens queden per
aconseguir en matèria d'igualtat i diferents xiquests
i xiquetes llegiren el Manifest escrit per les nostres
alumnes. Cantàrem la cançó que sona al nostre pati:
"Te’n podria dir mil". Duguérem les pancartes que
havíem preparat per a aquest dia i tornàrem a l'Escola
escoltats per la policia caminant pels carrers del poble.
Aquest acte de ciutadania ha estat un exemple per
al nostre alumnat en primera persona, al viure una

També parlen d'art reivindicatiu, feminista, col·laboratiu,
social, mediambiental, un art "que vol estendre per tota
la comarca" i l'experiència va ser presentada el passat
dia 21 de setembre al mateix poble d'Alcublas, coincidint
amb la Trobada de
Dones de la Regió
muntanyenca i ara
vesteix la façana
de la Generalitat
Valenciana

Façana del Palau de la
Generalitat Valenciana.
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