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Què està passant?
Per Sònia Casquete Alemany - Directora de Les Carolines
Benvolgudes famílies i benvolgut alumnat!
Ja han passat 10 dies des del darrer dia que ens vam veure
a l’Escola. 10 dies en els que estem vivint una situació completament excepcional i nova per a tots nosaltres.
Qualsevol canvi radical, com és aquest, necessitem
comprendre'l, acceptar-lo i adaptar-nos a les conseqüències que es deriven. I en aquesta tasca de fer-ho més
fàcil, totes i tots estem convidats.
Des de l'Escola hem volgut donar resposta, de la manera
més immediata possible, a la nova situació per atendre el
nostre alumnat de la millor manera que sabem i podem,
amb les nostres pròpies iniciatives (classes i tutories virtuals, tasques d’investigació a desenvolupar, vídeos, tutorials, contes, cançons, missatges
d’ànim i estima, ús de noves aplicacions, fotos que es comparteixen, reptes artístics, i tot un
seguit de propostes noves que
s’estan acabant de definir des
d’algunes etapes, i que poc a
poc anireu coneguent) i per suposat, seguint les instruccions
que puntualment va publicant la
Conselleria d'Educació.
Però des d’aquest espai tan
nostre com és el Correu del Dijous, aquest espai que ens
manté connectats setmanalment
a l'Escola i les cases de totes i
tots vosaltres i que ara més que
mai necessitem que desenvolupe aquesta tasca d’apropament, volia llançar una reflexió
en el context global d’aquesta
situació que estem vivint:
Donar un caire de normalitat a
tota aquesta situació produeix
tranquil·litat i fins i tot és necessari per afrontar aquests moments, però si bé és cert que des de tots els àmbits i
especialment des l’educatiu, s’està treballant per tractar
de naturalitzar al màxim les circumstàncies que estem
vivint i donant resposta acadèmica i emocional perquè
la marxa quotidiana continue endavant, aquesta
situació és de tot menys normal i en aquests termes
hem de parlar-ho i hem de viure-ho amb els nostres
menuts i menudes.

Cadascú, al seu nivell, amb l’alumnat d’Infantil, ha de fer-ho
tirant mà del seu llenguatge, del seu imaginari i des de la seua
manera d'entendre el món. Amb l’alumnat de Primària, buscant estratègies per a que aquesta paràlisi obligatòria, en
aquestes edats en les què estan plens d’energia, siga el
menys traumàtica possible. I amb l'alumnat d'ESO, tractant de
donar-los un espai d’intimitat que busquen, sovint, fora de casa
i que és tan necessari.
Estem vivint un moment per donar espai a les emocions, a
les reflexions i als dubtes. Si la higiene física és vital, la
higiene emocional, també.
És un moment per buscar maneres d'expressar i d’entendre
aquestes emocions moment de paciència, de tolerància i de
recolzament comú.
De sobte, una situació completament sobrevinguda i que escapa al nostre control ens ha fet
parar, detindre els ritmes de treball i el ritme de vida al que
estem acostumats.
És un moment per afrontar
aquesta paràlisi i per què no,
tractar de treure-li partit.
A l’Escola, molt sovint, reivindiquem reiteradament tenir més
temps: ”No tenim temps per fer
aquesta activitat, no tenim
temps per programar determinada unitat didàctica, no tenim
temps de reflexionar junt amb
l’alumnat tant com voldríem...”
Igual, ara és el moment de
recuperar eixe temps que no
tenim. Igual és el moment de
fer-ho -analògica o digitalmentamb les famílies i amb el professorat. Igual ara, l’alumnat i
professorat de Primària podem
pensar i argumentar sobre els
temes que proposem per als Projectes, però amb més
calma i reflexió. Igual ara és el moment en el que l'alumnat d'Infantil dibuixe la realitat que percep i la comente
sense tantes preses. Igual ara és el moment per a que
l'alumnat més gran, el de Secundària, pegue una ullada
cap al món i observe què està passant, quines coses
estan canviant i quines altres pensen que no tornaran
mai a ser com eren.

Continua a la pàgina 2...

Des de la setmana passada està en marxa aquest correu: quedatencasa@lescarolines.com que
serveix per compartir imatges de tot alló que estem fent durant aquest confinament a casa i a través
de les xarxes socials de l'Escola, amb la intenció de fer-nos sentir més propet uns dels altres.
Animeu-vos a continuar participant i gràcies per fer-ho possible!
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Què està passant?
És per això, que des de Les Carolines volem fermament cuidar i respectar eixe temps que no teníem i que,
de sobte, se'ns presenta al davant.
Això no vol dir que hem d'oblidar les nostres tasques
acadèmiques, doncs som una escola i és la nostra
comesa, però sí, volem explicar-vos, que aquest temps
nou que no existia i ara sí, l’empreu per altres coses
que no són curriculars, però són molt necessàries.
És el moment de cuidar-nos i per a fer-ho tractar de
ser flexibles i equilibrats.
Moltes i molts dels adults,
som professionals i mares i
pares al mateix temps, ens
mereixem cuidar-nos i no culpabilitzar-nos de sí els nostres fills o filles no han acabat
determinada tasca.
Vosaltres, el nostre alumnat,
que esteu sent privats de
moure-vos, d'eixir al carrer, de
veure els amics i les amigues,
us mereixeu cuidar-vos, preguntar, queixar-vos, riure,
jugar a videojocs online o mirar el whatsapp, dibuixar,
fer soroll, riure, estar inquiets, però igualment aprendre
a ajudar, a ser responsables i a entendre que les
vostres mares i pares fan el que poden, doncs açò és
nou per a totes i tots.
I per al professorat d’aquesta Escola, com el d’altres
moltes, que està treballant de valent per complir la seua
funció de la manera més eficaç i senzilla possible, acabant d’iniciar una nova manera d'entendre l'educació,

8M Infantil
Amb motiu del Dia
de la Dona, el grup
dels i les Apatxes
han tret la seua part
artística i han fet
aquests murals per
plasmar el que
havien parlat a
classe.
Són uns i unes
artistes!
I agraïm a la mare
d'Eyre vindre a contar-nos el conte de
Super Lola.

...ve de la pàgina 1
en tan sols uns pocs dies, vull dir-li que no es pot fer
més, tant bé i tant ràpid, en tant poc de temps. Ens
mereixem cuidar-nos i reservar energies per a quan
tornem doncs eixe serà el moment d’apostar de valent,
per a que tot torne a la normalitat.
Estem vivint una situació completament extraordinària i
com a tal hem d’enfrontar-la. Hi estan havent moments de
tot, alguns i algunes podem sentir por de la malaltia, de
que els nostres puguen emmalaltir, de perdre el curs o la
feina, o fins i tot de sentir-nos
trists per haver-la perdut ja.
Ací estem: el personal de
l'Escola, les vostres mestres i
els vostres mestres, i el Gabinet
Psicopedagògic de l’Escola per
escoltar els vostres dubtes, suggeriments, propostes i per
acompanyar-vos en allò que
pugam.
Però també el professorat
de pati, les auxiliars, el personal de cuina i menjador, el
personal d'administració i de manteniment i tot el conjunt
de persones que formem la vostra família carolinera,
estem ací, darrere de les pantalles dels ordinadors i ací
estarem, per a quan tot torne a la normalitat i ens diguen
per fi, que podem tornar a Escola, que tant de bo siga
prompte.
Molts ànims a totes i tots, molta força i salut.
Tot anirà bé !!
Sònia Casquete Alemany

Juguem en anglés

La mare d’Eyre narrant-nos el
conte de Super Lola.

L’alumnat d’Infantil 3B feu murals el 8M.

Les darreres setmanes, a les classes d'anglés del grup
dels d'Inuits (Infantil 3A) han estat treballant el roler-play
de Peggy and Mummy, en el qual uns infants fèien de
Peggy i d'altres de Mummy.
Com què ja
coneixien molt
bé el conte ho
feren genial
amb objectes
reals, una jaqueta,
una
falda,
unes
ulleres de sol,
unes sabates i
un pintallavis.

Alumnat d’Infantil 3A
representant a Peggy
i a Mummy.
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Moltes felicitats
Entre el 26 de març i el 22 d’abril fan anys:
Carlos Martínez Jiménez, 2; Iker Portolés Rodriguez, 3;
Leire Burón Fernández, Eyre Jiménez Aguilar, David
Monge De La Encarnación, Marc Alcàsser Diaz, Iria
Nácher Otero i Júlia Garcia Moreno, 4; Mia Gascón Urrieta
i Lucas Martínez Esquitino, 5; Fernando Suárez Mengual,
Mario Blazquez Garcia, Alejandra Bosch García, Diego
Fuentes Valiente, Vera Hernándiz Torralba, Ariadna Tovar
Tomas i Ángela Alemany Sánchez, 6; Carmen Perpiña Liern,
César Lorente Martín, Leo Bolinches Bort, Biel Torres Piera, Eva
Martínez Jiménez, Marta Tronchoni Rosa i Marcos Montesa
Climent, 7; Pablo Manuel Potrero Espinar, Noa Fabado
Broseta, Abril Andrés Pacheco, Mario Chust Gonzalez, 8;

Leo Bermejo Ballester i Marcos Ramos Andrés, 9; Pablo
Barcenilla Navalón, Lluís Sánchez Cabrelles, Héctor Calvé
Andrés i Damián Núñez Majewska, 10; Diego Barba-Romero
Cruz, Marc Ruiz Calabuig, Pablo Navarro Gutierrez, Lukas
Ossorio Rubio, Olivia Raga Prats, Nerea Fernández
Felguera, 11; Víctor Paricio Nácher, 12; Marc Martínez
Bataller, Aitana Martínez Soriano, Alejandro Aguado Sanchis,
Marta Lopez Hernandez, Aitana Segura Lozano, Maria Díaz
Balaguer, 13; Elena Joli Cuesta, Jaume Pellicer Comín i
Jaume Martí Campos, 14; Laura Ferrer Fernández i Carlota
Albiñana Moscardó, 15; Adrián López Ferriols, Marcos Garcia
León, Pablo Gil Borrás i Rebeca González Vila, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!!

Sambori a Primària i ESO
Els cursos de Primària i ESO que participen en aquesta
edició del Concurs Sambori de Literatura en valencià són:
2n A de Primària amb el relat "Els tres dracs enfadats";
2nB de Primària amb el conte titulat “El Narval de
Groenlàndia” i els dos grups han fet un treball col·lectiu.
A la classe de 4t A de Primària el treball ha estat individual i s'ha presentat Paula Escudero amb "Quadre
misteriós" i a la de 4t B, Ana Rozalén Alonso ha escrit
“El bosc encantat".
A 6é A, Pau Sánchez i Oltra
amb el conte " Laia i el cas impossible", Maria Oltra González
amb "La xiqueta escriptora" i
Ruth Revert Pons amb el conte
"L'incident meravellós". Els treballs seleccionats del Sambori
de
la classe de 6éB han sigut
Mario Rodríguez, Diana
Romero, Nicolás Fonbellida i Mar Julià amb "L'aventura de la
Irene Navarro.
seua vida", Marcos Mateu amb
"El videojoc màgic” i Isabel Blasco amb "La
Casa Lansabia"
A l'ESO, els grups participants han estat els de
2n i els treballs presentats han sigut:"La casa"
de Nicolas Fombellida,
"L'altre món que pot esperar" d'Irene Navarro,
"Relat de la gèlida vida miserable" de Mario Rodríguez
i
"El tren" de Diana
Marcos Mateu, Mar Julià i
Isabel Blasco.
Romero.

Alumnat de la classe de Segon B de Primària.

Ana Rozalén

Pau Sánchez i Maria Oltra.

Alumnat de la classe de Segon A de Primària.

A tot l'alumnat el felicitem i agraïm la participació i desitgem
moltíssima sort a tots els seleccionats, i esperant que el Jurat
considere guanyadors algun dels treballs d'Infantil, Primària
o ESO presentats per l'Escola.
Moltíssima sort!

Paula Escudero

3

Dijous, 26 de març de 2020

Women in art: Rebeca Horn
En aquests moments
difícils, hem de creure en
la CREATIVITAT com
una de les eines més
poderoses en les quals
els
éssers
humans
podem confiar en l’art per
ajudar-nos a superar la
solitud i l’aïllament.
El projecte Erasmus +
"Women in Art" dut a
terme per l'alumnat de 6é
de Primària i per part del
nostre professorat, vol
promoure una acció artística basada en el treball
de Rebecca Horn.
Perquè aquesta artista
alemanya que als seus
20 anys va sofrir una
malaltia de pulmó a
causa de treballar amb
fibra de vidre, va haver
d'estar un any en aïllament total i, en lloc de
caure en la desesperació,
va decidir respondre amb
l'ART: va dissenyar extensions corporals de diferents
materials que representaven
que estava preparada per a
acostar-se i connectar-se novament amb les persones.
T'animem a unir-te a nosaltres en aquesta Acció
Artística cercant per casa
materials i dissenyant una
extensió corporal.
Intenteu representar aquesta connexió que, com a éssers
emocionals que som, tant trobem
a faltar en aquests moments.
Fes una foto de la teua creació i
puja-la a Instagram o Facebook,
fes la publicació pública i posa al
comentari el hashtag:
#StayAtHorn

L’Escola està reverdint
He estat a l'Escola, havia de
fer algunes coses.
La pluja, les fulles per terra i el
silenci, sobre tot el silenci,
s'han apoderat de l'Escola, i he
arribat a pensar que estava encantada, com els castells dels
contes que han patit l'encanteri
d'alguna fada o d'alguna
maleïda bruixa.
De sobte me n'he adonat que
el temps no estava congelat,
que la vida estava en marxa,
que l'Escola estava ara
en altres llocs, i que les
quasi vuit-centes persones que cada dia omplen patis i edificis, ara
estan confinats a casa.
He recorregut patis i
corredors. Tot en silenci.
Tot no, he escoltat el
brollar de les fulles de les
moreres i l'exhibició de
les flors dels tarongers.
Flors i les fulles han tornat a donar vida als arbres i esperem que
prompte les persones tornen a omplir de sorolls
els espais de l'Escola.
Tot anirà bé !!
Salut!!
Lluís Montesinos

Fulles i flors ens estan
esperant a l’Escola.

Video Tasques
L'alumnat de Física i Química de 3A d'ESO està realitzant
i enviant les tasques que programa el professorat. Per tal
de fer un poc més amena la situació. Una de les activitats
consistia en cantar junt a la família, una paròdia de la
famosa cançó de Frozen “ Let it go” amb un canvi de títol
i lletra: “Chemists know” (“Els químics saben”).

Ací teniu quatre fotos d’Extesions
elaborades per professorat de
l’escola tal i va fer Rebecca Horn.

Objectius de
Desenvolupament Sostenible
L'agost de 2015, 193 països van
acordar els 17 objectius següents:
Objectiu 6: Aigua Potable i Sanejament: Garantir la disponibilitat i
una gestió sostenible de l'aigua i de
les condicions de sanejament.
Animeu-vos a participar en el
Concurs ODS

La família de Laura Ferrer cantant “a tope”.

Aci teniu una imatge -enviada al profe- molt diver de la
família de Laura Ferrer donant -ho tot.
L'Humor i la Química
s'uneixen en aquest
període especial.
I també l'alumnat d'anglés de l'ESO teletreballa.
Eureka
Alumnat d’anglés d’ESO teletreballant.
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