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Abans de les vacances...
Aquesta adreça de correu:
quedatencasa@lescarolines.com 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!
Hui, dimecres dia 8 d'abril acabem les classes telemàtiques i
començaran les vacances de Primavera. Veritablement, unes
vacances molt especials però, al cap i a la fi, vacances per al
nostre alumnat. És per això, i per compartir una estona tota la
classe junts, que hem fet una sessió especial de tutoria. Ens
hem reunit virtualment en una tutoria "especial".

Reunió virtual de 1r B d’ESO.

És clar que hui, ens adonem amb certa malenconia que, no
podem compartir les rialles mentre fem les tradicionals torrades
que tantes ganes teníem de gaudir però, com no queda altra
que adaptar-nos, ho hem fet mentre xerràvem, ens contàvem
els primers dies d'angoixes amb les classes telemàtiques, com
ens divertim durant uns minuts compartint aplaudiments,
música... amb el veïnat, i com, cadascú al seu ritme, estem
aprenent a organitzar-se, a ser més autònoms, a utilitzar noves
eines telemàtiques i, entre tots, continuem amb el nostre curs
acadèmic, això sí, ens agradaria tornar a Escola aquest curs,
poder fer les colònies, però sabem que això ara no és el més
important i hem de gaudir de les xicotetes coses que cada dia
ens regala.
Així doncs, passarem les vacances de la millor forma que
pugem i seguirem en contacte.
Una abraçada per a tothom, això sí, virtual!
La classe de 1r B d'ESO

Reunió virtual de 1r B d’ESO, ací fent carasses.

També, cada tutor/a d'ESO va mantenir una vídeo-conferència amb la seua classe per tal de xarrar un poc sobre els dies
passats en casa i mantenir un contacte més distès i proper
amb el grup-classe abans de les vacances de Primavera.

Tutoria virtual de 3r d’ESO.

L’experiència d’escoltar les seues anècdotes i vivències i
de com, a banda
de fer les tasques
de l’Escola, ocupen
el seu temps va
estar formidable.
Hi
hagueren
moltes bromes i
anècdotes i sobretot un contacte molt
més humà i proper
que tanta falta fa
ara entre Profe i
Jeroni fent una tutoria virtual
amb alumnat de 4t d’ESO.
alumnat.
Eureka

Continua a la pàgina 2...

Javier La Casta Vilar
Llegim al diari Levante EMV, que els promotors de
València Capital del Disseny 2022 han impulsat la
Plataforma “Esto pasará” Aquesta Plataforma és un
espai digital per aglutinar iniciatives que, des del disseny com a eina creativa, ajuden a millorar els temps
difícils de la Covid-19. Ha estat produïda i engegada
de forma colaborativa per l'Agència Néctar en la que

treballa com a soci Javier La Casta Vilar, antic alumne
de la 9a. Promoció i en la què, a més, han creat una
aplicació per previndre i detectar l'assejament escolar.
Ens n'alegrem sobremanera de tornar a saber de tu i
et desitgem tots els èxits professionals i personals.
Una forta abraçada, Javier!

1

Dijous, 23 d’abril de 2020

Abans de les vacances...
Passat 6 d’abril es va celebrar el Dia de l'Esport a Picassent i la nostra Escola hi va paticipar tal com està fent els
darrers anys. Aquesta edició, com totes i tots sabem, es va
haver de celebrar a casa, però no per això va ser menys participativa que altres anys: en sou moltes les famílies que ens
heu enviat les vostres fotos i vídeos d’eixe dia fent esport.

...ve de la pàgina 1
Tenim un joc per tots vosaltres, voleu jugar?
Julia, Laura i Merï (les tres mestres de Primer Cicle d'infantil), també van ser xicotetes com el seu alumnat.
Doncs, sí, sí, nosaltres també van tenir dos anyets i perquè
pugueu veure-ho enviem tres fotos, però sereu vosaltres
qui hàgeu d'endevinar qui és qui? Ho endevineu?
Vinga, som-hi!
La xiqueta de les trenes és........La xiqueta de l'abric roig
és.....La xiqueta dels cabells curts i negres és.....
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Aquest joc es va proposar al col·lectiu de les classes de
Marietes i Caragols (1 i 2 anys).

L'alumnat de l'optativa d'Anglés Oral de 4t d'ESO

Quatre fotografies de l’activitat esportiva a casa.

Moltes gràcies per participar i sobretot, per
continuar amb un estil
de vida saludable.
El professorat
d'ED,Hèctor, Carlos i
Enric.

ja ha començat a fer les presentacions del Projecte "My
Experience in Carolines".
Un Projecte molt emotiu que fa un repàs del seu pas per
l'Escola, l'edat en la que van entrar, les seues primeres
colònies, anècdotes, fotos de totes les etapes, cançons que
associen amb l'Escola... un Projecte que els fa reflexionar al
voltant de totes
les experiències
que han viscut
durant aquesta
etapa de la seua
vida i les coses
que trobaran a
faltar el proper
curs quan ja no
estiguen amb Tres fotos del projecte “My experience in Carolines.
nosaltres.
Ha estat un
plaer escoltar
les presentacions telemàticament
i
compartir moments tan significatius
i
especials.
Congratulations class, you
did a great research!!!
Anna

Entre el 23 i
el 29 d’abril

Continua a la pàgina 3...
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Moltes felicitats
Entre el 23 i el 29 d’abril fan anys:
Emma Escudero Sancho i Laia Nácher Otero, 4; Ferran
García Giménez i Mía Acosta González, 5; Aitana Minguet
Caballero, 7; Ismael Garcia Marti, 9; Martina Santa Cruz
Elche i Oriol Pastor Albarracín, 10; Rayco Frías Ureña, 11;
Daniel Martínez Sánchez, 12; Hugo Pagbé Sotorres i Pau
Campos Ortí, 13; Natalia Ariza Jover, 15.
A totes i tots motíssimes felicitacions i per molts anys!!
...I Lucas Martínez de la classe de Víkings (Infantil
4A) passat 4 d'abril va fer 5 anys i tots els infants de
la classe li feren un dibuix que, en forma d'àlbum, li
arribà a casa.
Sa mare ens diu que li va fer molta il·lusió i es va
emocionar!!!
Treballs enviats a Lucas Martínez
pel seu aniversari.

Abans de les vacances...
Les tutores d'Infantil estem fent videotrucades
de forma individual
amb l’alumnat i
també en grups de
3. Aquesta és una
foto que va fer el
pare de Marina en el
moment de la connexió. Es pot apreciar
perfectament
l'emoció per retrobar-se amb les
seues amigues i
amb la mestra, per
tenir l'oportunitat de
xerrar una mica i de Sorpresa de Marina al veure a la mestra i alcompartir els seus tres companyes a la pantalla de l’ordinador.
pensaments i les seues vivències.
Com a mestres, un plaer tornar a veure'ls cada setmana
i tenir les nostres xicotetes converses, per a nosaltres
també és emocionant compartir aquest temps amb ells i
elles. Us estimem!

...ve de la pàgina 2
marina, les va ajuntar totes, com en una màgica recepta i va
crear un lloc en internet per poder-les compartir i nodrir-se
totes i tots de tants aprenentatges.
Els xiquets i les xiquetes del grup de 2n B van poder gaudir de

Projecte “Món Marí” de 2n B de Primària.

les activitats que havien creat els seus companys i companyes
a les seues cases (amb la inestimable col·laboració de les seues
famílies), així pogueren gaudir d'un final de Projecte inoblidable.
I conte contat, encara que del tot no s'ha acabat, qui no
s'alce té el cul foradat. Ací us deixem el resultat:
https://padlet.com/veronicalescarolines/omn6qckuwty7
L'alumnat d'Infantil no s'ha quedat amb les ganes de
Mona de Pasqua i les ha fetes a casa seua:

Projecte Món Marí de 2n B de Primària
Vet aquí que una vegada hi havia un grup al qual li agradaven
tant els animals marins que va decidir començar un Projecte
per aprendre sobre ells. Volien obtenir resposta a les seues
curiositats i quasi sense adonar-se'n, el grup es va convertir
en expert. Aplegat eixe moment, ja estaven preparats per a escriure una història i enregistrar un curtmetratge com a Producte
Final d'aquest meravellós Projecte...
Però el destí tenia altres plans. Un bon dia no van poder anar
a l’Escola. Havia aplegat el rei dels virus als carrers i havien
de tindre cura d'ells mateixos i dels altres quedant-se a
casa:amb l'esperança que cansat de no trobar a gent a qui
contagiar, aquest virus desapareixeria de pur avorriment. Així
que aquest grup va idear altra manera d'acabar el seu Projecte:
crear un fum d'activitats, cadascuna diferent de la resta; meravelloses, divertides, imaginatives, creatives...al·lucinants!!
La seua mestra, convertida per un temps en investigadora

Mona de Pasqua de l’alumnat
d’Infantil a casa.
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Art a les finestres
Silvana Andrés vol compartir aquesta proposta que des d'Arquilecturas (activitat extraescolar) han preparat per al Centre
del Carme de València. En l'actualitat porten la mediació cultural del CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània).
Es tracta de convertir les nostres finestres en espais temporals d'art, amb xicotetes il·lustracions.

Després de les vacances...
tornem a classe
Not all the chemical experiments need a traditional laboratory to be performed.Our
students of Physics and Chemistry 2nd ESOB have produced
one of the most common and
tasty reactions that is done almost every day in our kitchens:
the Maillard reaction.This specific reaction occurs when cooking at 140℃. It is a reaction that

creates flavour and changes the
colour of food and thus, produces the noticeable brown
colour and better flavour. Here
you have two pictures of our
students making a video in
their kitchens which are their
particular labs out to school.
They have explained the reaction by using both the English
and chemical language.
Eureka

In
Memoriam
Ha mort el darrer soldat
dels 160 que composaven la 9a Companyia
que van desfilar pels carrers de París en derrotar
els nazis a la II Guerra
Mundial, Rafael Gómez
Nieto.

Condol
Hem rebut la trista notícia de la mort del pare d'una antiga
alumna: Andrea Serra- XVI Promoció- a causa de la
COVID-19. Des d'aquestes línies tornem a enviar una
abraçada a Toni, sa mare i a ella i un aplaudiment a Julio
Sierra que era conductor d'ambulàncies.
El nostre sentit condol.

Tres propostes d’art a
les finestres.

El perfum de les colònies
Ufff.... perfum de colònies que poc a poc, però amb caminar ferm, va disipant-se.
Les classes d'Infantil hauríem estat de colònies els passats
6, 7 i 8 d'abril, però no ha pogut ser, així que, en compte d'estar decaiguts o desanimats, hem decidit muntar-nos les nostres colònies a casa i mirar la lluna, fer-nos una cabana, dormir
en sac, en tenda de campanya, buscar objectes amb les
llanternes i divertir-nos. (I alguns infants han demanat quedarse a dormir a l'Escola, quan puga ser.

Quatre fotos d’alumnat que
ha fet colònies a casa.

Taewkondo
Nahuel Juanes de 4B i Painé Juanes de 5A de Primària van participar
a la modalitat de promesas de taekwondo al 1r Open Internacional
d'Espanya, Argentina, Colòmbia, Panamà, Perú, Xile i Veneçuela.
La competició es va realitzar per
videoconferència i Nahuel va obtindre la segona posició a la seua categoria i va ser tota una experiència
molt emotiva per donar suport a l'esport.

Nahuel i Painé Juanes
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