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Visita a l’Escola en Fase 1
La nostra Escola, al
igual que altres centres educatius, ha
obert les seues portes
sols per tasques de
desinfecció, neteja i
condicionament. Sols
els membres de l'Equip Directiu i el personal d'Administració,
proveïdors i l'empresa
de neteja tenen permesa l'entrada i estada al Centre.
Quan es decrete
l'entrada en la Fase 2,
Sònia, la nostra directora a la
s'iniciarà el procés
porta dels despatxos de l’Ecola.
d'admissió d'alumnat
nou per al curs 20-21 que aquest curs és íntegrament telemàtic.
Les famílies sol·licitants que no puguen realitzar la sol·licitud
mitjançant mitjans informàtics, podràn demanar ser atesos a
l'Escola.
Sobre l'obertura del Centre per a infants de 0 a 6 anys,
en cap cas la Conselleria d'Educació ha considerat que els
centres puguen rebre a l'alumnat per entendre que no es
poden garantir les mesures de distanciament i seguretat
que, en aquests moments, encara són necessàries.
Per contra, l'alumnat de 4t d'ESO pot demanar orientació o suport presencial en les matèries que ha de treballar o recuperar,
sol·licitant amb cita prèvia i sempre amb un caràcter voluntari.
Tant l'Equip Directiu com el Claustre de professorat, garantint
sempre les mesures que dicten el Ministeri i la Conselleria de
Sanitat, aprofitarà aquesta Fase 2, per estudiar i dissenyar els
possibles escenaris que es poden donar per al començament
de curs, al mes de setembre, sobre el que de moment no hi ha
informació oficial que ens done una idea clara i concreta de
com serà eixe començament de curs.
És per això, que l'Escola romandrà oberta, però sense
alumnat, fins el mes de setembre, moment en el que esperem, de tot cor, poder tornar a certa normalitat i oferir el
projecte d'Escola Les Carolines que totes i tots estimem,
garantint les mesures sanitàries que es requerisquen i
garantint l'essència del nostre Projecte Educatiu.
Us informem també que hem decidit enguany no oferir el
servei d'Escola d'Estiu. Tot i que ha estat una decisió complexa, doncs portem molts, molts anys oferint "L'aventura
de l'Estiu", dins la nostra idea d'estar al costat de les
famílies i ajudar-les en tot allò referent a la conciliació, les

Marta Sanchis Ibáñez

Fins Itàlia se'n van les nostres salutacions per la
nostra antiga alumna Marta de la 28a. Promoció,
què es troba a Roma estudiant 3r curs de Turisme a
La Sapienza Università di Roma, amb una beca d'estudis del Programa Erasmus instaurat per la Comissió
Europea l'any 1987 per tal de promoure l'intercanvi

Vista del Pati d’Infantil de Les Carolines.

circumstàncies d'aquest any ens fan molt difícil el poder
centrar-nos en la seua organització i dotar dels recursos
que una activitat com aquesta requereix, atenent a les
mesures de prevenció sanitàries.
Moltes gràcies a totes i tots per la vostra comprensió,
col·laboració i suport.
La Directora

Vista de la pista poliesportiva de l’Escola.

Vista del Pati Central de l’Escola.

d'estudiants dins de la Unió. Es troba confinada a sa
casa italiana des del mes de març a l'espera de
poder tornar a la Universitat i de tornar, com no, a sa
casa de Paterna. T'enviem una abraçada molt forta
impreganada de molt d'ànim a tu i a tota la família,
tant vinculats com esteu a l'Escola.
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Daily life during the lockdown
Students of 2nd of Secondary school talked about “My Routine during
the Quarantine” with the help of some pictures.
It was very nice to see how our classmates organise their days, both
their obligatory tasks, like homework or household tasks, as their
leisure time.
We saw classmates eating, studying, walking their dog, exercising,
sharing some time with their family and, of
course, playing video games, chatting online
or watching series.
We all enjoyed sneaking into each other's’
lives.
Ilse (A happy teacher)

El Mim
Al grup de 5é B de Primària estem treballant el Teatre i, encara que és una mica
complicat des de la distància, el treball en
equip ens fascina.
Una de les activitats ha sigut gravar un
vídeo amb la técnica del Mim: dins de les
Arts Escèniques, és una tècnica d'actuació
que utilitza el gest, en concret la mímica, i no
fa servir el llenguatge parlat.
L'aparició del cinema, què en origen era
mut, va popularitzar grans mims com ara
Charles Chaplin o Buster Keaton.
També és un recurs freqüent en arts escèniques populars i de carrer, especialment
si poden incloure públic de diferents llocs, per a passar l'obstacle de la llengua,
espais molt grans o sorollosos.
A la nostra terra comptem amb un pretigiós Festival Internacional de Mim
a Sueca (el MIM).
La classe s'ha mostrat molt participativa i molt creativa, com veieu.
Enhorabona!

Dues fotos d’alumnat de 5é B de Primària
practicant la tècnica del mim.

Telecolònies a Primària
Com bé sabeu, aquest curs no hem pogut gaudir de les nostres estimades colònies com ens agradaria.
Tot i això, sabem que els xiquets i xiquetes han desitjat viure
aquesta experiència tant com nosaltres. Per aquest motiu, el
professorat de Primària va preparar un dia i una nit de
colònies a casa amb un conjunt d'activitats similars a les que
sempre hem fet en aquestes ocasions. Sabem que la situació
a casa de cada família és diferent, per tant, cada família havia
d'adaptar lliurement aquesta proposta a les seues possibilitats
sense cap tipus de pressió.
Amb això, durant dijous i divendres no vam programar cap activitat
de caràcter acadèmic i vam crear un àlbum de fotos per tal que pujàren totes aquelles imatges o vídeos sobre les colònies a casa per
enregistrar gràficament aquest moment tan especial.
Cartell i programa de les colònies a casa.
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Moltes felicitats
Entre el 21 i el 27 de maig fan anys:
Marina Hernández Romero, 5; Víctor Alemany Martínez
i Jimena Santa Cruz Elche, 7; Carla Morera Cabedo i Marc
Piqueras Miguel, 8; Abril Cambronero Navarro, 9; Marc
Bataller Costa i Mateo Escudero Villanueva, 10; Iván Bogdan
Antonio Ballester, Laura Martín Tamarit i Mireia Martín

Tamarit, 11; Alejandro García-Sala Jarque, 12; Eric Pérez
Navarro i Adrián Sabater Perales, 13; Ayelen García Cuéllar,
Óscar López Ferriols , Claudia Vivas Rausell i Victoria Vivas
Rausell, 14; Alejandro Cañavate Piedras, Assuan Sancho
Aguirre i Mario Tarazona Alcañiz, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Enigma
Quants rectangles pots comptar? Pensa que poden
ser de diferent grandària i estar superposats.

Solució:
Hi ha 10

Enigma

Objectius de
Desenvolupament Sostenible

L’acudit de
Llorenç Giménez

L'agost de 2015, 193 països
van acordar els 17 objectius
següents:

Conversa i reflexió entre infants:
-El que fan els nostres pares amb nosaltres no té
trellat. Primer ens ensenyen a parlar i a caminar i,
quan ja dominem les dues coses, ens demanen que
callem i que estiguem quiets!

Objectiu 11:
“Fer les ciutats inclusives,
segures, resilients i
sostenibles.”

In memòriam
Volem recordar en aquestes pàgines a dues persones que han estat rellevants al
seu àmbit d'ocupació: el polític- i mestre- andalús Julio Anguita, que va morir passat dissabte 16 i el pintor valencià Juan Genovés qui ens deixà divendres 15. Als
dos els uneix el seu amor per la llibertat i la seua lluita per millorar la millor manera
d'entendren's com a grup humà que és la democràcia.
Dencanseu
en pau.

Juan Genovés
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Treball d’Investigació sobre la Realitat Augmentada
La realitat augmentada (RA) és el terme que es fa servir per
Va triar un dels grups de 6é de primària al tercer trimestre del curs
definir una visió directa o indirecta d’un entorn físic en el món real,
2018-19. Actualment, aquest grup d'alumnes cursa 2n d'ESO:
els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la
“...Amb aquesta investigació pretenem explorar el potencial de les
creació d’una realitat mixta a temps real. Consisteix en un conjunt
activitats basades en la RA mitjançant una intervenció a l’aula breu
de dispositius que afegeixen informació virtual
en una classe de 6è de Primària. A més, aquest
a la informació física ja existent. Aquesta és la
experiment pretén provar si les activitats
principal diferència amb la realitat virtual, ja
basades en RA milloren l’adquisició de conque no substitueix la realitat física, sinó que
tinguts geomètrics 3D, en particular aquells relaafegeix un entorn fictici (per exemple, dades
cionats amb habilitats especials...”
informàtiques) al món real. Amb l'ajuda de la
“... amb les activitats basades en la RA pretecnologia (per exemple, afegint la visió per
sentades en aquest treball es millora la punordinador i el reconeixement d'objectes) la intuació mitjana. A més, els estudiants presenten
formació del món real que envolta l'usuari es
un alt grau de satisfacció quan aprenen amb
converteix en interactiva i manipulable. La inaquesta nova instrucció basada en RA...”
formació digital sobre l'entorn i els objectes pot
“...En l’actualitat, la Realitat Augmentada
ser superposada al món real. A tall d'exemple,
(RA) és una de les tecnologies emergents amb
podem entrar dins d’un llibre i formar part de
un gran impacte al camp de l’Educació. Les
la història que ens explica; també podem viactivitats basades en RA milloren la docència
sualitzar imatges que prenen vida o entorns
i els processos d’aprenentatge.
canviants. (Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure).
També, l'ús d'aquest tipus de tecnologia a
Míriam Flores és la mestra que treballa amb
l’aula, facilita l'enteniment de continguts des
nosaltres com a monitora d'autobús, pati i menMiriam Flores Bascuñana d'àrees diferents com Arts, Matemàtiques o
jador i que ha volgut compartir el seu Treball
Ciència. En aquest treball proposem una instrucd'Investigació de final de Grau que realitzà mentre feia el seu període
ció basada en la RA per explorar els avantatges d’un curs de 6è de
de pràctiques a l'Escola.
Primària relacionat amb formes de geometria 3D... Els resultats
L'Article està publicat a la revista “Education Sciences”; s'anomena
obtinguts permeten preveure que les propostes basades en RA
On augmented Reality for the learning of 3-D Geometric Contents: A
milloren lleugerament els mètodes didàctics clàssics...”
Preliminary Exploratory Study with 6-Grade Primary Students (Realitat
Estem molt agraïts, Miriam, de poder compartir el teu treball i
augmentada per a l’aprenentatge de Continguts geomètrics en 3D:
dedicació com a futura mestra i et donem la nostra enhorabona i
estudi exploratori preliminar amb estudiants de 6è grau de Primaria).
t'enviem una càlida i afectuosa abraçada.

Confirmació de plaça per al pròxim curs
Com tots els anys, l'Escola ha enviat a les famílies el full
de Confirmació de Plaça per al pròxim curs escolar 20202021. Fins el 29 de maig les famílies heu tornar aquest full
a l’adreça electrònica:

confirmacio20-21@lescarolines.com

Així mateix haureu de confirmar, al mateix full, si us caldran
el Serveis de Menjador i Transport Escolar. També enguany
es presenta la possibilitat d'abonar, durant els mesos de juliol
i agost, el 50% del mes de setembre pròxim.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

A jugar!

Aprofitant al màxim les estones a l'aire lliure,
mostrem ací un recull de fotos dels Apatxes (Infantil
3B), de la seua mestra i dels Submarinistes (Infantil
5B) amb cara de felicitat.

Fotos d’activitats a l’aire lliure realitzades per alumnat d’Infantil 3B i 5B.
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