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Obrint les finestres
El Centre del Carme Cultura Contemporània de València (CCCC), acull
l'exposició “Des de la meua finestra”,
des del 2 de juny fins el 23 d'agost.
Aquesta és una proposta participativa per realitzar intervencions
efímeres en les finestres i així veure
com les nostres cases es transformen
en espais temporals d'art.
Algunes de les propostes rebudes
s'han integrat en una instal·lació audiovisual, on el carbonet i la llum assenyalen la relació entre l'interior i
l'exterior...
“Des de la meua finestra” pretén estendre els
límits de la nostra quotidianitat; repoblant el
que veiem a través de les finestres i conquistant allò que som capaços d'imaginar.
Són temps per a reivindicar la imaginació.
Estem molt contents, a més, perquè, de la mà
de Silvana Andrés (mare de l'Escola, professora de l'activitat extraescolar Arquilecturas i integrant de l'Espai de Mediació Cultural del CCCC ) alguns dels
col·laboradors de l'exposició són alumnes i mares de l'Escola: Gael (3r A P),
Marc (1rB P) i sa mare Elizabeth Robles; Martina (3rB ESO) i Marcos Ramos
(3r A P); Iván Portolés (3r B P) i Martina García (3r A P); Joan Bargues (3r A
P) i sa mare Inma; Olga (2n B ESO) i Andreu Murria (3r A P) i sa mare Ángeles
Serna; Lucas Haro, Mariola Vila i Àlex Sánchez (3rA P).
Sis fotos de treballs realitzats per a l’exposició
“Des de la meua finestra” per alumnat i famílies
de Les Carolines.

Lucas Martínez Hernández
Una vegada acabada la seua etapa escolar en Les Carolines,
Lucas (22a Promoció) tenia clar que es volia dedicar a la
docència. La persona que el va motivar perquè prenguera
aquesta decisió va ser Noelia -la seua professora d'Educació
Física mentre estava estudiant amb nosaltres- a la qual la
recorda com la persona que li va fer treure el millor que ell tenia
i adonar-se'n de la importància de ser un bon professor.
Així doncs, abans de realitzar els estudis de Magisteri i l'espe-

cialitat d'Infantil, va realitzar diversos cursos de Formació Professional en la branca d'Educació Física (TECAM i TAFAD).
Actualment està opositant per a Mestre d'Educació Infantil, mentre treballa a l'Escola atenent el menjador, el
transport i els patis i tots els estius treballa a la Universitat
Politècnica de València com a monitor de Temps Lliure a
l'Escola d'Estiu.
Estem encantats amb tu, Lucas!
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Reptes i jocs
Reptes i jocs que la mestra del grup de les Marineres
i Mariners (Infantil 5A) proposa als seus alumnes en els
vídeos setmanals que els envia com ara ser capaços
de traslladar al paper el dibuix que, amb el dit, algú et
fa a l'esquena. O triar un dibuix senzill-com una casa
o un sol- i intentar reproduir-lo amb els peus.

Ens diu Mónica que han gaudit molt proposant-los
i jugant i no ens cap cap dubte!

Reproduir un dibuix que et
fan sobre l’esquena.

Dibuixar amb el peu.

Parlem de Música
Els grups de 2n i 3r d'ESO estan duent a terme Tertúlies Musicals. Es tracta
d'escoltar un disc important de la Història de la Música per a després intercanviar impressions, opinions, informació, etc.
Aquesta setmana hem escoltat l’SGT “Pepper's Lonely Hearts Club Band”
de The Beatles i per a la setmana propera han d'escoltar el “Pet Sounds” de
The Beach Boys ampliant també així la seua cultura musical.

Tertúlia Musical per internet de l’alumnat de Segon i Tercer de Secundària.

Eyebombing
Eyebombing és un moviment artístic urbà que conté una
idea tan simple com atractiva: humanitzar els carrers i despertar somriures entre la gent quan camina per la ciutat.
Es tracta d'enganxar "googly eyes" en qualsevol element
de la via pública per transformar-lo en una criatura amb

vida pròpia. Els "googly eyes" són els ulls que s'utilitzen
per fer treballs manuals, aquells que són una mica bombats, recoberts d'un plàstic molt finet i tenen una pupil·la
dins que sovint és mòbil.
En aquest cas a l'alumnat
se li proposà construir els
seus propis "googly eyes" a
partir de blísters buits de
píndoles, cartolina negra i
cola, per tal de reutilitzar i
no produir més plàstic.
Els resultats han estat
espectaculars i superdivertits!
Tres fotos de “googly eyes”
realitzats per l’alumnat.
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Moltes felicitats
Entre l'11 i el 17 de juny fan anys:
Laia Minguet Caballero, 2; Lucas Moya Díez, 4;
Mark Arce Fort i Victoria Arce Kladkov, 5; Daniel·la
Estero Martínez, 7; Marcos Hernández Romero, 8;

L’acudit de
Llorenç Giménez
Una alumna, en el pati de l'escola cavil·lant i mig
plorant. S'hi acosta la mestra i li pregunta:
– Per què estàs tan trista?
– Perquè ma mare m'ha dit que he de vindre a
l'escola fins els 16 anys...
– No et preocupes, això no és res: els mestres
hem de vindre fins els 65!!!

Dia del Medi Ambient
El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a
tot el món. Aquesta celebració va ser establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seua Resolució
(XXVII) del 15 de desembre de 1972 per donar una cara humana als temes ambientals; animar les persones a convertirse en agents actius del desenvolupament sostenible i
equitatiu; promoure la idea que la societat és fonamental per
a canviar les actituds en relació als temes ambientals i impulsar una societat que assegure a totes les nacions i persones
el gaudiment d'un futur més segur i més pròsper.

Maya Mohedano Company, 10; Dídac Piqueras
Miguel i Leonardo Ramírez Floropoulos, 11.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts
anys!!

Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
L'agost de 2015, 193 països
van acordar els 17 objectius
següents:
Objectiu 14:
Conservar i utilitzar de
forma
sostenible
els
oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Aniversari de Tiananmen
Passat 4 de juny va
fer 31 anys de la
massacre de la Plaça
de Tiananmen a Pequín, Xina, en la qual
obrers i estudiants
protestaven per la
Jove davant dels tancs.
falta de llibertat.
Centenars o milers de morts i detinguts (segons les diferents
organitzacions que narrem els fets i sense xifres oficials) va
ser el tràgic balanç. Una foto pegà la volta al món: la d'un jove
parat enmig d'una avinguda detenint una columna de tancs
que circulava per la via.

Enigma
Orientació a les
famílies i l’alumnat
Després d'haver conclòs les reunions d'orientació i transició a l'ESO amb l'alumnat i les famílies de 6é de
Primària, des del Gabinet Psicopedagògic de l'Escola
hem realitzat la intervenció amb els cursos de Segon i
Tercer de l'ESO esclarint els itineraris acadèmics, donant
informació de l'optativitat i resolent dubtes que van sorgir.
Amb l'alumnat de Quart de l'ESO continuem amb el
procés d'orientació, però més personalitzat, acompanyant
i facilitant el procés de presa de decisions, amainant
nervis i donant molts ànims per a aquesta promoció
d'alumnat que finalitza l'ESO en aquestes circumstàncies
tan especials.

Compta ràpidament les lletres
que hi ha girades
en aquesta sopa
de lletres:

Solució.
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L’Educació Física
a casa
L'alumnat de Secundària ha triat i realitzat rutines diferents cada setmana a partir d'una
ampla varietat de propostes d'activitats dirigides
com ara Zumba, Tonificació, Ioga, Abdominals,
Body Combat o G.A.P.
A més a més, si l'alumnat ja comptava amb un
pla d'entrenament individual, ha pogut continuar
amb ell. Per descomptat, totes les activitats
físiques havien de seguir les normes i recomanacions respecte a roba adequada i higiene, a
l'adaptació del nivell de la sessió i a la hidratació
necessària. Encara en el confinament, hem pogut
gaudir d'una bona Educació Física.

Educació Física a casa.

Redissenyant l’Escola
Passat dijous, un grup de professores i professors de les tres
etapes educatives, va estar a l'Escola mesurant les distàncies
entre taules i pensant en la futura distribució i accés a les aules
amb la finalitat de començar a preparar el curs 2020-2021.

Professorat que passat dijous va realitzar
treballs per adaptar tots els espais escolar
per al nou curs escolar 2020-2021.
Mesurant distàncies entre taules.

El Pati Central de l’Escola ple de flors de xicranda.

Proporcionalitat
L'alumnat de 4t d'ESO que cursa l'optativa de Matemàtiques A, dintre de l'Itinerari d'Aplicades acaba el curs amb
la realització d’una maqueta feta a escala.
L'alumnat ha estat estudiant, al llarg de període de confinament, una unitat sobre la semblança en la què s’ha treballat
el concepte de raó de la semblança i figures semblants.
Després de fer
molt dibuixos i
representacions,
passar pel concepte de plànol i
mapa, van acabar
el curs amb
aquest mini Projecte d’Àrea.

Quique Porta i la seua maqueta d’una taula.

Ací teniu el resultat de Quique
Porta amb la seua reducció a escala 1:4 d’una tauleta auxiliar.
Totes les mesures tallades amb
cartolina han estat reduïdes 4 vegades per tal de treure la maqueta.
Com el seu nom diu, unes
Matemàtiques Aplicades i útils
per a la vida. Ara ja es poden
atrevir a dibuixar i distribuir un
bany o una habitació sense que
es troben sorpreses a l’hora de
construir o posar les elements
que van dins.
Eureka
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Women in Art (WIA)

Obra de Charlotte Salomon.

Just quan vam acabar d'explorar el món de
l'artista Charlotte Salomon, va començar el confinament. Ja havíem aprés que ella va ser víctima
de l'antisemitisme. La seua obra “Vida? o Teatre?”
ens va inspirar per crear obres composades per
diferents escenaris en un únic dibuix.
Durant aquest temps, des de casa, amb tot
l'alumnat de 6é de Primària hem continuat treObra d’Emma Kunz.
ballant a l'àrea d'Educació Artística Plàstica
sense perdre l'objectiu del Projecte Europeu “Women in Art” que és visibilitzar les
dones artistes europees.
Hem continuat gaudint de l'art de Rebecca Horn i la seua superació a l'aïllament
social amb l'ajuda de l'art; d'Olga Boznanska i els seus retrats impressionistes
en espais interiors; d'Emma Kunz i els seus dibuixos geomètrics amb una precisió
inaudita; de Florence Henri i la seua exploració i creativitat en el món de la fotografia i de Judith Leyster pintora de l'època barroca i l'obra de la qual va estar
exposada durant anys al Louvre sota el nom d'un home.
Hem descobert els seus mons, les seues obres i hem vist com, una volta més,
han estat esborrades dels llibres d’Art.
El curs vinent esperem rebre a les escoles d'Itàlia, Grècia i Polònia per clausurar i
celebrar el treball que tot l'alumnat ha realitzat durant aquests dos cursos escolars.
WIA continua...

Obra de Florence Henri.

Obra d’Olga Boznanska.

Obra de Judith Leyster.

Salutations en français
En tant que professeure de Français au Collège, je tiens à
saluer l'excellent travail que mes élèves ont réalisé ce trimestre,
malgré la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons.
Je remercie tout particulièrement les élèves de Seconde
pour leurs efforts et leur motivation. Nous avons déjà à l'esprit
la troisième année, et pensons déjà à notre possible échange

scolaire avec le collège Saint Victrice de Bihorel en France.
Nous venons d'envoyer à nos futurs correspondants des
photos de notre groupe avec des messages en français
leur montrant notre motivation! D'après Julie, professeure
d'Espagnol à Saint Victrice, ses élèves sont aussi motivés
que les nôtres! Vivement le printemps prochain!

Alumnat de Segon de Secundària de Francés.
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La màgia de les paraules
També hem treballat com s'escriu una notícia i un
Els xiquets i xiquetes de 3r A i B de Primària han tret
dels aspectes en els què ens hem fixat és en eixes
a la llum tota la seua creativitat per mitjà d'algunes acnotícies fictícies que ben bé podrien ser certes. El
tivitats d'escriptura. Una mostra d'aquesta creativitat la
treball consistia en escriure a partir d'una imatge.
podem trobar en eixos significats alternatius de paTitular: Raboses,
raules que ja en tenen
ficció i realitat.
un. L'exercici es deia:
Entradeta: Aquests
"Paraules a la nostra
dies de confinament
manera":
dels humans, donen
Galaic: Una persona
llibertat als animals a
que va molt ben vestida
les ciutats.
a un ball de gala.
Cos de la Notícia:
Marquesina: La filla
A les grans ciutats,
d'una marquesa o una
aquests dies de confixica que té moltes
nament, les persones
taques de resina.
no han pogut eixir de
Demorar: Devorar
casa. Els carrers estan
mores. / Pot ser un dibuits de gent i això ha
moni que devora.
fet que els animals
Maulet: Quan un gat
com aquesta bonica
maula furiós o conUna rabosa pels carrers de la ciutat buida s’ha creuat amb la seua imatge.
rabosa puga passejar
tent. / Quan beus un
pels carrers.
got de llet, maules com un gat.
La rabosa s'ha creuat amb la seua pròpia imatge,
Xiuxiuejar: Quan el maquinista d'un tren fa xiu-xiu.
pareix que li diga:
/ Estiuejar a un poble que es diu Xiu-xiu.
- Hola, bon dia, amiga rabosa!
Directiu: És com un director i una actriu que treAlmenys no han de dur mascareta.
balla en eixes dues coses.

Matriculació telemàtica
Dilluns 8 començà el període de matriculació per a
Infantil i Primària que finalitzarà proper dimarts 16 de
juny. Heu d'emplenar la sol·licitut de manera
telemàtica a través del web de la Conselleria.
A la nostra pàgina web trobareu els enllaços fàcilment

per realitzar aquest tràmit. D'aquesta manera, a través
d'aquesta pàgina, ens arribarà a l'Escola la vostra
sol·licitud de plaça per al proper curs escolar 20-21.
El període per l'ESO començarà proper dimecres
17 de juny i finalitzarà el dia 25 de juny.

Condol
Dissabte dia 6 de juny va faltar Pilar Franco Saldaña,
mestra i companya nostra en la Societat Cooperativa
Escola Les Carolines durant els darrers anys 70 i quasi
fins els 90.

Enviem una forta abraçada a la família, especialment als
seus dos fills i antics alumnes, Miguel Ángel i Xavo Baixauli
Franco, així com a la seua germana Conxa, a les seues
nebodes -també antigues alumnes- i la seua família.
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