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Les reunions de famílies

Amb tot el Claustre i el Personal de Serveis
empenyorat en tenir cura de la salut del l'alumnat com a objectiu principal del curs, vam convocar les famílies de Primària i Secundària
dimarts 29, dimecres 30 de setembre i dijous 1
d'octubre (Infantil ja ho havia fet) per donar la
benvinguda al nou curs, explicar el funcionament general de l'Escola i el particular de cada
grup, i fer-les coneixedores del Pla de Contingència, que és el document amb els procediments alternatius i les instruccions a les
condicions operatives normals de l'Escola, puix
en el moment actual, amb l'emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia
Document presentat en les reunions de famílies.
provocada pel Covid-19, el fa necessari.
tres infants són imprescindibles per a formar bones persones.
Les reunions van ser, ja sabeu, telemàtiques i van tenir molta
Perquè volem ensenyar no sols contingut acadèmic, sinó
participació. Siga com siga, de manera presencial o no, nospensament crític i rigurós, llibertat d’elecció i rebuig absolut
altres sempre hem cregut que l’Escola és un assaig de la vida,
a l’obediència sense argumentari.
perquè la sociabilització i l’aprenentatge emocional dels nos-

Un (nou) nou d’octubre

Sense celebracions al carrer ni als patis de les escoles, commemorarem aquest (nou) nou d'octubre.
El major repte és superar aquesta pandèmia i, per
això, tal i com s'ha de fer en temps tant adversos
com aquests, serem a les aules i no podrem obrir les
portes de l'Escola per convidar-vos a passar i fer
festa junts.
Però sí que obrirem les mans, els ulls i el cor amb
l'esperança que el curs vinent ja no siga com aquest.
Una abraçada!

Cartell del 9 d’Octubre dissenyat per
Nuria Tamarit i Ana Asunción.

Petites Biografies: Patricia Llorens Sancho

“Vaig estudiar Farmàcia ja que sempre m'havien
agradat les Ciències de la Salut i aprofitant que
teníem el negoci familiar, una oficina de farmàcia al
barri de Benimàmet.
Però vaig retardar estar al front d'aquest per fer llavors
humanitàries amb la fundació Cofares a Mauritània, Mali
i Marroc. D'eixe Treball va sorgir l'ONG Pandemono que
vam fundar amb cinc companys més.

A hores d'ara continue col·laborant amb aquestes
tasques des d'ací mentre desenvolupe la meua tasca
com a titular de la farmàcia Llorens Sancho.
Estic orgullosa d'haver passat la meua infantesa a
l'Escola Les Carolines i ara també orgullosa de ser mare
de 2 alumnes a la meua Escola”.
I nosaltres de tu, Patricia! Una abraçada!
Patricia és exalumna de la 9a Promoció.
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Posem-li color a la vida!
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Això és el que han pensat els infants i els
mestres dels grups d'Infantil 5 anys (A i B) quan
van decidir emprar pintura i tot tipus de material
per impregnar els murals
de vida i color.

Alumnat de d’Infantil 5 Anys “A” i “B”,
realitzant murals plens de color.

Millors patis

Després que divendres passat va ser un dia de pluja a
l'Escolapluja, l'endemà el sol ens acompanyà en una jornada
escolar que havíem organitzat per millorar els patis.
No eren les 10 del matí i l'equip de Les Carolines ja es
trobava en marxa amb cordes, pintura, brotxes, plantes,
terra, taladres o carretons per poder plantar, netejar, muntar,
pintar, posar o llevar... Vam ambientar-nos amb música i vam
posar-nos a treballar amb somriures i molta il·lusió.

Vam dedicar-nos a fer
de l'espai del qual el
nostre alumnat disposa
per relaxar-se, relacionar-se, jugar i viure,
un lloc més acollidor,
agradable i bonic.
Va estar una jornada
molt profitosa en la qual
vam realitzar moltes
actuacions al nostre
pati i en la que sorgiren
i es planejaren altres a
dur endavant en un
futur pròxim.
Un matí per a fer pati,
fer equip i fer Escola.

Activitats realitzades als patis de l’Escola per fer-los més
acollidors i agradables.

Diferent organització

Les mesures de seguretat i separació d’espais entre l’alumnat impliquen imaginació i estratègies per tal de dur-les a terme. En determinades assignatures i grups d’ESO es divideix
l’alumnat en classes de 20.
Aci teniu una classe de Biologia on la professora està revisant una correcció als dos grups
alhora des de la porta que separa dues aules.
Cal dir que l'alumnat d'ambós grups mostra una actitud exemplar durant aquestes peculiars
explicacions.
Classe de Biologia amb dos grups en dos espais diferenciats.
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Moltes felicitats

Entre el 8 i el 14 d’octubre fan anys:
Álvaro Langa Lafuente i Álex Beltrán Fernández
Del Moral, 5; Hugo Gallana García, 9; Sofía Cantó
Rincón de Arellano, 10; Enric Badenes Hernández,

Laia Martínez Úbeda i Adrian Ahmed Solaz, 13 i
César Olmos Armiñana, 14.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Continuen els estudis sobre la pandèmia

L'alumnat de 6é de Primària, estudiant com està la malaltia infecciosa causada per
un coronavirus que s'ha descobert recentment, COVID-19, ha volgut i ha pogut comptar amb un dels millors experts com és el doctor en Medicina i Cirurgia, el professor
d'Investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a l'Institut de Biomedicina de València, Vicente Rubio Zamora, qui els va resoldre molts dubtes i falses
creences d'aquesta pandèmia tant nova i desconeguda.
Aquest contacte va ser per videoconferència i va completar l'apartat Què sabem? del
Projecte de treball sobre el COVID-19 que estan duent a terme els infants.
Estan estudiant la malaltia en si (diferències entre virus i bactèria, conseqüències, prevenció, com afecta als aparells del cos humà) i altres qüestions relacionades amb el tema
(taxa de mortalitat, densitat de població, països més afectats...).
Estan realitzant un informatiu que es projectarà a altres grups de l'Escola; dissenyant
samarretes per a vendre, el benefici de les
quals volen destinar-lo al CSIC per ajudar en
la consecució de la vacuna així com cartells
informatius per conscienciar a tothom.
Per a preparar l’informatiu que serà el producte final-,
s’han repartit la feina: redacció de titulars, de la notícia o
nomenament de corresponsals.
Moments de treball sobre el COVID-19.
A banda, estan preparant
la música, el logotip i les seccions que tindrà l’informatiu.
Aquestes activitats els
han servit per reforçar el
treball en parella i per unir
més al grup.

Videoconferència amb Vicente Rubio.

(Tots els cursos, des dels d'Infantil fins els de l'ESO, estan implicats en l'estudi
d'aquesta malaltia tant desconeguda i malauradament propera).

Parole, parole... capgirar [kabʤiɾáɾ]

1.-v. tr. Invertir la posició (d'alguna cosa), posar-la al
revés. Capgirar un matalaf. Capgirar un quadre. El llibre té
un full capgirat.
2.-v. tr. Pertorbar la col·locació o l'orde normal (d'alguna
cosa). Els lladres capgiraren tota la casa.
3.-v. tr. Entendre, dir o fer (les coses) al revés. No es pot
parlar amb ella, tot ho capgira.

4.-v. tr. i pron. Fer canviar de parer o de propòsit (a algú).
Quan ja pareixia decidit a prestar-nos suport, algú el va
capgirar. S'ha capgirat en l'últim moment.
5.-v. tr. Canviar l'evolució o el curs normal (d'alguna
cosa). L'accident va capgirar la seua vida.

Emili Olmos, professor jubilat de Socials de l’Escola, és
molt ecologista i sempre va replegant tot el que es troba
pel terra. Un estiu estava viatjant amb la bici per França
amb la seua companya i plantaren la tenda per dormir a
un bosc. De matí s’alçà i veié un paper: “El replegaré i ja
el llançaré al contenidor ecològic” pensa Emili però quan
s’apropà se n'adonà que era un bitllet de 200 €. L’agafà i
no el llançà al contenidor ecològic sinó què el donà a una
associació solidària.

El mes passat Emili anava caminant pel carrer i veié una
moneda al terra, li semblà de 5 cèntims però quan l’agafà era
un poc més antiga, del 1853, d’Isabel II que regnà entre el
1833 i el 1868. I per veure la relació amb Felip VI podríem dir
que el pare d’aquest és Joan Carles I, l’avi Joan II però no
regnà perquè era el moment de la dictadura de Franco, el besavi fou Alfons XIII, el rebesavi Alfons XII i la contrarebesàvia
Isabel II, i en la generació següent tindríem a Ferran VII.
Ecologia i història s’agafen de la mà.

Sorpreses
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La Fira del Llibre

Enguany no es podrà celebrar de manera presencial
la Fira del Llibre a València.
Ni els Vivers ni la Plaça de l'Ajuntament podran ser
la seua seu donada la situació actual provocada per
la COVID-19.
Haurem de celebrar la festa dels llibres amb les activitats digitals que està preparant la Fundació Fira del
Llibre i el Gremi de Llibrers.

Més sobre Quino

Cartell de la Fira del Llibre 2020.

El dia 27 d'octubre de 2014, publicàvem a El Correu del Dijous:” Passat dilluns, la nostra Biblioteca commemorà el Dia
Internacional de la Biblioteca Escolar, data que se celebra
arreu del món per tal de no oblidar la importància d'aquest
servici a qualsevol centre educatiu (...)
Al llarg de la setmana passada els nostres usuaris col·laboraren en decorar la Biblioteca amb imatges acolorides de
Mafalda, la seua família i els seus amics, i durant aquest
dilluns, l'alumnat que va assistir es va fotografiar amb
Mafalda, llegir vinyetes, bafarades, còmics, acolorir punts
de lectura, visionar vídeos i conèixer als personatges
d'aquest còmic que fa unes setmanes va complir 50 anys,
i encara i tot, continua actual en aquest temps.

No oblidem a Quino, premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats, que va utilitzar el seu humor afilat,
en boca de la protagonista Mafalda, per a fer grans denúncies. Ací teniu unes mostres....”

Planeta PI

Quatre fotografies on es poden veure les
activitats realitzades a la Biblioteca Escolar,
al voltant de Mafalda i del seu creador,
Quino, a l’octubre de l’any 2014.

Llegim i observem la fotografia al diari El País que, el nou planeta
orbita cada 3,14 dies, per això s'ha decidit anomenar-lo Pi Earth
(científicament K2-315b).
Té una superfície rocosa i una temperatura de 176 graus centígrads.
L'estrella a la qual pertany té una cinquena part de la grandària
del Sol i Pi Earth és, més o menys, com La Terra de gran.

Altes distincions als valencians
PI Earth el nou planeta descobert recentment.

L'Alta Distinció de la Generalitat es concedeix enguany al Poble Valencià per la responsabilitat
demostrada per a contindre la transmissió de la

pandèmia de coronavirus, i la Distinció de la Generalitat
és per a diversos col·lectius que s'han destacat durant
la crisi, com sanitaris, personal d'emergències i neteja.
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