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Parlant en confiança

Comença hui aquesta secció reservada per parlar-nos
del COVID'19: activitats que fem a l'Escola o recomanacions generals. Hem volgut agrupar tots els textos en
aquesta secció i aquest és el primer article:

Aire fresc i net

Entre les mesures que ja hem posat en marxa per a lluitar contra la Covid, la ventilació a les aules és un aspecte important.
En classe de Tecnologia (ESO) hem vist com s'inventen
eines que permeten donar solució als problemes que se'ns
presenten. Hem treballat amb un sensor de Co2 que
mesura el seu nivell a les aules. Els alumnes han aprés
que si no es mantenen les finestres obertes els nivells de
Co2 augmenten i amb ell el risc de presència d’aerosols:
les gotetes que es queden en l’ambient quan respirem i ja
hi ha evidències científiques que són una via de contagi.
Vam confirmar que totes les aules on treballem tenen una
ventilació adequada i són segures.

Hem aprés com funciona l’aparell i quin tipus de ventilació és la més adient depenent del nombre de persones,
l’activitat que desenvolupem i el volum d’aire de les aules.

A través d'una calculadora hem obtingut els nivells que no
hem de sobrepassar. A banda de treballar Matemàtiques i
Tecnologia ens està servint per continuar sensibilitzant-nos
en la importància de les mesures de seguretat en la lluita contra el virus. Una altra conseqüència en la qual va derivar
aquesta activitat és la necessitat que alumnes i professors
tindrem aquest hivern d’estar més abrigats a les aules.
Encara sort que a la nostra terra tenim temperatures més
amables que en altres latituds!
I hem tingut la visita d’ À Punt, RTvV, per fer un reportatge
sobre el tema i entrevistar al professor de Matemàtiques i
Tecnologia a l’ESO que duu el Projecte, Josep Lluís Bo.

Tres imatges de
l’alumnat d’ESO
realitzant estudis
de l’aire i la ventilació a les aules.

À Punt, RTvV
entrevistant a
Josep Lluís Bo
a l’Escola Les
Carolines.

Petites Biografies: Josep Bosch Mas

Actualment Josep (19a Promoció ) es troba treballant
amb nosaltres a l'Escola i açò ens diu:
“Després de deixar l'Escola allà per l'any 2003,
vaig seguir estudiant a l'Institut del meu poble on
em vaig preparar per continuar amb Belles Arts,
però com què no ho tenia gens clar acabí estudiant
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, sense saber
massa bé a que me n’anava a dedicar en el futur.
Anys després d'acabar la Llicenciatura vaig decidir provar a fer el Màster de Professor d'E.F. i a

l'hora de fer les pràctiques vaig tindre clar on volia
anar: vaig tornar a l'Escola després d'uns 12 anys i
a hores d'ara ací seguisc.
Durant aquestos 4 darrers anys he treballat de
monitor al pati de Primària, al de l'ESO, al menjador,
al bus... i ara mateix no puc estar més orgullós,
perquè aquest curs he començat a donar classes
d'E.F. a l'ESO, cobrint la baixa per paternitat d'Hèctor.
Així que ja podeu imaginar com estic de content !!”
I nosaltres també, estimat Josep!
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Parlant en confiança: Continua l’estudi de la COVID-19
Per presentar els diferents aspectes que han treballat sobre la malaltia, l'alumnat d'ESO ha realitzat
exposicions orals per intentar solventar algunes
qüestions candents com ara, sí aquest virus és selectiu en funció dels països o la classe social de la
ciutadania? O, és cert el que es diu en contra de la
vacuna russa? O què sabem de la Grip Espanyola?
Aspectes diversos i tots interessants per intentar
entendre aquesta malaltia: Com afecta la pandèmia
a l'economia en general i al petit
comerç en particular? Són adequades les mesures higièniques
que duem a terme?
Aquests treballs han estat
avaluats des de l'àrea de llengua.

La Ciència a escena

Tres fotos de les activitats sobre l’estudi del COVID-19 realitzades per l’alunat de Secundària.

Aquesta setmana els grups de 3r de Primària han
començat un nou Projecte de Treball: La Ciència.
Els xiquets i xiquetes van rebre la visita d'un investigador i
unes investigadores que semblaven ser els bessons de les
seues tutores i els van haver d'ajudar a resoldre un gran
problema: què fer amb allò anomenat pels infants “moc de
goril·la” un producte viscós emprat per relaxar-se i jugar,
doncs pot produir irritacions en la pell de qui l'utilitza.
Aleshores vam canviar els components i vam poder comprovar que el nou “moc de goril·la” no irritava les mans i
era segur per a la població.
Això els va motivar a aprendre més i més. Ja han establert allò que saben i volen saber però, tot i que coneixen
alguns experiments, estan desitjant descobrir quins coneixements obtindran de La Ciència.

Alumnat de Tercer de Primària amb el nou Projecte sobre La Ciència.

La Policia Científica

“Un horrible crim ha sacsejat l'Escola!
Divendres passat, dos alumnes de 3r
d'ESO van aparèixer brutalment assassinats a l’aula de Tecnologia.
La resta de l'alumnat de Tercer es convertirà en Policies Científics per poder
desvetllar qui ha estat responsable de
tan brutal assassinat.
Per fer-ho, hauran de realitzar diverses
proves científiques com són experiments, retrats robot, interrogatoris,
anàlisi de proves, redacció d' informes i
atestats i arribar a conclusions.”

Quatre fotos de l’alumnat de 3r d’ESO
fent treballs de Policia Científica.

En aquest Projecte de Treball
sobre el Mètode Científic, les
Matemàtiques i la Llengua són
les àrees curriculars principals.
Eureka
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Moltes felicitats
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Entre el 29 d’octubre i el 4 de novembre fan anys:
Joel Gómez Albert, 3; Lluís Rozalén Alonso, Daniel
Giner Romaguera i Raúl Porrua Uri, 4; Mario Manzano
Izquierdo, 6; Pau Peris Roig, Diego Guerrero Màrquez
i Àlvaro Guerrero Márquez, 8; Mateo Garcia Torrijos i

Nicolás Alamà Martín, 9; Marc García-Sala Ortells,
Júlia Bono Alegre i Martina Bono Alegre, 13 i Joana
Matalí Auber, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... guirigall [giɾiɣáʎ]

m. Confusió que es produïx quan molts que parlen, criden
o canten alhora o desordenadament.

Un grup de professionals de l’animació
preparant un “GUIRIGALL”.

La Tardor Infantil

Eixa edat en la què es juga
per primera vegada amb les
fulles seques: trepitjant-les,
trossejant-les per fer menjarets, mesclant-les amb
aigua, amb terra… fent una
“pluja de fulles”, pintant-les…
Eixa edat en la què un
conte d’un pardalet o una
fada explica la vegetació
amb fulles caduques o
perennes i la força del vent.
Eixa edat en la què es descobreix que barrejant el blau i el
roig, o el roig i el groc, obtenim
colors preciosos…
Eixa edat en la què
comencem a diferenciar per la
forma i el nom els fruits secs i
solen fer-se un embolic.
Eixa edat en la qual
enceten la fascinació per la
tèbia estació de la Tardor…

Sis fotografies de La Tardor
viscuda per l’alumnat d’Infantil
de Les Carolines.
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Capella de Ministrers

Capella de Ministrers és un grup de música valencià fundat el 1987 pel
seu director Carles Magraner. Interpreten música vocal i instrumental, especialitzat en la interpretació del patrimoni musical espanyol anterior al
segle XIX utilitzant criteris d'interpretació fidedignes a cada època i instruments històrics.
Llegim als diaris que la formació publica aquests dies el disc Germanies del
Renaixement per commemorar així el cinc-cents aniversari de la Guerra de
les Germanies que va enfrontar a artesans i burgesos contra la noblesa de
València, Mallorca i Catalunya.
Enviem una forta abraçada a Carles Magraner, pare de Maria i Josep antics
alumnes de les Promocions 32a i 30a repectivament, segurs com estem que,
aquesta producció discogràfica, que és la seixanta-una des del seu inici com a
Capella de Ministrers, obtindrà tot l'èxit i reconeixement que el seu treball avala.
Moltíssimes felicitats i una abraçada a la família!

Premis Jaume I

Carpeta del darrer treball de Capella de Ministrers.

Els premis Rei Jaume I van ser creats el 1989 per
afavorir l'acostament en estudis i investigació, entre
les diferents entitats científiques i les empresarials
per a la promoció de la investigació i el desenvolupament científic a Espanya.
Els premis són atorgats per la Fundació Premis Rei
Jaume I, constituïda per la Generalitat Valenciana i
la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats. En l'edició d'enguany han estat premiats:
Francisco José García Vidal, en la categoria d'Investigació Bàsica.
Diego Puga Pequeño, en Economia.
Miguel Beato del Rosal, en Investigació Mèdica.
Fernando Maestre Gil, en Protecció del Medi Ambient.
Laura M. Lechuga Gómez, en Noves Tecnologies.
Verónica Pascual Boé, en el premi a l'Emprenedoria.
El director de la Fundació Valenciana de Estudis
Avançats, membre de l'Academia Europea de les
Ciències i les Arts i president executiu dels Premis
Rey Jaime I, és Javier Quesada, pare de Guillermo i

Moment de l’entrega del Premis Jaume I d’enguany.

Manuel Quesada Vilar, antics alumnes de la 6a i 8a Promoció respectivament, als qui enviem una forta abraçada.
A Javier el recordem amb gratitud i afecte, ajudant-nos
sempre amb els assumptes econòmics escolars, tant de
temps enrrere.
Us enviem les nostres salutacions per a tota la
família!

Alegries pel Sistema Solar

Passat 7 d'octubre Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola, es
trobà a València prop de la plaça del Pilar, un exalumne, Ánder
Serrano (31a Promoció). Els dos es van emocionar i estigueren
parlant uns 10 minuts.
Aquest curs Ánder volia seguir estudiant, però què on ell podia
no hi havia plaça. La seua germana, Marina, de la 23a Promoció,
està treballant al mercat d'Albal.
Emili li comentà a Ánder que al curs 2022-2023, si la pandèmia
ens deixa, celebrarem el 50 Aniversari de l'Escola.
Ja quan marxaven Emili li digué:
-La vida és divertida pel Sistema Solar. I entre somriures es van
acomiadar.
També aquelles formigues que van observar l'instant es van emocionar.
Ánder Serrano Madrigal i Emili Olmos i Pascual.
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