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Intervenim el Pati: Un Projecte dels i per als alumnes (2)

Us contàvem al número 770 del Correu del Dijous de
22 d'octubre que els grups de 2n d'ESO estan treballant
en un Projecte de Plàstica per tal de millorar el seu pati
-situat a un terreny exterior, amb dues aules prefabricades i llogades per obtenir més espais educatius a
causa de la pandèmia- amb intervencions artístiques,
que estiguen relacionades amb el món de l'Art i el
paisatge, siga natural o urbà.

La segona setmana vam tractar de millorar el seu entorn a partir
de la pintura, el color i les plantes. Tractant d'imitar l'obra del celebrat artista de Lanzarote, César Manrique, vam realitzar tot tipus
d'intervencions amb el color i els materials naturals per generar
ambients que partiren realment de l'interés i la motivació de l'alumnat que és la garantia d'èxit de qualsevol treball. Vam pintar diversos objectes, vam posar una decoració reciclada de "trapillo" (així
ho diuen) i pallets i vam obrar un jardí amb els cactus que tots nosaltres (famílies, alumnat i professorat) vam aportar. Va ser un plaer
veure quina implicació vam demostrar amb el seu treball. Després
d'una increible jornada de dur treball teníem els racons organitzats
i el jardí acabat. I vam acabar amb un berenar col·lectiu.

Tres imatges de l’alumnat de 2n d’ESO realitzant
intervencions artístiques al pati exterior de l’Escola,
junt a les aules prefabricades.

I la tercera setmana l'hem dedicada a l'Art Urbà
seguint amb el criteri de donar color i alegria al seu entorn i reflexionar sobre què és Art al carrer i què no i
fent partícip als alumnes del seu pati, que després
d'aquestes intervencions és molt més particular i, per
tant: "cuando llueve se moja...como los demàs..."

Petites Biografies: José María Buades

Alumne de la 7a Promoció i pare de l'Escola. És Arquitecte
Tècnic des de fa més de 15 anys “en els quals he tingut la
sort de poder exercir en molts i diversos aspectes
d'aquesta bonica i complicada professió. Amb el pas del
temps i de moltes persones al llarg de la meua vida, tant
personal, com professionalment, me n’he adonat que he
desenvolupat un pensament molt crític i poc conformista, però basat en el respecte als altres. És una cosa
de la què, quan anava a Les Carolines no podia adonarme'n, però ara, mirant cap enrere i reflexionant, puc afirmar que la base me la van donar aquells professionals

de l'Escola, dels quals tots pensàvem que ens donaven
molt la "tabarra". Ara, des d'ací, els puc donar les gràcies
a tots ells, ja que estic molt content i agraït, de la dedicació, l'esforç, la il·lusió i la paciència (en el meu cas), que
tots van posar en tractar d’inculcar una gran quantitat de
valors que a dia d'avui estime molt i que trobe molt a faltar
en gran part de la societat que ens envolta. Moltes gràcies
a tots per fer-ho tot tan fàcil i divertit.”
No podem estar més agraïts per les teues paraules.
Rep una abraçada gran!
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Parlant en confiança: Jugem al pati d’Infantil

Per intentar ser una Escola Infantil més segura
cada dia, hem fet moltes millores i adaptacions com
ara les separacions dels espais per a que tots els
grups gaudisquen d'una zona de pati rotativa sense
barrejar-se amb els altres grups. Són separacions
visuals per a que als infants els siga fàcil de respectar, que tinguen distància de 1'5 metres entre grups,
però que a la vegada es puguen veure, saludar i parlar des d'una banda a l'altra, doncs recordem que no
és una distància social, sinó física.

Monitores d’animació dels patis d’Infantil.

Jocs i activitats als patis d’Infantil.

També hem posat una mica més d'ombra als espais més assolellats. I hem encetat Tallers de joc als patis a iniciativa de
les nostres companyes que tenen cura de l'alumnat en aquest
temps. Han pensat i creat materials i diferents jocs per dinamitzar el temps que els infants passen després del dinar, per
la qual cosa els expressem el nostre agraïment. D’esquerra
a dreta al darrere: Paula Boscà, Laura Ramos, Elena Luque,
Teresa Soler i Maria José Domingo; al davant: Lorena
Maestre, Amparo Broseta i Reme Císcar.

Protagonistes

Tendal sobre l’arener del Pati d’Infantil.

A l'Etapa d'Infantil ja hem començat amb les activitat del Programa Protagonista, Programa que permet a cada xiqueta i xiquet tenir un temps i espais
propis per compartir gusts, vivències, família...
Donades les circumstàncies especials d'aquest
curs, l'equip de mestres estiguérem pensant en
com adequar aquesta activitat.
Hem acordat transformar el "Protagonista de la
setmana" en el "Protagonista del dia", canviant la
carpeta de fotos per una versió més tecnològica en
la qual els infants comparteixen un àlbum digital
amb les mestres, mostrant-nos el que els agrada
fer, la família, els seus viatges...
Al grup dels Inuits hem tingut dues protagonistes, Llum
Ací tenim a Neus amb
i Neus i volem compartir amb vosaltres el que hem fet.

Activitats a la sala màgica.

la cara pintada.

Activitats per compartir a la classe.

A Llum li agrada molt jugar amb
pasta de sal i pintar amb pinzell, per
això preparàrem aquestes dues activitats per a compartir-les a classe
amb els amics i amigues.
A Neus li agrada pintar-se la
cara i ballar amb la música de
Frozen i, per gaudir amb els companys/es, ideàrem una activitat a
la sala màgica amb pintura fosforescent, llum negra, música i neu!
Tot un goig per totes i tots!
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Moltes felicitats

Entre el 5 i l’11 de novembre fan anys:
Eric Gallardó Garcia, 2; Mariola Taberner Morera,
4; Adonai Hernández González, 7; Arnau Jurado
Ibañez i Emma Andrés López, 9; Iván Acebrón Mene
i Oriol Tormo Mir, 10; Alicia Castelló Blasco i Lucia

Trujillo Molina, 11; Alberto García León i Mª Laura de
Julián Palleja, 12; Eduard Girona Burriel i Santiago
Ribera Mas, 13; Alejandro Llorens Alegre i Jimena
Bernal Moscardó, 15 i Pau Martí Edo, 16.
A totes i tots moltes felicitats i per molts anys!!

Parole, parole... encalar [eŋkaláɾ]

1.-v. tr. Llançar (una cosa) a un lloc alt on queda
retinguda, fora de l'abast. Hem encalat la pilota en un
balcó.
2.-v. pron. Caure, una cosa, en un lloc alt on queda
retinguda, fora de l'abast. El catxerulo s'ha encalat en la
teulada del veí.

Premi Sambori: Felicitats Diana!
Una pilota encalada.

El jurat de l'Horta Sud dels Premis Sambori va
atorgar els corresponents a la Fase Comarcal del
concurs corresponent a l'edició de 2019 a
Benetússer el dia deu de març de 2020.
En la secció de 1r cicle d'ESO, ha estat premiat
el treball “El tren”, presentat per la nostra estimada Diana Romero Alejos (ara ja a 3r B d'ESO).
Degut a la Pandèmia, no s'ha pogut celebrar
l'acte d'entrega de premis, raó per la qual l'ha
rebut de mans de la Directora de l'Escola.
Moltíssimes felicitats, Diana!
I les gràcies a totes i tots els participants d'enguany, que heu sigut moltes i molts: Treball
col·lectiu de 2n A de Primària amb el relat "Els
tres dracs enfadats" i 2nB de Primària amb el
conte titulat “El Narval de Groenlàndia”. 4t A de
Primària, treball individual: Paula Escudero amb
"Quadremisteriós" i Ana Rozalén Alonso 4t B , “El
bosc encantat". A 6é A, Pau Sánchez i Oltra amb
el conte " Laia i el cas impossible", Maria Oltra
González amb "La xiqueta escriptora" i Ruth Revert Pons
amb el conte "L'incident meravellós". Els de 6éB van ser
Mar Julià amb "L'aventura de la seua vida", Marcos Mateu

Concentració Feminista

amb "El videojoc màgic” i Isabel Blasco amb "La Casa
Lansabia". A 2n d'ESO "La casa" de Nicolas Fombellida,
"L'altre món que pot esperar" d'Irene Navarro, i "Relat de
la gèlida vida miserable" de Mario Rodríguez.

Passat 28 d'octubre hi hagué una concentració feminista
a la porta dels Jutjats de València. Jutjaven unes dones que
estigueren en manifestacions feministes.
Es concentraren unes 35 persones i estigueren més de 2
hores mentre tenia lloc el judici. En un moment realitzaren
una activitat i la dirigí Carla Gallego Moreno, antiga alumna
de la 27a Promoció que podeu veure a la foto. També estaven sa mare, son pare i Emili Olmos, professor ja jubilat
de l'Escola.
Maduixa Rosa

Diana Romero Alejos rep el guardó de mans de la Directora de
l’Escola, Sonia Casquete Alemany.

Moment de la concentració feminista.
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Premis de Les Arts Escèniques

Una preciosa vetllada va ser la de dilluns 2 de novembre al
Teatre Principal de Castelló on es celebrà l'entrega dels Premis
de les Arts Escèniques Valencianes 2020.
Enmig d'artistes del teatre, de la dansa, del circ, de la música,
de tècnics, autors, crítics i directors, vam assistir a un espectacle
dedicat, enguany, al teatre de carrer. I en mig de tanta gent, vam
tornar a comprovar que al Teatre hi ha molts Caroliners! Vegeu:
Cristina Fernández actriu i ballarina de dansa contemporània, és
la mare de Marc Casany (1rA ESO) i estava nominada com millor
actriu per What is love? Baby don’t hurt me. Jorge Valle actor,
antic alumne de la 13a Promoció nominat a millor actor per Hamlet. L'actor i director Josep Manel Casany, pare de Marc Casany
nominat també com a millor actor per L’electe.
A la millor direcció escènica, per L’electe, estava nominat Carles
Sanjaime, director i actor, pare de l'antiga alumna Irene Sanjaime,
25a Promoció). En la la categoria de millor espectacle de teatre
estava nominada L’electe de L’Horta Teatre, la versió del
qual l’ha feta el guionista i autor Juli Disla, pare de Pol
Pérez (Infantil 3B).
Âtman, el comiat d’Ananda Dansa i Palau de Les Arts optava
a millor espectacle de dansa i Susana Rodrigo, ballarina i
antiga alumna dels 2a Promoció forma part de la Companyia
I la Direcció de la Gala va estar en les mans de Rafa Piqueras,
pare de Marc (3rB) i Dídac Piqueras (6é B) de Primària.
I felicitats de tot cor a Josep Manel Casany, pel seu Premi
al Millor Actor per L’Electe, d’Horta Teatre; i a Susana Rodrigo
per què Âtman, el Comiat va ser el Millor Espectacle de
Dansa.
El Premi d'Honor de les Arts Escèniques 2020, que
atorga la Generalitat, va ser per a l'actriu Teresa Lozano.
Va ser o no una preciosa vetllada?

Moment de la Gala del Premis de Les Arts Escèniques.

Jaume Policarpo va llegir les paraules de Teresa
Lozano, Premi d’Honor de Les Arts Escèniques 2020.

World Press Photo

A la Fundació Chirivella Soriano, a València, està oberta World Press Photo, l'exposició més prestigiosa de fotoperiodisme
mundial que ens aporta informació gràfica
per reflexionar i entendre els esdeveniments del moment.
Fundació Chirivella Soriano.
Fins el 8 de novembre.

Alumnes d’una escola corànica.

Empreses ecològiques.

Superació personal a Sudàfrica.

Guardant bombes a la taquilla a una fira d’armes.
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