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Parlant en confiança: Aules a l’exterior
(Secció reservada per parlarnos del COVID'19: activitats que
fem a l'Escola o recomanacions
generals).
Amb aquesta situació que vivim
apostem, més que mai, perquè
els infants puguen formar-se,
aprendre, experimentar, relacionnar-se i gaudir tot el que
siga possible a l'aire lliure, fora
de l'aula.

A l'exterior fem jocs,
dibuixem, escrivim, calculem, observem la Natura,
s'inventem i cantem cançons
ja conegudes, ens contem
històries a l'aire lliure i baix el
cel obert.
I axí es troben feliços i tranquils, convivint amb el seu
grup d'iguals i amb els seus
mestres.

Un dels objectius de l'Escola
és tractar de normalitzar
aquesta situació tan extraordinària i és per això que
ens sentim afortunats de
poder prendre el sol, i l'aire
fresc durant l'horari escolar.

Fotografies de l’alumnat
d’Infantil realitzant activitats
a l’aire lliure.

Petites Biografies: Ignacio Suay Mas

“Vaig estudiar Enginyeria Informàtica a la Universitat
de València i al poc d'acabar vaig cursar un màster
d'Enginyeria Biomèdica. Vaig tindre l’oportunitat de fer
el treball final de màster a Edinburgh, amb una beca
Erasmus al 2012. Com què em va agradar l'experiència
de viure fora, vaig buscar feina al Regne Unit i la vaig
trobar a una xicoteta empresa a Oxford. Al 2014, vaig
començar a treballar a la Universitat d'Oxford, en un
projecte d'investigació per a combatre la resistència
d'alguns medicaments contra la malària. Treballant a

la Universitat, vaig conèixer la meua parella amb la que
tinc una xiqueta molt bonica que es diu Luna i ja té 19
mesos. Actualment, visc a Brighton i el últims anys he
estat treballant de freelance per a diferents empreses.
Trobe a faltar la terreta i sobretot la família i el amics,
però ací estic com a casa. I si passeu per ací que
sapigueu que casa meua és casa vostra, si es que hi
ha cases d'algú...”
Moltes gràcies Ignacio i moltes felicitats també!
Ignacio pertany a la 15a Promoció.

1

Daurada Tardor
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Som a la Tardor, l'estació que a
les nostres terres pot passar-nos
desapercebuda.
Però us assegurem que l'alumnat de Les Carolines sí que sap
de què es tracta: ha pintat i jugat
amb fulles, amb carabasses, pedres, argila, fruits secs... ha cantat cançonetes i escoltat contes,
ha observat plantes i arbres, ha
mirat el cel, ha sentit el tebi sol i
ha ballat amb el vent tardorenc.
Mmmm, daurada i divertida Tardor!

Imatges d’algunes activitats
de Tardor realitzades
per l’alumnat d’Infantil
de 3 i 4 Anys.
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Moltes felicitats

Entre el 12 i el 18 de novembre fan anys:
Axel Francesc Bixquert Giménez i Cristina Pastor García, 3;
Adrián Chust González i Lluna Rodríguez García, 4; Arau Torres
Piera, 5; Marcos Olivares López, 7; Júlia González Domingo, 8;

Marc Sánchez Campos i Pau Chardí Sabanés, 10; Diego
Astrada Gil i Teresa Fornás Coch, 11; Bernabé Muñoz Vila, 14;
Javier Tordera Conejo, 15 i Xavier Ayala Bosch, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... trompellot [tɾompeʎɔ́t]
-m. JOCS (Trompa).
-m. Persona inútil, sense trellat, que no
servix per a res.
-m. OLEÏC. En l'almàssera, pedra troncocònica que servix de mola.
-m. AGR. Rugló per a batre cereals.
Fotos: 2: trompellot museu i trompellot joc

Tots som un equip

Una pedrà o trompellot d’una almàssera.

Un trompellot per a jugar.

Passat dijous 5 de novembre desenes de litres
d'aigua de pluja van caure
a l'Escola, com bé sabeu.
Una de les conseqüències
immediates va ser l'obstrucció i el tall dels accesos al
Col·legi impedint, així, l'exida
de la majoria de l'alumnat
que va haver de romandre a
les aules fins ben avançada la vesprada.
Afortunadament, a cap dels alumnes ni
adults els va ocòrrer cap dany i
ens n'alegrem molt per això.
Altra cosa va ser el fang i
l'aigua que va entrar a algunes
de les classes i que llevar-ho es
va convertir en una de les
tasques prioritàries a l'endemà.
Tots a una ho vam aconseguir.
Tots a una, com un gran equip.
Levante-Emv, se n’ha fet
ressó en l’edició de dimecres
11 de novembre.

Quatre imatges de tot el personal de
l’Escola netejant el fang d’aules i patis.

Les faldes dels xics

A inicis d'octubre, al voltant de 100 alumnes de Col·legi Nouvelles
Frontières en Gatineau, Quebec, es van vestir amb faldilles com a
part d'una protesta contra les regulacions sexistes del codi de vestimenta d'uniforme d'aquell centre.
A l'Escola, però no per la mateixa raó, puix no portem uniforme,
un grup d'alumnes de 4t d’ESO com Natàlia Ariza, Massad Kassad,
Marta Tarazona, Claudia Ynarejos, Joana Matalí i Martina Ramos
van prendre la iniciativa i es van comboiar profes i alumnes per assistir a classe amb roba diferent a la que es pensa que s'ha de dur
per raó de gènere. El resultat va ser que un bon grapat d'alumnes
i professorat van assistir a classe amb faldes.
Ja sabeu que aquesta iniciativa s'ha fet quasi global.

Alumnat de 4t d’ESO vestit amb faldilles.
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Enguita i Bono

Passat dissabte 7 de novembre, llegíem al Suplement cultural Babelia del diari El País l'entrevista que el periodista Ferran Bono
(pare de Júlia i Martina Bono Alegre, 2n d’ESO) li fèia a Nuria Enguita, nova Directora de l'Institut d'Art Modern i mare de'Albert Benlloch Enguita, antic alumne de la 34a Promoció i ens vam alegrar
de tornar a veure els noms de persones a les que coneixem gràcies a la seua vinculació amb l'Escola.
Nuria Enguita, directora de l’IVAM en una
Salutacions i èxits als dos!

entrevista realitzada per Ferran Bono publicada al suplement Babelia del diari El País.

El Museu d’Història Natural i l’Etnològic
al costat de la Facultat de
Físiques i és gratuït els diumenges.
Eureka

Façana del Museu d’Història Natural de la Universitat de València.

El Museu d’Història Natural -MuseuHN- és una nova
instal·lació de la Universitat de València que s'inicia amb la
idea de reunir, en un únic espai, els elements més rellevants
de les seues 32 col·leccions científiques amb centenars de milers
d’exemplars i oferir aquest ingent
patrimoni cultural i científic a la societat valenciana. A més, el Museu
es converteix en un espai de recerca i formació per a la comunitat
universitària i el públic en general.
El Museu es troba al campus de les
Facultats de Ciències de Burjassot,

El joc dona vida!

Quatre fotos d’alumnat d’Infantil jugant.

Faltar o morir: un recorregut sobre l’absència és
una expo a la Beneficència
de Valencia impactant en la
presentació i amb uns textos explicatius modèlics al
nostre parer.

Exposició Faltar o Morir.

Si us interessa el tema de com fem
per ací l’adéu a la vida, aneu.
Fins el 4 d’abril de l’any que ve. El
Museu Valencià d'Etnologia és un
museu ubicat al Centre Cultural de la
Beneficència de la ciutat de València
al Carrer Corona, 36.

Els xiquets passen el dia jugant.
Jugar és fer alguna cosa amb l'única
finalitat d'entretindre's. És fer broma,
divertir-se. És entretindre's, una o més
persones, en un exercici recreatiu sotmés a regles, en què es guanya o es
perd...
Es pot jugar amb qualsevol cosa: es
pot jugar al tennis, al parxís, a l'amagatall, al tren, a les cuinetes, a botar...
El joc és una activitat universal, una constant a totes les cultures que l’ésser
humà practica al llarg de tota la seua vida fins al punt que, de la seua manifestació i possibilitats d'expressió pot
dependre considerablement l'evolució, el desenvolupament i la maduració. Està recollit com un Dret a la
Declaració Universal dels Drets dels
Infants.
El joc infantil és una activitat molt
seriosa en què l'infant s’implica totalment i que li serveix per demostrar i
afirmar la seua personalitat.
Ací tenim una mostra.
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