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Un nou Museu

La interessantíssima volta la món de l'alumnat
de 3, 4 i 5 anys continua imparable i en aquesta
ocasió ens fixem en el treball artístic del grup Infantil 4C o Classe Roja: ha realitzat una magnífica Exposició al Museu Roig- instal·lat a la
mateixa aula- en la que es reflexen les visites a
diferents països per conèixer i poder reproduir
l'obra d'artistes com ara Vassili Kandinsky a
Rússia, Alma Thomas i Andy Warhol als EUA,
Frida Kahlo a Mèxic i Vincent Van Gogh a
Holanda. Han gaudit d'alló més experimentant
amb les diferents tècniques plàstiques i han treballat amb materials, no molt comuns per a
l'alumnat, per crear un estil propi.
Una activitat molt divertida va ser el quadre
vivenciat de Frida Kahlo en el que ells i elles,
després de crear el mural, es van vestir i
maquillar per convertir-se en aquesta gran
dona pintora basant-se en el seu autorretrat.
Una altra activitat va ser la de posar-se al lloc
de les persones que pinten amb la boca o els
peus i vam valorar l'extraordinària dificultat
que comporta.

Dues fotografies d’alumnat d’Infantil 4C durant
l’activiat de vivenciar el quadre de Frida Kahlo.

Les vacances de Cap d'Any seran des del 23 de desembre, dimecres,
fins dimecres 6 de gener.
Dijous 7 de gener de 2021 serà el primer dia de classe.
Molt bones Festes!

Petites Biografies: Ana Belenguer Piles

“Sempre que pense en l'Escola tinc bons records de
les classes, de cada racó del pati, dels professors i
professores, de l'autobús, de les cuineres... i dels companys i companyes, que encara ens juntem, de tant en
tant, i sempre és una gran festa!.
Vaig estudiar Enginyeria Informàtica, on em vaig trobar amb Santi Gómez, alumne de VIII Promoció, tornant a compartir espai educatiu. Vaig estar d'Erasmus
a Bèlgica fent el Projecte de fí de carrera i, en tornar,
vaig començar a treballar com a informàtica a l'Hospital Oncològic IVO de València on seguisc en l'actuali-

tat. També em vaig casar i tinc una xiqueta de 4 anys,
Adela. Això sí canvia la vida! Però hi ha dues coses
que encara conserve des que vaig eixir de l'Escola: la
meua millor amiga, Mireia i un coixí de Tintin que ens
vareu regalar en la festa d'acomiadament de la nostra
Promoció. Us envíe molt d'amor!!
Un beset a tots i totes! Estic al corrent de les notícies
de l'Escola!”
Ai Ana, quina alegria tan gran saber de tu!
Enhorabona i salut! Una abraçada.
Ana és de la Promoció X i actualment té 41 anys.
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Oral presentations on
Elements and Atoms

DDHH

Our students of
2nd A ESO are currently explaining
where to find elements in Nature.
Their properties,
atoms, abundance
and uses are thoroughly analysed in
class during this last
part of the term.
Physics and Chemistry
holding hands through
the basic bricks of matter.

El 10 de desembre se celebrà el Dia
dels Drets Humans, que coincideix amb
l’aniversari de la Declaració Universal
de Drets Humans, que es va aprovar en
1948 per l'Assemblea General de l'ONU.
El text de l’article 1 de la Declaració
Universal de Drets Humans diu el
següent:

Eureka

“Tots els éssers
humans naixen
lliures i iguals en
dignitat i drets.”

Jules Verne i la seua volta al món

L'alumnat dels grups de 1r d'ESO estan llegint en castellà el conegut “La volta
al món en 80 dies” per poder opinar i debatre a les Tertúlies Dialògiques
Literàries dins el Projecte Natural Disasters que es troba dins l'Àrea de Geografia
i de l'Àmbit LingüísticHumanístic.
Les Tertúlies Literàries
són experiències educatives d'èxit que ajuden
l'alumnat a millorar les expressions tant escrita quant oral i la comprensió lectora.

Classes de Llengua a ritme de Rap

Alumnat de 1r d’ESO realitzant una Tertúlia Literària.

Malparlat, youtuber valencià.

Malparlat és el nom
d'un conegut youtuber
valencià que va practicar amb l'alumnat de
1r d'ESO la composició
d'una cançó d'aquest
estil i que va ser una
extrordinària introducció per al Taller de Rap
que volen dur a terme a
l'Àrea de Llengua de 1r.

Alumnat de 1r d’ESO.
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Moltes felicitats i una visita
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Entre el 17 i el 31 de desembre de 2020 fan anys: Nairobi Besa Pla, Gerard Tronchoni
Martínez, Julia Olmos Pividal i Joel Nieto Martorell, 3; Candela Aguado Fontana, 4; Maria Campos
Gómez, Martina Cases Martínez, Pau-Altaïr Magdalena Pérez i Elia Pelejero Costa, 5; Ainara Gonzalez Asensi, Carolina Pasamontes Médico i Lucia Batalla Fajardo, 6; Aitana Muela Soler, 7; Emma
Guaita Gil i Kai Ratfisch García, 8; Mariola Vila Sobrevela i Yahel Jimenez Vivas, 9; Daniela Olivares
Vidal i Paula Escudero Palomares, 10; Vicente Chirivella Andrés i Leire Maceda Millás, 11; Marina
Martínez Atienza, Samuel Martínez Bru i Clara Navarro Ferrer, 12; Raúl Beltrán Aceituno i Jaume
Mari Jaen, 13; Jaume Ruiz Torrent, Claudia Ynarejos Pérez, Christian Andrés López i Marta López
Zarco, 15 i Francisco Sanchis Lorente, 16.
Entre l'1 i el 13 de gener de 2021 faran anys: Inés Pardo Peris, 3; Vega Estero Martínez, Oliver
Martinez Muriana, Eloi Sendín Reig i Oliver Hernándiz Torralba, 4; Elba Teresa Ferreiro Pérez, 5;
Álex Garrigós Hernández, 6; Marina Gutierrez Vitoria, 9; Adriana Martín Molina, 10; Violeta Rodríguez
Ferrero, 11; Joan Tomas Mas, 12; Alberto Martín Santamaría i Núria Tronchoni Rosa, 13; Isard Galan
Samblàs, Pablo Terrasa Sáez i Jordi Horus Benimeli Fernández, 14 i Olga Murria Serna, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!
I hem rebut la visita d'Héctor i Alba, els flamants pares d'Ona, una preciosa bebé. Héctor Torner
és professor d'Educació Física d'ESO i Cap d'Estudis de l'etapa, i Alba Polit és la tutora de 3rB
de Primària, ambdós de permís pel naixement de la seua filla Ona.

Parole, parole... empindongar [empindoŋgáɾ]

Alba, Héctor i Ona.

1.- v. tr. i pron. Vestir (a algú) amb vestits i abillaments elegants, que facen goig.
Tots els diumenges s'empindongava i eixia a passejar.
2.- Empolainar.

Una foto, una foto!!

Amb aquest vestit estàs ben empindongat.

Aquests tres alumnes de 5é B de Primària es trobaven ajudant a
decorar i donar-li vida al Pati Central, dins de les activitats que s'estan realitzant de cura i responsabilització de l'alumnat amb els
patis, quan van demanar la foto.
Són, d'esquerra a dreta: Héctor Ferriz Liern, David Zaragoza
Martínez i Mateo Escudero Villanueva.

Numeràlia (xifres i percentatges)
Héctor Ferriz, David Zaragoza i Mateo Escudero.

Encetem una nova secció que ens aportarà xifres i quantitats relacionades amb l’Escola i de les que podrem extreure percentatges. Com no podia ser d'altra forma,
havíem de començar per la quantitat d'alumnes matriculats
a Les Carolines. Durant el curs escolar 2020-2021, estan
matriculats 711 infants en els diferents nivells d'Infantil,
Primària i Secundària.
Així a Infantil de 1r Cicle (1 i 2 Anys) hi ha 20 alumnes.
A Infantil de 2n Cicle (3, 4 i 5 Anys) tenim 145 alumnes.
A Primària (des de 1r a 6é) hi ha un total de 314 alumnes.
A Secundària (des de 1r a 4t) tenim 232 alumnes.

Gràfica del nombre d’alumnat de cada etapa educativa.

Però quants xics i quantes xiques hi ha a Les Carolines?
A Educació Infantil de 1r i 2n Cicles (des d'1 a 5 anys) hi
ha 87 xics i 78 xiques.
A Educació Primària hi ha 187 xics i 127 xiques.
A Educació Secundària tenim 142 xics i 90 xiques.
Açò significa que l’alumnat de
l’Escola està format per XXX xics i XXX
xiques.
Sabries calcular la quantitat i el
percentatge de xics i xiques que hi
ha a Les Carolines?
Podeu enviar la resposta individualment o col·lectiva a:
correudeldijous@lescarolines.com
Al proper número donarem les
xifres i percentatges exactes.

Gràfica de xics i xiques.
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Cine, cine, cine, més cine per favor!

Els grups de 4t de Primària ens vàrem iniciar en l'estudi d' un tema que sempre
resulta apassionant: el cinema.
Han passat ja unes quantes setmanes i hem pogut aprendre coses tan curioses
i interessants per nosaltres com ara quins van ser els inventors del cinematògraf,
quanta gent està implicada a l'hora de rodar un film, com s'elaboren els efectes
especials i, fins i tot, quins són els diferents plans emprats a l'hora del rodatge.
Ens fa una grandíssima il·lusió gravar la nostra pròpia pel·lícula. I com què
aprendre dels més experimentats és essencial per tal d'encarar aquest repte
tan complex, passat dijous, dia 10 de desembre, vam tindre el privilegi de poder
entrevistar al magnífic actor del panorama internacional Óscar Martínez qui
compta amb una exitosa i dilatada carrera al món del cinema, la televisió i el
teatre, i ha estat guardonat amb diversos premis. Ha participat en pel·lícules
Óscar Martínez.
de renom, com ara la guanyadora del Goya a la millor pel·lícula estrangera
(2015) "Relatos Salvajes", "El ciudadano ilustre" (2016) o la divertida comèdia espanyola "Toc, Toc" (2017).
Des d'ací et donem les gràcies pel teu temps i per la quantitat de bons i grans consells que ens vas donar.
Una càlida abraçada, mestre!

Sktechup

A l'Area de Tecnologia de 2n d’ESO ens hem proposat que
l'alumnat practique el Disseny i l'Arquitectura i és per això
que ha treballat la representació gràfica i la construcció de
figures.

Alumnat de 2n d’ESO dissenyant amb els ordinadors.

Com què no pot construir físicament, perquè les nostres
mesures de seguretat impliquen no compartir les ferramentes ni altres instruments, s'ha hagut d'adaptar als programes informàtics de Disseny Gràfic.
La Tecnologia consisteix en això: buscar noves eines per
trobar solucions i aprendre. Amb el programa Sktechup
es pot dibuixar qualsevol figura en tres dimensions.
Els i les alumnes han començat fent una figura de paper que
després han traslladat a l'ordinador mostrant les grans habilitats que tenen amb molt d’èxit com observem a la fotografia.
És un primer pas per agafar pràctica, la qual els permetrà
dibuixar i dissenyar les seues aules al seu gust.
De segur que amb la creativitat que tenen descobreixen
noves possibilitats arquitectòniques per a les nostres
classes.

Christian i La Coral Allegro

Llegim a Levante Emv que la Coral Allegro ONCE que està formada al 50% per xics i xiques entre 18 i 35 anys amb discapacitat
visual parcial o total i que duu quasi 40 anys d'activitat, va cantar
passat diumenge temes del seu darrer CD “Allegrock” en l'acte
de Cloenda de la VII Trobada Altres Territoris Arts Escèniques Inclusives.
La Coral està dirigida
pel nostre company
professor de Música i
tutor de Primària,
Christian García Marco
a qui li donem l'enhorabona pel seu treball i enviem una forta
abraçada de felicitació
a tots els components
de la Coral Allegro!

Article de Levante Emv on
es recull el treball de La
Coral Allegro dirigida per
Christian García Marco.

Antonio López
per als menuts

El taller Exploradors
d'Art: experimentant
amb Antonio López a la
Fundació Bancaixa de
València, ofereix als
menuts de casa descobrir, mitjançant el joc i la
curiositat, les principals
característiques de l'obra d'aquest artista.
L'activitat tindrà lloc
els dies 24, 28, 29 i 30
de desembre, i també
el 4 i 5 de gener.

Enguany, a causa de les restriccions per la
pandèmia, es realitzaran grups de màxim 6 infants. Hi haurà dues sessions diferents cada dia,
una a les 11h i altra a les 12:15h, d'una hora de
durada. Inscripcions: www.fundacionbancaja.es
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