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Per un Parc net i bonic

Tant l'alumnat de 3r de Primària, fa algunes setmanes,
quant el de Matemàtiques Aplicades de 4t d’ESO ha dedicat
una de les seues classes a fer neteja del parc ubicat front a
l'Escola, doncs tot i haver contenidors i papereres, ha estat
molt trist veure que hi havia molta brutícia: ampolles, brics
de suc, papers i mascaretes, entre altres desperdicis, han
estat replegats i dipositats als contenidors adequats situats
al cantó del parc.

Aprofitem aquest petit article per demanat a tots i totes qui
l'utlitzeu, que el manteniu net i adequat per al joc.
És un lloc preciós amb zones enjardinades que no s’haurien de trepitjar doncs les vostres filles i fills les replanten i
tenen cura en horari escolar i amb papereres per dipositar
les deixalles.
Us preguem que col:laboreu.
Continuarem informant
L'Ecopatrulla

Unes vacances de colors

Alumnat de Secundària netejant el parc.

Papers i desperdicis al parc de l’Escola.

Sembla que així han sigut si
passeu per la caseta de Primària
que ara lluïx com mai, completament renovada amb un disseny
que combina formes i colors a la
perfecció.
I això ha sigut durant aquestes
vacances, d'això n'estem segurs...

Dues fotografies de la caseta de la
Mitja Lluna, ara plena de colors.

Petites Biografies: Paula Pérez Real

“M'alegra saber de l'Escola. Espere que tot vaja
fenomenal i continueu ensenyant amb tant d'amor
com el que jo vaig rebre. Sóc Comunicadora Audiovisual des de 2012 i em vaig especialitzar en
Producció, és a dir, en la planificació i coordinació
de tot allò relacionat amb rodatges i esdeveniments. Com què m'agradava tant la gestió cultural,
vaig fer les meues Pràctiques del Màster a dos dels
Festivals de cinema més importants de València:
Cinema Jove i La Cabina Festival Internacional de
Migmetratges, en el què vaig treballar de seguida i

durant cinc edicions. Vaig marxar a Madrid per explorar altres branques de la seua professió i ...de
Madrid a Barcelona on estic desenvolupant-me a
l’àmbit publicitari i ara coordine Projectes a la ciutat comtal.
Una abraçada!”

Estem molt contents de saber de tu i ens n'alegrem de la
teua trajectòria. Que continues igual de bé! Una abraçada
per tu i la teua família!
Paula és de la 20a Promoció i actualment té 30 anys.
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Sobre l’Eutanàsia: Col·loqui

L'alumnat de Secundària va veure
en les sessions de
Tutoria, vídeos en
els què s'entrevista
a dues persones
que han esperat
l’aprovació de la
Llei de l’Eutanàsia
durant molts anys:
Rafael Botella i
Àngel Hernández.
Han escoltat les
opinions expressades en el vídeo i
Alumnat d’ESO visionant les entrevistes.
han fet un petit
debat sobre l’aprovació de la Llei i el seu significat.
Ha estat interessant escoltar les opinions de l'alumnat
i poder així esclarir alguns dels dubtes sobre aquest
tema tan debatut al llarg de la nostra història recent.
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Felicitats, Martín!

Tarja nadalenca de Martín García Calvo.

Felicitem Martín García Calvo, alumne de 3r C de
Primària perquè li ha estat atorgat el 2n Premi de la secció Segón Cicle de Primària, a l'edició XXIX del Concurs
de Targes Nadalenques Cristòfor Aguado en el què
l'Escola ha participat, com sempre, amb totes les escoles pùbliques i concertades de Picassent.
Enhorabona Martín! Molt bon treball!
I gràcies i felicitats també a totes i tots els participants
de l'Escola, que han sigut molts!

Parlant en confiança: Brrr, quin fred!

Estufes al Pavelló Cobert habilitat com a menjador.

El rimer dia lectiu de l'any, ja teniem ací l'oratge hivernal que ens ha dut la
Borrasca Filomena. Per sort, i per tal de fer més agradable el moment del
dinar, havíem instal·lat unes estufes de
gas a la Pista habilitada com a Menjador Escolar i hem engegat la calefacció després de cada ventilació.
Us mostrem, a més, imatges del temporal de neu a altres indrets.

Temporal de neu que ha dut
la Borrasca Filomena.
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Moltes felicitats

Entre el 14 i el 20 de gener fan anys:
Mel Bixquert Giménez, 1; Greta Chilet Santamaria,
3; Yago Ossorio Rubio, 5; Claudia Gallana Garcia,
Mateo Nahuel Martegani Manglano i Carlota Gallana
Garcia, 7; Vega Sanchis Díaz, Dídac Martorell
González i Adriana Aguado Belloch, 8; Jorge Román
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Gallart Monrabal, 10; Alberto Joli Cuesta i Inés
Lorente Bel, 11; Erik Tévar Font, 13; Héctor Martínez
Atienza i Inés Qiaoxing Maravilla Romero i Diana
Romero Alejos, 15 i Joel Taberner Rivas, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... adesiara [aðeziáɾa]
adv. De tant en tant.

Numeràlia (xifres i percentatges) 2
Logotip de l’editorial ADESIARIA.

Solucions de l’edició 778 del Correu del Dijous en
la qual us preguntàvem sobre el total d’alumnes:
-El total de xiques és de 295, açò representa el 41,5 %
de l’alumnat.
-El total de xics és de 416, açò suposa el 58,5 %
de l’alumnat.
Total 711 alumnes.

Hui ens preguntem de quins pobles o ciutats és
l'alumnat de Les Carolines i ací tenim les xifres:
València (Ciutat, barris i pedanies)
243 alumnes........ 34,18 %
Picassent (Ciutat i urbanitzacions)
166 alumnes........23,34 %
Torrent-El Vedat
78 alumnes..........10,98 %
Altres Pobles o Ciutats (De 38 pobles)
224 alumnes........31,50 %

Dins d’altres pobles
hi ha un total de 38
municipis que aporten
alumnat a l’Escola.
Ací teniu una relació
de pobles i de nombre
d’alumnat:
Alaquàs 2; Albal 9;
Alboraia 4; Alcàsser
24, Aldaia 4, Alfafar 9,
Algemesí 1; Alginet 2;
Gràfica de procedència de l’alumnat.
Almussafes
7;
Benetússer 11; Benifaió 5; Beniparrell 1; Carlet 2;
Catarroja 16; Cullera 2; Gandia 1; Godelleta 1; La
Pobla de Vallbona 5; L’Eliana 2; Massalfassar 2;
Massanassa 7; Mislata 16, Montroi 3; Montserrat 21;
Nàquera 2; Paiporta 20; Paterna 10; Picanya 3;
Quart de Poblet 3; Real de Montroi 2; Riba-roja de
Túria 3; Sant Antoni de Benaixeve 2; Sedaví 2; Silla
9; Torís 5; Vinalesa 1; Xirivella 2 i Xiva-Calicanto 3.
Carolines tenim alumnat de 41 municipis.

Gràfica de pobles i ciutats on viu l’alumnat de Les Carolines.
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Amics invisibles, afectes presents

El 22 de desembre de 2020 vam celebrar
la festa de les Amigues i Amics Invisibles
amb tot l'alumnat de Primària i Secundària,
com sempre.
En aquesta ocasió ens hem detingut en el
grup de 4tA d'ESO per oferir-vos aquestes
imatges amb les cares d'alegria i satisfacció
en rebre els regals provinents d'invisibles
amistats i, a més, d'una sessió de màgia a
càrrec de Diego Yarza a qui felicitem, com
no, des d'aquest setmanari.
L'afecte i la companyonia no eren invisibles.

Tres fotografies de
l’Amic i Amiga invisibles, a 4t d’ESO,
realitzat passat 22 de
desembre.

Sandra i els ODS

Diego Yarza

Sota el títol Estratègia de comunicació i difusió per a la
sensibilització dels ODS i l'Agenda 2030 en l'Escola Les
Carolines, Sandra Ramírez Aguilar, antiga alumna de la
Promoció XXIV, ha realitzat un treball d'investigació dins
el Máster Universitari de Cooperació al Desenvolupament
de la Universitat Politècnica de València.
El document anomenat Assaig és el gruix del treball, en el
qual fa una reflexió recolzada en un marc teòric sobre la necessitat d'enfortir l'educació per enfrontar els problemes
globals de desigualtats socials i la importància de vincular i
implementar l'Agenda 2030 en els centres educatius.

Com a cas d'estudi, i gràcies tota la informació rebuda
per part de l'Escola (amb entrevistes bé a l'Escola o fora,
amb la Directora, les professores Arantxa i Tània i Joan
Tormo i amb Emili, professor ja jubilat), analitza la
metodologia educativa de Les Carolines, proposant certs
vincles amb els ODS per a un futur.
És molt interessant comprovar com vincula els diferents
Objectius de Desenvolupament Sostenible amb els nostres Principis Educatius i les activitats que duem a terme.
Esperem oferir-vos-el en breu quan inaugurem el nou
web de l'Escola.
Moltes gràcies, Sandra!

Objectius de
Desenvolupament
Sostenible.

Trobada inesperada

Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola, anava
pedalejant per l'Horta Nord diumenge 20 de desembre. Era una passejada guiada per l'horta, anaven
26 persones amb la bici quan de sobte es trobà amb
una xica.
-Saps qui sòc? digué ella. Emili pensà i digué:

Emili Olmos i Sandra Ramírez.

-Andrea? Sí, Andrea Romaguera (de la 23a Promoció). Va ser molt emocionant, compartiren un minut i
després Emili pedalejà fort per no perdre el grup.
Abans de pedalejar es saludaren mentre el sol acaronava
el moment.
Pepet de l'Horta
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