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Classes a l’aire lliure

Què millor que anar al camp
per a concloure l'aprenentatge en l'última sessió abans
de les vacances d'hivern!
Feia un dia assolellat i
l'alumnat va treballar amb
molt d'interés.
Als grups de 1r d'ESO,
dins de l'Àmbit Lingüístic
Humanístic, vam estudiar
les característiques de la
descripció d'una persona,
d'un objecte o d'un paisatge
i vam practicar els tres tipus
de descripció en castellà. Les
paraules fluïen, amb l'ajuda
d'un diccionari o sense...
Pel lloc on estàvem, és clar
que tots i totes van triar el
paisatge per a fer l'exercici.
Abans de tornar a les aules,
vam posar en comú els escrits.
Tothom estava d'acord que
havia sigut una classe molt
agradable i profitosa.

Tres fotos de l’alumnat de 1r de Secundària treballant la descripció del paisatge a l’aire lliure.

Petites Biografies: Andrés Suay Mas

“Després de passar anys meravellosos a
l'Escola, des del 2009 visc als Estats Units, més
exactament a la Badia de San Francisco. Vaig estudiar Administració d'Empreses a València i
Marsella i després d'uns anys treballant a Madrid
a l'empresa L'Oréal i amb el llançament de la cadena de televisió La Sexta, me n'aní a estudiar un
postgrau a l'Universitat de Berkeley (Califòrnia).
La vida californiana m'encisà i he estat treballant

en startups tecnològiques de Silicon Valley des
d'aleshores. Recorde amb il·lusió i un somriure
de xiquet l'experiència carolinera com si fos ahir.
Gràcies a totes i tots els profes per aguantar-me.
Una abraçada!”
Andrés, quina alegria tenim de saber de tu!
Ens n'alegrem molt!
Rep igualment una abraçada.
Andrés és de la 11a Promoció i té 39 anys.
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Analitzant els Drets Humans

Els grups de 3r d'ESO s'han embarcat en l'anàlisi
dels Drets Humans, Declaració dels quals es va produir el 10 de desembre de 1948 al Palau de Chaillot
de París en el què l'Assemblea General de les Nacions Unides l'aprovà i proclamà.
Les línies d'investigació van des de la Indústria Tèxtil i les seues condicions de contractació i elaboració
amb el Projecte “Tirem del fil”, les condicions laborals
extremes de les explotacions agràries tan properes
a l'esclavitud en un estudi que han anomenat “Quan
costa la nostra cistella?”, les cadenes de producció
a les presons xineses sota el títol de LAOGAI (sistema de repressió vigent a la Xina des de fa més de

Frabricació de rajoles barates a l’Índia.
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60 anys, basat en camps d'internament que
es van instaurar arran del naixement del
règim de Mao Tse Tung).
Amb “Quan costen els nostres móbils?”
tracten d'esbrinar l'explotació il·legal de recursos naturals, l'esclavitud o fins i tot la ma
d'obra infantil. També abordaran l'assumpte
de les fàbriques de rajoles índies que s'han
guanyat el dubtós honor de ser focus d'explotació extrema en “Rajoles barates”.
Aquest Projecte de Treball s'emmarca en les àrees
de Geografia, Història, Anglés, Castellà, Valencià i
Matemàtiques.

Alumnat de 3r d’ESO durant l’estudi del seu projecte.

Nou professor

Gonçal Casanova, Professor de Secundària, es
troba de permís per paternitat i al seu lloc Raül Simó,
s'incorpora al Claustre com a professor de Matemàtiques (a 2n, 3r i 4t d’ESO) i de Biologia i Tecnologia
(a 3r d’ESO).
Li desitgem una
bona estada entre
nosaltres.
Benvingut!

Raül Simó.

Amics invisibles, afectes
presents i una errada

Al número anterior, parlant de la Festa de l'Amiga
i Amic Invisibles de 4t
d'ESO, us informàvem que
també van gaudir d'una
sessió de màgia. I l'error
estava ahí doncs el mag
va ser Yago Martínez Écija
i no qui vam publicar.
Demanem disculpes per
l'error i et felicitem, Yago,
per la teua màgica sessió.

Yago Martínez Écija.
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Moltes felicitats i una benvinguda

Entre el 21 i el 27 de gener fan anys:
Carmela Climent Navarro i Nico Climent Navarro,
6; Lucas Carrascosa Ducatel, 7; Ferran Serrador
Tabernero, 8; Noa Vidal Osuna, 9; Chiara Rivabella
Marchand, 11; Valentina Marcos Magán, 12; Maria
Oltra González, 13; Max Jannone Guillem i Clara García
Sittoni, 15; Hugo Albert López i Marc Cano Giménez, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!
I felicitacions també al nostre company Gonçal
(professor de Secundària) pel naixement d'Unai
passat 2 de gener. Un germanet per Aleix i el segon
fill de Cristina i seu. Els enviem una forta abraçada.
Benvingut al món, Unai!

Aleix amb el seu germanet Unai.

Parole, parole... empomar [empomáɾ] (empoma [empóma])

1.-v. tr. Agafar al vol (una cosa que cau o que es llança), sense deixar que arribe
a terra. Ell em tirava les taronges i jo les empomava. No teníem paraigua i vam
empomar la pluja fins que vam trobar un taxi.

Numeràlia (xifres i percentatges) 3

Empomar.

Quants aniversaris d’alumnat de
l’Escola celebrem cada mes?

Ací teniu una relació de mesos i quantitat d’aniversaris que celebrem cadascun d’ells:
Gener............54 alumnes ......... 7,6%
Febrer...........66 alumnes.......... 9,3%
Març .............60 alumnes.......... 8,5%
Abril ............. 58 alumnes.......... 8,0%
Maig............. 70 alumnes.......... 9,9%
Juny............. 51 alumnes........... 7,1%
Juliol............ 55 alumnes........... 7,8%
Agost........... 45 alumnes........... 6,4%
Setembre.... 64 alumnes........... 9,0%
Octubre ...... 62 alumnes.......... 8,7%
Novembre... 57 alumnes ......... 8,0%
Desembre....69 alumnes.......... 9,7%
Com podreu observar el mes de l’any amb més natalicis és Maig, amb 70 aniversaris; seguit de Desembre, amb 69 i en tercer lloc Febrer, amb 66
aniversaris.
El mes de l’any amb menor quantitat d’aniversaris
és Agost, amb 45, seguit de Juny amb 51 i de Gener
amb 54 aniversaris
.
CORRECCIÓ D’ERRADES
A l’edició del Correu del Dijous 779 posàvem que
el nombre de xics de l’Escola era de 416 i de xiques

295, però teníem vuit fitxes equivocades. La quantitat correcta de xics de l’Escola és de 408 (57%) i de
xiques 303 (43%). El total d’alumnat de Les Carolines és de 711 matrícules.

Original gràfica de mesos i quantitat d’aniversaris que ens
envia el nostre company i mestre jubilat Abelard Barberà.
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Jugar i apendre i aprendre i jugar

“...El joc és una activitat universal, una constant a totes les
cultures que l'ésser
humà practica al llarg
de tota la seua vida.
Per tant, és una activitat fonamental fins el
punt que de la seua
manifestació i possibilitats d'expressió pot
dependre considerablement l'evolució,
el desenvolupament i la maduració.
Té una transcendència particular en
la vida dels infants que està recollida
en l'article 7 de la Declaració dels
Drets dels Infants de 1959: “L'infant
gaudirà plenament de jocs i d'esbarjos, els quals hauran d'estar
orientats cap a les finalitats
perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques
s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret.”
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. El joc infantil pot ser lliure i espontani o més o menys dirigit per un
adult que anima i organitza el joc i proveeix els materials...”
(Viquipèdia)

Us mostrem com
juguen i a què a la
nostra Escola Infantil.
Set imatges de l’alumnat d’Infantil
jugant a Les Carolines.
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