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La Tecnologia a estudi

Els dos grups de 6é de Primària han decidit investigar
sobre la Tecnologia.
Mentre el grup A ha començat a debatre sobre les ciutats en les què els agradaria tindre al 2050, tot i sabent
la situació d'emergència climàtica que ja viu el nostre
Planeta, el grup B ha començat a debatre sobre l'obsolescència programada dels productes, técnica que
començà a aplicar-se als anys 20 dels segle XX.

Les dues aules bullen, en el temps dedicat a treballar el
Projecte, de dubtes, preguntes, teories, contradiccions...
Debaten i treballen sobre videojocs i la seua convenència per la salut o no; com es podria contaminar
menys o com disminuir les diferències socials i
econòmiques.
Apassionats, els dos grups continuen treballant tant
en esbrinar les energies renovables i no renovables
quant en el disseny de plànols de les ciutats desitjades.
Endavant!

Quatre fotos dels Projectes que està desenvolupant
l’alumnat de 6é de primària.

Petites Biografies: Alfredo Benavent Marotó

“Fa vint anys que tinc vint anys, cantava en Serrat. I part
d’aquesta lletra coincideix en la meua vida de les darreres dues dècades.
Per un costat fa un poc més de 20 anys que tenia 20
anys i enguany he complit 20 anys treballant ací, al
Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Ell i jo hem complit 20 anys, jo de treball i el Museu
d'existència.
Quan vaig deixar l'Escola no tenia clar què volia fer.
Això sí, em vaig emportar en la motxilla valors, sensibilitat i actituds que em van servir per a fer front a la
meua vida personal i laboral.
Vaig estudiar Història de l'Art i em vaig especialitzar en
Gestió de Museus. I per pura coincidència quan vaig
acabar d'estudiar s'inaugurava el Museu de les Ciències,
en aquell moment amb nom de Borbó.
Vaig començar a treballar com a tècnic d'exposicions,
és a dir, a moure exposicions d'ací cap enllà, a crear
noves exposicions i a conservar el patrimoni del Museu.

És un treball creatiu i interessant, en el que has
d'imaginar formes de traslladar la teoria científica o la
història de la ciència, en un discurs didàctic i atractiu
per a tothom. És complex, però apassionant.
Treballe dins d’un equip de persones i portem més de
tres-centes exposicions a la nostra esquena, de tota
mena, física, biologia, matemàtiques, fins i tot art!!. Les
han visitades més de 12 milions de persones i en general
el contingut que genera l'equip on treballe agrada.
M'encanta el meu treball.
I tota aquesta història naix des d’una Escola menuda a
un xalet de Benimàmet, on vaig començar al parvulari i
la meua educació com a persona i m’ha portat fins a
aquesta vida que és la meua”.
Quines paraules tan boniques, Alfredo. Se'n recordem de
tu i ens n'alegrem de saber que estàs bé.
Felicitats per eixa passió i rep una abraçada ben gran!
Alfredo és de la 6a Promoció i té 44 anys.
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El Cos Humà

La mare de Mireia Muela Soler, Maria Soler Revert, metgessa de
família, ens va ajudar a resoldre dubtes sobre com tenir més cura
del nostre cos.
Aquesta activitat està emmarcada dins del treball que estem realitzant
al Taller Científic sobre el Cos Humà.
Ha estat molt interessant i molt enriquidor
veure com ens ha ajudat a tenir alguns aspectes més en compte sobre el nostre cos,
però el més emocionant ha sigut amb quin
afecte ens ha escoltat i respost a totes les
preguntes que teníem.
Moltes gràcies!
L'alumnat de 5é de Primària

Conta´m un conte

Els contes de fades inclouen una aventura amb elements
meravellosos o fantàstics (no solament amb fades malgrat el
nom) que es realitzen en un lloc o passat remot. Són uns contes
tradicionals en els què apareixen elements de màgia i acaben
bé i en els que intervé l'element meravellós i la fantasia.

Miguel Ángel Moret narrant un conte a l’alumnat de Primària.

Biologia

Maria Soler Revert mantenint
una videoconferència amb
l’alumnat de 5é de Primària.

L'aventura, enmarcada
en l'objectiu del foment de
la lectura, començà amb
els grups de 2n de
La caputxeta roja i el llop.
Primària que, el primer
trimestre, encetaren el Projecte Conta'm un conte.
Una de les activitats setmanals va ser la d'escoltar un conte tradicional en la veu d'un adult. Vam contar amb la de Miguel Àngel
(professor d'Infantil i anterior director). Hem fet un recorregut per
diversos autors i recopiladors: Enric Valor, Abella i El corb i la rabosa; Charles Perrault: Polzet i Barba Blava; Els germans Grimm:
Les set cabretes i el llop i Hansel i Gretel; Giambattista Basile: La
Bella dorment del bosc; popular anglesa: Jack i els fessolets
màgics; Hans Christian Andersen: La Sireneta, L'Aneguet lleig i
El vestit nou d el'Emperador.
L'aventura es va ampliar a l'alumnat de 1r i continuarà
fins que els infants deixen de mostrar interés.

Després de les vacances
d'Hivern i d'un trimestre estudiant
Genètica, hem començat el tema
d'Evolució amb unes classes
teòriques i introductòries: la Teoria de Lamarck, Darwin; la Selecció Natural, que es basa en tres
pilars fonamentals:

1- Existeix variabilitat a la població (no tots els individus són idèntics).
2- Naixen més individus dels que poden sobreviure.
3- Sobreviuen els millor adaptats.

Per esbrinar la variabilitat a la població hem agafat mostres de garrofera, olivera borda,
llentiscle i closques de caragols, entre d'altres.
A l'aula cadascú de nosaltres ha fet el seu propi estudi
constatant la variabilitat a la
població analitzant el color, la
textura, el patró i, malgrat que
no s'aprecia massa, hem
pogut entendre l'existència
d'eixa variabilitat

Quatre fotografies dels treballs de Biologia a Secundària.
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Moltes felicitats i salutacions

Entre el 28 de gener i el 3 de febrer fan anys:
Martina Ramos Romance, 2; Eder Guillem Navarro, 4; Aday
Rodrigo Pérez-Accino, Irina Donderis Muñoz i Joel Dasí Celestino, 5; Leo Elorza Ortega, 8; Izan Gómez Vilata i Marc Llácer
Fabià, 9; Carlos Albiñana Luján, 10; Adriana Moya Díez, 11;
Alonso Del Rio De Sebastián, 12; Lucia Escribano Ordaz, 13; i
Claudia Novillo Alejo, 14.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!
I la família de Darío i Emma Escudero, ens envia aquesta fotografia dels seus fills treballant telemàticament des de casa seua,
en haver de guardar quarantena.
Moltes gràcies i salutacions!
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Parole, parole... entreverat -ada [entɾeveɾát]

Dario i Emma Escudero treballant telemàticament.

1.-adj. Mesclat de diferents colors que no es confonen.
Fruita entreverada. Cansalada entreverada.
2.-adj. Mesclat de coses diverses i diferents.
Un gosset entreverat de races.
Entreverat de les dos famílies.

Numeràlia (xifres i percentatges) 4
Els noms dels xics alumnes de l’Escola

Quin són els noms de l’alumnat masculí de l’Escola?
Hem tret una relació dels 408 noms de tot l’alumnat masculí
de Les Carolines, atenent al primer nom, en cas de ser compost,
i respectant la seua escriptura. Ací tenim la relació de noms:
-77 alumnes que tenen nom únic, és a dir que sols hi
ha un alumne que té aquest nom: ADAM, ADAY, ADONAI,
AITOR, ALBERT, ALONSO, ANDRÉS, ÁNGEL, ANTONIO,
ARAN, ARAU, ARES, ASSUAN, AXEL, BERNABÉ, BIEL,
BLAÏ, BLAS, CESC, CHRISTIAN, DAMIÁN, EDER, EDUARD,
EGOITZ, ELOI, ENAITZ, ERNESTO, EZEQUIEL, FERNANDO, GERARD, GONZALO, HOSE, IAGO, IANNIS,
IGNACIO, ILAI, IREN, ISARD, JAN, JOSÉ, JOSEP, KAI,
LEÓN, LEONARDO, LUIS, LUKAS, LLUC, MANEL, MARTÍ,
MASSAD, MATEU, MATTIA, MAX, MAXIM, MIQUEL,
NACHO, NAHUEL, NAIM, NELSON, NICO, NOAH, ODÍN,
PAUL, PERE, RAI, RAMÓN, RAYCO, RAYMOND,
ROBERTO, SAMUEL, SANTIAGO, SIMÓN, SIRO, TONI,
VANIAN, XAVIER i YAHEL.
-28 noms compartits per dos alumnes per a cada nom:
AARON, ADRIÀ, ALEIX, ASIER, BELTRÁN, BORJA, CARLES,
CÉSAR, DARIO, DIDAC, ENRIC, ERIK, FRANCISCO, GAEL,
ISMAEL, JAIME, JAVIER, LLUÍS, MARCEL, MARK, MARKEL,
MAURO, RODRIGO, SERGIO, TEO, UNAI, XAVI i YAGO.
-14 noms utilitzats per tres alumnes per a cada nom:
ALBERTO, ARNAU, FERRAN, IKER, IVÁN, IZAN, JORDI,
JORGE, MANUEL, ORIOL, RAÚL, RUBÉN, SERGI i VICENTE.
-11 noms utilitzats per quatre alumnes per a cada nom:
ANDREU, CARLOS, DAVID, GUILLEM, GUILLERMO,
JAUME, MARTÍN, OLIVER, ÓSCAR, POL i VÍCTOR.
-6 noms cinc alumnes per cada nom: ADRIÁN, ÁLEX,
ÉRIC, HÉCTOR, MIGUEL i PABLO.
-3 noms el tenen 6 alumnes per a cada nom: ÁLVARO,
BRUNO i NICOLÁS.
-3 noms utilitzats per 7 alumnes per a cada nom:
LEO, MARIO i MATEO.

Tela entreverada.

-3 noms utilitzats per 8 alumnes per a cada nom:
DIEGO, JOAN i JOEL.
-1 nom que tenen 10 alumnes: MARCOS.
-2 noms que tenen 12 alumnes per a cada nom:
DANIEL i HUGO.
-2 noms l’utilitzen 13 alumnes per a cada nom: ALEJANDRO i PAU.
-1 nom utilitzat per 14 alumnes: LUCAS.
-1 nom utilitzat per 22 alumnes: MARC.

Gràfica de noms de l’alumnat masculí de Les Carolines.

I ací tenim el resum de les xifres d’alumnat xics i els sues noms:
77 noms.......1 alumne per a cada nom........ 77 alumnes.
28 noms.......2 alumnes per a cada nom...... 56 alumnes.
14 noms.......3 alumnes per a cada nom...... 42 alumnes.
11 noms.......4 alumnes per a cada nom...... 44 alumnes.
6 noms........ 5 alumnes per a cada nom...... 30 alumnes.
3 noms........ 6 alumnes per a cada nom...... 18 alumnes.
3 noms........ 7 alumnes per a cada nom...... 21 alumnes.
3 noms........ 8 alumnes per a cada nom...... 24 alumnes.
1 noms...... 10 alumnes................................ 10 alumnes.
2 noms...... 12 alumnes per a cada nom...... 24 alumnes.
2 noms...... 13 alumnes per a cada nom...... 26 alumnes.
1 noms...... 14 alumnes................................ 14 alumnes.
1 noms...... 22 alumnes................................ 22 alumnes.

TOTAL XICS DE LES CAROLINES ............408 ALUMNES
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El plaer de debatre

Torna la Lliga Debat a
les aules de Secundària.
Aquest curs escolar, tan
especial en tot, també és
diferent en aquesta activitat tan estimada per
l'alumnat i el professorat
doncs la participació
serà telemàtica, sense
desplaçaments.
No podrem participar a
la Xarxa Vives, de la
Universitat de València, per raó d'excés d'inscripcions i
aixó, passats els primers moments de desconcert, ens
llançà a organitzar una Lliga Interna, un apassionant debat
dins la classe durant dies i dies plens de correccions, d'investigacions, de recerca d'arguments, autors i textos que
sostingueren les dues postures sotmeses a debat.

Poesia aquell dia (1)

Quatre imatges de l’alumnat d’ESO durant la Lliga de Debat a l’Escola.

Mentre ho estàvem
preparant, ens arribà
la convocatòria de la
Universitat
Miguel
Hernández d'Elx i immediatament ens vam
inscriure i ens trobem,
a hores d'ara, més
motivats que mai.
Aquesta setmana
hem organitzat la
Lliga Interna de la què
us parlem amb el tema “És compatible el creixement
global de l'economia amb el respecte al medi ambient?” i
amb les noves regles d'aquesta Organització: dos minuts
per cada intervenció, quatre torns... però amb el mateix
treball previ: treballant el text argumentatiu, la refutació,
conscienciant-nos dels arguments dels altres, fomentant
l'escolta activa per poder rebatre, practicant la modulació
de la veu, l'expressió corporal... perquè és tan important
el que diem com la forma oral i gestual en què ho diem.
Dimecres passat vam celebrar la Lliga Interna de la què
teniu unes fotografies i al febrer, l'Oficial.

Primers anys
Passat 19 de gener Emili Olmos, el professor jubilat
Jo tindria 2 anys/
, va col·laborar telemàticament amb 5é A de Primària.
o potser menys/ i
Estaven treballant la poesia i Joan Clausell, el tutor, li
proposà que parlara de la seua experiència poètica.
una malaltia vaig
La primera pregunta era per què s'havia fet poeta.
agafar/ i m'estava
Emili començà a contar la seua vida des del naixe- Emili Olmos amb la classe de 5é A de Primària.
morint
total/
aleshores
ma
ment acompanyada d'alguns poemes fets a posta per
a l'ocasió. També explicà que no sabia quants poemaris havia
mare avisà/ als seus pares/ que vivien al carrer/ Guillem
fet al llarg dels 40 anys poètics, 150 poemaris? 200? A la festa
de Castro/ per les torres de Quart,/ agafaren el tramvia 5/
de Comiat sempre fa un poemari a l'alumnat de 4t de Sei a casa vingueren trists,/ en aquella època, 1956,/ el carrer
de Guillem de Castro/ i tota la ronda/ era de dues diereccundària que marxa, i ja en porta 32 fets.Nasqué en una
família de dretes, molt religiosa, al 1954. Patí 21 anys de
cions,/ la iaia Irene em posà/ una bosseta/ amb aigua calenta/ i una estampeta/ de Santa Rita,/ jo ja portava un
franquisme des del punt de vista religiós, fins i tot estigué 4
anys a un seminari i quan aconseguí deixar-lo- i uns anys detemps en coma/ però es veu que la calor/ de la bosseta/
sprés la religió i també la xica amb la qual s'havia casat- es
em va reviscolar/ i vaig començar/ a cridar:/ mamà! mamà!/
La iaia, la mare/ i tots van interpretar/ que havia estat/ un
va fer hipi i començà a escriure poesia. Pensa que va ser pel
canvi tan brutal en la seua vida, com si diguérem de dictadura
miracle de Santa Rita/ i no us podeu imaginar/ la de
novenes/ que vaig fer/ a Santa Rita insistent.
ofegant a democràcia total.

Anem al Teatre?

La programació del Teatre Escalante a València és molt suggerent: amb títols com 20.000 llegües de viatge submarí,
Rebel·lió a la Granja o Espectacles de Dansa entre d'altres.
Una bona oportunitat per somiar desperts.
Consulteu la programació a:
info.escalante@dival.es

Programació teatral de la
Sala Escalante.
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