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L’Escola Les Carolines som una cooperativa de professionals de
l’ensenyament que treballem amb programes innovadors d’educació, per
tal de donar a l’alumnat el suport, els coneixements, la formació i la
conﬁança necessaris per a desenvolupar la seua personalitat i aconseguir
una integració en la societat, respectant valors com la solidaritat, la
tolerància, la igualtat i el diàleg.

SOM

Una Escola Valenciana que potencia
l’ús i l’estima de la llengua i la cultura
pròpies, que treballa de forma
integradora amb un alumnat
majoritàriament castellanoparlant, i que
fomenta el respecte i la valoració de les
característiques culturals dels altres
pobles del món.

L'any 1972 iniciàrem el nostre projecte educatiu al Barri de
Les Carolines a Benimàmet, al costat de Paterna. A l’Escola les
Carolines s’imparteixen els nivells educatius d’Infantil Primer
Cicle (1 i 2 anys), Infantil Segon Cicle (3, 4 i 5 anys), Educació
Primària (de 6 a 11 anys) i Educació Secundària Obligatòria (de 12
a 15 anys).

SOM
Una escola concertada perquè volem
abastir el major nombre de famílies possible
per a practicar una educació democràtica
en la qual intentem integrar tots els
membres dels estaments de la Comunitat
Escolar, consensuant així la línia educativa i
afavorint el desenvolupament de l’alumnat.

El principal objectiu de l’Escola Les Carolines és
l’Educació i Formació de tot el nostre alumnat sota
el criteri del respecte, de la individualitat de l’ésser
humà i de la necessitat de pertinença al grup.
Treballem per aconseguir que l’alumnat arribe a
ser autònom, és a dir, amb recursos personals
suﬁcients per fer front al seu futur immediat, siga
aquest laboral o acadèmic. És per això que valorem,
especialment, els diferents aspectes positius del
nostre alumnat.

SOM
Una escola que, respectant creences i
religions, ens deﬁnim com a centre laic,
que no impregna el currículum de
formació religiosa i conseqüentment,
som una escola no dogmàtica,
cientíﬁca i potenciadora de
l’esperit crític.

L’ALUMNAT ÉS EL PROTAGONISTA

LA NOSTRA MISSIÓ

Posar en pràctica el nostre Projecte Educatiu no autoritari,
capaç de formar persones crítiques, conscients, autònomes i
responsables.
Respectuosa amb la diversitat, el medi ambient, facilitadora de la
inclusió, amb l’objectiu de que l’Escola siga un lloc
d’aprenentatge on hi haja cabuda per a tots i totes, treballant
des de l’afecte i el respecte entre totes les persones de la
Comunitat Escolar, col·laborant en la construcció d’una societat
justa, compromesa i sostenible.

LA NOSTRA VISIÓ

Consolidar-se com Escola Valenciana i Europea que som, tot i
vetlant pels nostres trets d’identitat, oberta a noves tendències
i tecnologies, que s’adapta a les futures realitats socials,
geogràﬁques, econòmiques i laborals amb l’objectiu que el
nostre alumnat forme part de la societat futura de manera lliure,
crítica i participativa.

UNA ESCOLA QUE AGRADA
A LES FAMÍLIES PERQUÈ
És una Escola privada concertada d’ensenyament en valencià i
amb un programa d’immersió lingüística destinat a famílies
castellanoparlants i valencianoparlants, amb el desig que els
seus ﬁlls i ﬁlles siguen bilingües, en les dues llengües oﬁcials, a
més d’obtenir, en acabar l’escolaritat, un bon grau de domini
d’anglés i francés.

El nostre Projecte Educatiu considera especialment l’alumne/a
com a persona que pensa, estima i s’emociona. I és per això que
la pràctica docent és interactiva tant des del punt de vista
individual com del col·lectiu, per tal d’aconseguir la implicació
de l’alumnat en el fet educatiu.

AUTORITAT I NO AUTORITARISME
Les Carolines entén l’autoritat com el resultat d’un procés
d’estima per l’alumnat, de respecte, comprensió, consens i
reconeixement dels eventuals conﬂictes que puguen
esdevindre, i no per la simple imposició de normes.

EDUQUEM EN L’AUTOESTIMA
Considerem que el respecte cap a la diferència només
s’aconsegueix des d’un equilibri emocional que permet a
l’alumnat l’acceptació i l’estima dels seus trets personals.

EDUQUEM EN EL DIÀLEG
Perquè entenem que el diàleg és i ha de ser el mitjà fonamental
de resolució de conﬂictes, potenciem una educació basada en la
reﬂexió, l’anàlisi i la comprensió dels diferents punts de vista.

EDUQUEM EN LA SOLIDARITAT
Perquè considerem que la cooperació és fonamental per tal
d’aconseguir una societat més justa, ajudem el nostre
alumnat a posar-se al lloc de l’altra persona,
fomentant així pràctiques solidàries.

EDUQUEM EN LA IGUALTAT DE GÈNERE
Eduquem en el respecte per l’orientació sexual perquè ho
considerem un dret fonamental per poder construir una
societat més justa i igualitària.

Som una Escola no elitista gràcies a la concertació
educativa, que permet una millor diversiﬁcació
socioeconòmica de les famílies, i amb la ﬁlosoﬁa de
que cada alumne i alumna és únic i se li ha d’atendre i
possibilitar el millor programa dels possibles, entenent
que tant el rendiment acadèmic i la formació en valors
són igualment necessaris.
Amb una metodologia d’Aprenentatge Basada en
Projectes de Treball, implantada en Infantil, Primària
i Secundària, que permet una major implicació de
l’alumnat en els processos d’investigació i estudi i una
major atenció a la seua diversitat.
Emprant la metodologia OBN per a l’ensenyament de
les Matemàtiques, com un mètode obert que s’adapta
al ritme de cada infant.
Una Escola cooperativa: amb un claustre estable de
professors amb un ideari comú i emprenedora per
deﬁnició; preocupada com està per la formació
contínua del professorat; centrada en la innovació
pedagògica, acostumada a rebre-la de reconeguts
professionals i a tralladar-la allà on és requerida.
Conscients de la importància de les noves tecnologies
i informàtica des dels 3 anys.
Som una Escola envoltada de natura, amb unes
instal·lacions per poder gaudir a l’aire lliure.
Una Escola que implica a les famílies per aportar les
seues experiències al nostre alumnat, convidant-les
contínuament en el desenvolupament dels projectes
que es duen a terme, acostant-nos a la idea que
l’escola siga un centre de la ciència, la cultura i els
valors on acudir per compartir-ho i ensenyar-ho.

Connectada amb les institucions i esdeveniments
culturals i educatius locals, estatals o europeus.
Amb programes com ara les colònies escolars des dels
3 anys ﬁns 4t d’ESO, proporcionant a l’alumnat la
possibilitat d’acostar-se al tema d’estudi amb eixides
escolars, de manera molt freqüent i que fa que l’escola
estiga actualitzada i viva.
Una Escola Europea que intercanvia l’alumnat més
gran amb altres escoles continentals per afavorir no
sols el coneixement de les llengües, sinó el d'altres
costums i realitats quotidianes. L’Escola les Carolines
treballa proposant i participant en els programes
Erasmus+ que permeten l’intercanvi i construcció de
noves experiències educatives entre escoles diferents.
Una Escola amb escassa conﬂictivitat entre l’alumnat
gran, que aplica un programa de mediació entre els
propis alumnes per a la resolució de conﬂictes, que
compta amb les famílies per comunicar qualsevol
incidència i que creu que la paraula és l’eina de treball
per superar els eventuals problemes.
Amb un Gabinet Psicopedagògic, referent per moltes
escoles, pel treball dinàmic i amb l’objectiu
d’aconseguir una bona salut emocional de l’alumnat,
professorat i famílies.

Una Escola que agrada a les famílies, conscients de l’esforç que en
ocasions els suposa, en la qual veuen els seus ﬁlls i ﬁlles integrats i
integrades, educats en valors com ara el respecte i la llibertat, la
ciutadania i la responsabilitat.
Amb un curs de natació per als menuts a la piscina escolar, proves
esportives municipals per als grans i una concepció diària de l’esport
més lúdica que no competitiva.
Amb un Programa Tàndem d’agermanament entre alumnat gran i
menut o el d’Experts en el qual l’alumnat ensenya a altre alumnat i amb
hort escolar.

Amb activitats extraescolars per la pràctica d’activitats esportives
i d’oci. Amb programes com ara:
· Les tertúlies Literàries, en les quals, famílies, professorat i
alumnat participen del plaer de la lectura.
· Escriptors incansables per participar als Premis Sambori.
· La participació en certàmens de ciència: Al kwarismi, proves
Cangur, Expociència, JAEM i Abeam, Experimenta i també en
mostres i actuacions escolars.
· La dedicació d’una jornada escolar a mostrar els coneixements
musicals en el Dia Escolar de la Música. Amb un Cor Escolar
que treballa incansablement per l’educació vocal i en grup.
· Desenvolupar un itinerari artístic de 2n a 3r d’ESO, en què està
inclòs, entre altres, el projecte interdisciplinari «El Musical» en
el qual l’alumnat crea i realitza un espectacle teatral.
· Participants i ﬁnalistes a la Lliga Debat Universitària,
organitzada per la Universitat de València, en un esforç més per
millorar l’esperit crític i investigador de l’alumnat i el treball dels
diferents punts de vista.
· Sensibles amb eixa part de la població mundial majoritària com
són les dones, cada 8 de març.
· Membres actius d’Escola Valenciana, participem als concursos
Sambori, de Literatura, i Sambori-Mice, de Cinema.

És per tot açò i, sent conscients que l’Escola, com a institució, s’ha
convertit legítimament en l’espai democràtic d’igualtat d’oportunitats,
considerem que les famílies poden tindre dret a triar un projecte
educatiu com el nostre, un projecte formador, efectiu i altament
valorat pels membres de la nostra comunitat escolar.

SOM UNA ESCOLA PER ESTIMAR!

