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Les Aules Ambient
Just ara fa tres anys que encetàrem la formació d'aquesta
metodologia, orientades per Enric Ortega Torres i la Universitat de València en companyia de les escoles d'Akoe.
El curs passat iniciàrem els Mini Espais dins l'aula
(pas previ a les Aules Ambient), per fer- ho d'una manera
més controlada i poder vivenciar si aquesta metodologia
ens aportaria el que buscàvem per als nostres infants.
Aquestes propostes d'aprenentatge treballen les
diferents capacitats mitjançant propostes de lliure
elecció i lliure circulació. Les sessions finalitzen amb
un rogle on compartim les experiències, sensacions,
motivacions i aprenentatges de cada sessió.
Hem comprovat que ha baixat el soroll de l’aula, ha
pujat la motivació i s'ha creat un ambient més relaxat
amb aprenentatges més vivencials.

En treballar en grups reduïts augmenta la relació social
entre ells i elles, donant-se un millor acompanyament de
l’adult.
I vet aqui que hem estrenat, aquest mes d'octubre, les
dues Aules Ambients que anomenem Mini Mons i Expressa’t, per tot l'alumnat de l'Etapa que pot aprofitar
les diferents propostes i provocacions d’aprenentatge
per fer, crear, sentir, experimentar, conviure i aprendre
a aprendre en un espai acollidor, lent, ple d’estima i
respecte cap a l’infant.
Us agraïm tot el suport què les famílies ens heu donat
i amb molta il·lusió i motivació continuem formant-nos
i donant vida a aquestes Aules.
Moltes gràcies!
L’equip d’Infantil

Aules Ambient d’Infantil.

Xicotetes Biografies: Àngela Valiente Ferrer
“Vaig deixar el col·le l’any 2016. Recorde un trist
comiat al pati de l'Escola amb els meus companys
que mai podré oblidar i és que van ser tants anys
allí compartint moments!
Després de graduar-me vaig realitzar un Cicle Superior, a l’Institut de Catarroja, d'Atenció a Persones en Situació de Dependència, les Pràctiques
del qual les vaig realitzar a un centre prop de
l’Escola i van ser molt gratificants.
L’any següent em vaig matricular en Educació Infantil. Sempre recordaré a Hèctor anys enrere animant-me a fer alguna cosa relacionada amb la
docència, em deixava acompanyar-lo a alguna
classe per poder veure com funcionaven les coses

i és ben cert que fou un motiu crucial per a decidir-me
a fer el que m’agradava.
I dos anys després ací estic, a punt de graduar-me
i obtindre el títol d’Educadora Infantil. És clar que
mai vaig pensar en cap centre millor que la meua
Escola per a fer les Pràctiques, ja que ací sempre
et fan sentir a casa.
Estic molt contenta d’haver pogut, durant molts
anys de la meua vida, aprendre i créixer a l’Escola
Les Carolines.
Salutacions d’una antiga alumna que no us oblida”.
Quina alegria ens vas donar en triar l'Escola per realitzar
les Pràctiques! Una abraçada molt, molt gran.
Àngela és de la XXX Promoció i té, actualment, 21 anys.
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Les colònies de Primària

Com els i les seues comapanyes de Secundària, tot l'alumnat de
Primària va partir dijous passat cap a Benaixeve (Els Serrans) per
gaudir d'unes primeres colònies del curs actual, dissenyades per
fomentar la companyonia i la cohesió dels grups i per recuperar
l'optimisme i l'aventura després de tants mesos mediatitzats per
la pandèmia.

Fotografies
d’alguns
moments de
les colònies
de Primària a
Benaixeve.
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Moltes felicitats
Entre el 21 i el 27 d’octubre fan anys:
2 ANYS: Arnau García Giménez.
4 ANYS: Neus Aguilar Guinot.
6 ANYS: Paula Roca Ródenas, Miguel Ricarte Català
i Anne Hueta Jiménez.
7 ANYS: Inés Martínez Jiménez.

8 ANYS: Martí Climent Richart.
9 ANYS: Joel Martínez Atienza i Martín García Calvo.
11 ANYS: María Mercadal Vayá.
13 ANYS: Carmen Arias Ibáñez.
14 ANYS: Nelson Lluch Crespo.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Leire Maceda Millás
Tenim el plaer de comunicar-vos que Leire
Maceda Millás (1r d'ESO) ha estat distingida amb el
Premi Extraordinari al rendiment acadèmic de
Primària del curs 2020-2021, diploma que atorga la
Generalitat Valenciana mitjançant la Conselleria
d'Educació.
És un motiu de satisfacció i alegria per a ella, per
a la seua família i per a la seua Escola, què no
podem deixar de celebrar.
Una abraçada i felicitats!
Leire Maceda Millás amb Sònia, Directora de Les Carolines.

Buscant on refugiar-se
A la sessió de Tutoria i perquè empatitzar amb altres
realitats és part important de l'Educació a la nostra Escola, l'alumnat de 4t d'ESO ha pogut veure l'entrevista
que la periodista Andrea Ropero ha fet a Ibrahima, migrant guineà. Aquest, en recordar a la seua família, va
dir: "La meua mare està allà, m'agradaria ajudar-la".
La dura història d'Ibrahima ja està recollida en un llibre en el què explica que en el seu camí a Espanya
va passar per tortures, robatoris i fins i tot per la mort
del seu germà i que ara lluita per poder retrobar-se
amb la seua família.

Alumnat de 4t d’ESO veient l’entrevista a Ibrahima
realitzada per la periodista Andrea Ropero.

Amb les nostres manetes
Els grups d'Infantil 1 i 2 anys (Marietes
i Caragols) experimenten, se sorprenen,
investiguen i pensen amb els materials
no estructurats que hem posat al seu
abast per realitzar, també, Psicomotricitat
Fina.

Alumnat de Primer Cicle d’Infantil experimentant
amb diferents materials.

Un, dos, tres...

(Concurs!!)

Què bonic és tenir bons companys i companyes
i bones amigues i amics!
A veure si pots dir noms d’amigues, amics, companys i companyes, per exemple, el teu.
Un, dos, tres, a vore si en dius molts més!
Envia les respostes a:
correudeldijous@lescarolines.com o doneu-li-la, en paper,
al tutor o tutora.

Enginy i Gràcia
Què passaria si tirares una pedra
verda al Mar Roig?

Que es mullaria
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Música en viu i en directe
Proper Divendres 12 de Novembre, en la mítica sala "EL LOCO
CLUB" de la ciutat de València (Carrer de l'Erudit Orellana, 12)
actuarà el grup valencià PLATZ. Aquest grup està compost per
alumnes, antics alumnes i professors de Les Carolines. Són: Massad Kassab Promoció 35 (guitarra / veus), Daniel Biot, Promoció
35 (bateria), Lucas Calpe 4t B ESO (guitarra) i Víctor Fèlix, tutor
de 3r d’ESO, (baix). Aquests són els enllaços per veure la programació i la venda d'entrades (10 €):
https://lococlub.es/events/palos/
https://platz.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/platzoficial/
https://www.instagram.com/platzband/
https://www.youtube.com/channel/UChpu2QKm_U9o9UekZV1_Vpw

Cartell del grup PLATZ.

Us esperem!

D’escriptor a la Fira

Cartell de la Fira del Llibre de València 2021.

A la Fira del Llibre de València (Jardins dels Vivers) ens
podem trobar sengles llibres de dos caroliners extraordinaris:
una mestra i un alumne. Es tracta de Maluy Benet Salinas,
mestra de l’Escola als seus inicis (fins 1985) que presenta la
seua darrera novel·la «El Silenci trencat» a la caseta de Bibliomania.

I també podem trobar «Tres
segundos», la novel·la de
Guillem Aparicio (antic alumne
de la V Promoció), a la llibreria
ElPuerto/trenta-cinc
formiguetes (Llibreria que porta
Sara Sánchez, antiga alumna
de la mateixa Promoció que
Guillem). Dilluns passat Emili,
professor jubilat de l’Escola anà
a la Fira i comprà el llibre.
La Fira del Llibre la podeu visitar
fins el diumenge 24 d’octubre.

Portada del llibre de
Guillem Aparicio.

Valencians i Valencianes premiats
Com cada 9 d'octubre, la Generalitat
Valenciana atorga les seues Distincions
a les persones i institucions que s'han
destacat per la seua aportació a la societat. Enguany, l'Alta distinció de la
Generalitat ha sigut per als Equips de
Vacunació contra la covid-19.
Va ser en un acte al Palau de la
Generalitat on el dibuixant i historietista
Premi Nacional de Cómic, Paco Roca que
va ser reconegut amb la Distinció, es va encarregar de la lectura del discurs en nom
de totes i tots els premiats. Hem de dir-vos
que al curs 2012-2013, amb motiu de la
Festa de la Primavera dedicada al Còmic,
Paco Roca ens visità per parlar amb l'alumnat i mostrar-los la seua obra.
Moltíssimes felicitats a totes i tots

València), editorial pionera de la Comunitat Valenciana. Matilde Asensi, escritpora. César Orquín (a titol póstum)
anarquista que salvà a 300 espanyols
en Mauthausen.
Distincions al mèrit cultural:
Juli Mira, actor. Carme Portaceli, directora Centre Dramàtic Nacional i
Teatre Nacional Catalunya. Cristina
Durán, novelista gráfica. Dani Miquel,
cantant. Al Tall, grup musical. Francisco
Martínez López, «Quico El Guerrillero»,
resistència antifranquista, divulgador en
centres escolars de la memòria
democràtica. Ploma 2, grup de cabaret
transgénere.
Distincions al mèrit empresarial i social:
Federico Félix, empresari valencià i
actual president de la Fundació
Proave. Regina Monsalve, Presidenta
del Col·legi d'Enginyeria Técnica Agrícola de València i Castelló. Consolat de
Mar, empresa d'instruments musicals
de Benaguasil. Enercoop, Cooperativa
elèctrica de Crevillent des de 1925.

Paco Roca i l’alumnat de 3r i 4t d’ESO l’any 2013.

Distincions de la Generalitat:
Paco Roca, historietista. Josep Piera,
poeta. Radio Valencia , 90 aniversari.
Mario Alberto Kempes, jugador del Valencia CF i del Hércules CF. PUV 100
anys (Publicacions Universitat de

ciana. Sant Joan de Déu (centre d'acollida en València).
Distincions al mèrit esportiu:
Medalla al mèrit esportiu: Cristina
Mayo Santamaría, Lola Ochoa Ribes,
John Giner Muñoz «Jan de Murla».
Per les medalla als JJOO Tóquio 2020:
Óscar Gil Regaño (fútbol) plata. Pau
Francisco Torres (fútbol) plata. Carlos
Soler (fútbol) plata. Héctor Cabrera
(atletisme) bronze. Míriam Martínez
(atletisme) plata. Iván Cano (atletisme)
plata. Héctor Catalá (triatló) plata.
Placa al mèrit esportiu:
Marató de València.
Distinció Lluís Vives:
Escena Erasmus.
Ambaixador de la
Comunitat Valenciana:
Javier Mariscal.

Distincions al mèrit científic:
Dolores Corella, Catedràtica de
Medicina de la UV i Premi Rei Jaume I.
Miguel Àngel Sanz Alonso, hematòleg
a l'Hospital La Fe de València.
Distincions d'accions a favor de la
igualtat i por una sociedat inclusiva:
Asociación Nueva Opción, dany cerebral. Moviment Scout Comunitat Valen-

Paco Roca amb la Comissió de la
Festa de la Primavera de l’any 2013.
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