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Escola Oberta
Després del tot el curs passat amb unes restriccions que no
estava permés gaudir de les visites de les famílies i de la seua
col·laboració en diferents activitats a l'Escola, per fi, hem pogut
recuperar aquesta manera de participar a càrrec dels familiars
de l'alumnat!
Ha d'haver petició prèvia de cita i no hi pot haver moltes persones, però és prou millor que abans.

I ha pogut ser amb una Súper Gimcana Pirata, preparada per les famílies
del grup d'Infantil 4 B, que ens han
acompanyat durant la divertida activitat de la recerca del tresor!
Ha estat magnífic i, totes les
mestres, tot l'Equip d'Infantil, us
donem la benvinguda de nou!

Dos moments de la Súper Gimcana Pirata.

Per una cultura de Pau
Els grups de 4t d'ESO han participat en uns tallers amb l'objectiu d'entendre
com es pot treballar per promoure la pau.
Aquests tallers són organitzats pel Centre d'Estudis per la Pau J. M. Delàs
que és una entitat independent d’anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a investigar sobre els efectes negatius del militarisme i
els conflictes armats.
Aquest Centre s'ha distingit per dur campanyes com ara «Municipis lliures
d'armament», «Per l'abolició de les Armes Nuclears», o la «Internacional per

la prohibició de les mines
anti-persona» i, amb el El
Fons Valencià per la Solidaritat, que és una associació formada per 99
ajuntaments valencians que
destinen una part del seu
pressupost a finançar accions de solidaritat amb els
pobles dels països més
desfavorits.
Alumnat de 4t d’ESO realitzant el taller organitzat pel Centre d’ Estudis per La Pau.
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Terra viva
Aquest apassionant tema de l'Agricultura,
és el que finalment s'ha imposat per majoria en el ample debat dins el grup de 4t de
Primària per triar el Projecte de Treball a
abordar en aquests dies propers.

Alumnat de 4t de Primària elegint el tema de L’Agricultura per al seu Projecte.

Altres temes proposats han sigut Els animals mitològics, la
Cuina o l'Art Urbà.
L'Aventura d'aprendre, d'experimentar l'Agricultura els espera!

Rock&Roll

Concert de Rock&Roll a l’Auditori de Torrent.

Passat dimecres els grups de 6é de Primària van participar en el concert didàctic "Rock&Road" a l'Auditori
de Torrent (L'Horta).
De la mà dels artistes valencians Toni Cotolí (guitarra),
Gloria Aleza (cello) i Eva Dinoria (veu) interpretaren en

un clima càlid i proper, un innovador concert versionant
alguns dels millors temes de bandes com ara Queen,
Scorpions, Guns N´ Roses o Metallica.
Va ser un concert dinàmic i atractiu en el qual, a més
de la interpretació dels temes, presentaren els diferents
instruments explicant la tècnica d'interpretació de cadascun d'ells així com la seua
evolució dins les diferents
versions d'aquest gènere
musical.
Un concert per a tots els
públics que ens va fer passar
una bona estona.

La nostra Fira del Llibre
Com que l'oratge que va fer passat divendres no convidava a passejar, vam decidir ajornar la nostra visita a
la Fira del Llibre de València fins la propera edició i

muntar-nos les nostres paradetes de la Fira de Llibre.
Hem aprofitat per anotar-nos els títols que ens han
agradat...i ens han eixit uns llistats llarguíssims!

Dues fotos de la Fira del Llibre de L’Escola Les Carolines.
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Moltes felicitats
Entre el 28 d’octubre i el 3 de noviembre fan anys:
3 ANYS: Bianca Masip Gabernet.
4 ANYS: Joel Gómez Albert.
5 ANYS: Daniel Giner Romaguera, Raúl Porrua Uri i
Júlia Baixauli Rubio.
7 ANYS: Mario Manzano Izquierdo.
9 ANYS: Diego Guerrero Márquez, Álvaro Guerrero
Márquez i Pau Peris Roig.

10 ANYS: Carla Mora Gil, Nicolás Alamà Martín i
Mateo García Torrijos.
13 ANYS: Adam Axel Lee Garcés.
14 ANYS: Marc García-Sala Ortells, Júlia Bono Alegre
i Martina Bono Alegre.
16 ANYS: Mario Raúl Barbu.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Les i els nostres representants
Des de la Regidoria d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament de Picassent,
ja s'han nomenat oficialment els i les xiquetes que representaran l'alumnat de
Picassent per part de Les Carolines en el Consell de la Infància i Adolescència
com a resultat de les votacions celebrades anteriorment.
Els i les representants de l'Escola són:
Adriana Aguado Belloch, Rodrigo Langa
Lafuente i Dídac Martorell González, de 3er
de Primària.
Mariola Vila Sobrevela i Lucía Blasco
Márquez, de 5é de Primària
Berna Muñoz Vila, de 4rt d'ESO.
Tot el Claustre del Professorat, el Personal
Auxiliar i de Serveis, les vostres famílies i
les i els companys us felicitem calorosament
encoratjant-vos en aquesta apassionant
feina que és la de fer un poble millor entre
totes i tots.
Enhorabona!
Alumnat representant de l’Escola al Consell Municipal de la Infància i Adolescència.

Taurons i Dinosaures
El Projecte de Treball del grup d'Infantil 5 anys o dels Mariners i Marineres va
vent en popa! Mireu: estudiant, hem descobert que ja hi havia taurons a l'època
dels dinosaures i hem pogut saber també que, malgrat el que la majoria de nosaltres pensava en un principi, els taurons no són sols com es parla d'ells:
animals assassins i sanguinaris, sinó
que tenen també altres característiques
més amables i és per això que estem
elaborant una llista amb trets propis de
les diferents varietats per assabentarnos millor.
I també hem construït un aquari.
Què més ens depararà el Projecte
Mariner?
Alumnat d’Infantil 5 Anys estudiant els taurons.

Un, dos, tres...

(Concurs!!)

Enginy i Gràcia

L'Escola és a Picassent. Però, podries dir
noms de pobles valencians com, per exemple,
Picassent?
Un, dos, tres, a veure si en dius molts més!

Si d'una cistella amb pomes que en té
13 agafes 3 pomes, quantes pomes en
tindràs?

Envia les respostes a:
correudeldijous@lescarolines.com o doneu-li-la, en paper,
al tutor o tutora.

Tindràs 3 pomes!
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Les Activitats Extraescolars
Mitjançant l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes -AMPAs'ha pogut organitzar de nou (després del parèntesi per la
pandèmia a causa del Covid-19) les Activitats Extraescolars que
agraden tant a l’alumnat.
Aquest curs s'han dissenyat sis activitats diferents per a Infantil
i Primària:
Dansa Funky (per a Infantil i Primària) on treballaran les diferents postures corporals i ritmes per assajar les coreografies més
conegudes.
Play with me (per a Infantil) i How to do it (per a Primària) on
es juga, es fa màgia i es realitzen experiments utilitzant l'anglés
per comunicar-se i aprendre.
Arquilecturas (per a Primària), o com entendre l'arquitectura
és aprendre a pensar.
Judo (per a Primària). Educació corporal i emocional amb la
pràctica d'aquest esport que és el camí de la suavitat.
Cor (per a 3r, 4t, 5é i 6é de Primària) on treballen el cant, la
sensibilitat musical i el sentiment d'unió.
Teatreveixte (per a Infantil i Primària). Aventurar-se a riure,
plorar, emocionar-se i divertir-se. Això és Teatre!

Raquel Carrasco.
Dansa Funky.

Silvana Andrés.
Arquilecturas.

Miles Sangster.
Play with me - How to do it.

Pau Blanco.
Teatre.

Juan García.
Judo.

Jose Aguilar i Chrystian García,
directors del Cor de l’Escola
Les Carolines.

Cap a la inclusió
La Llei Valenciana d'Inclusió de la Conselleria d'Educació, indica a les escoles a formar el seu professorat
per aconseguir un Pla propi d'Inclusió.
Amb eixe objectiu, l'Escola compta amb la col·laboració de professionals experts del CEFIRE (que és un
Servei de Formació de Professorat ) de València com
ara Màbel Villaescusa, Lena Pla i Antonio Trejo que
van visitar-nos per conèixer el Claustre i ajudar-nos
en l'elaboració del Pla per anar avançant com a Escola
Inclusiva.
Professionals del CEFIRE amb el professorat de Les
Carolines estudiant els objectius del Pla d’Inclusió.

Encontres a la Fira
Emili Olmos, professor jubilat de l'Escola, es trobava a la Fira del Llibre de València quan
dues alumnes, Ainara González de 2n de Primària i Noa González de 5é el van saludar.
Anaven amb Aurora, sa mare.
Una trobada emocionant xerrant i, fins i tot, cantant.
Bonics instants.

Ainara, Emili i Noa a la Fira
del Llibre de València.
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