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El Consell Escolar
Proper 18 de novembre, dijous, celebrarem les Eleccions
per a elegir un nou Consell Escolar que, en aquesta ocasió,
s'ha de renovar al 50%. Açò suposa que:
1- Dos representants de les famílies independents (que
no representen l'AMPA de l'Escola) doncs els companys Ferran
Bataller i Daniel Sánchez han esgotat el seu temps com a consellers.
La representació de l'AMPA en el Consell està coberta i no
s'ha de renovar encara.
2- S'ha de triar un representant de l'alumnat.
3- Dos representants de la titularitat del centre.
4- Dos representants del professorat.

2- Candidatures de l’Alumnat:
Mara Royo Bueno de 4t A d'ESO.
-Álvaro Caballero Ruiz de 2n B d'ESO.
-Carla Escudero Villanueva de 3r B d'ESO.

Aquests són els i les candidates:
1- Candidatures de les Famílies:
-Macarena Bernabé Miró, mare de Vega Pellicer de 6é A
de Primària.
-Francisco Folch Gibert, pare de Marcel Folch d’Infantil 3 B.

Carla Escudero Villanueva, Mara Royo Bueno i
Álvaro Caballero Ruiz.

3- Candidatures de la Titularitat del Centre:
-Laia Campos Sauri, Professora d'ESO.
-Araceli Miquel Sempere, Professora d'ESO.
-Teresa Soler Lahuerta, Mestra d'Infantil.
Mararena Bernabé Miró

Francisco Folch Gibert

-Carlos Diago Sánchez, pare d’Oliver Diago,1r B de Primària.
-Bernardo Bauzà Ferran, pare de Morgan Bauzà de 3r B d'ESO.

Laia Campos Saurí

Araceli Miquel Sempere

Teresa Soler Lahuerta

4- Candidatures del Professorat:
-Gemma Rivas Valenzuela, mestra de Primària
-Maria Romero Martínez, mestra PT (Pedagogia Terapèutica), membre del Gabinet.
Carlos Diago Sánchez

Bernardo Bauzà Ferran

-Charo López Contreras, mare de Jaime Alba d'Infantil 4B.
-Francesc-Vicent de Magdalena i Juan, pare de Pau
Altair de Magdalena de 1r B de Primària.
-Maria Emilia García Marqués mare de Ilai i Aran Cuello
de 1r A de Primària i Infantil 4A.

Gema Rivas Valenzuela

Charo López Contreras

Francesc Vicent de
Magdalena i Juan

María Emilia García
Marqués

Maria Romero Martínez

Sols ens resta agrair a totes i tots, qui heu presentat la candidatura, la vostra voluntat d'ajudar i col·laborar, al mateix
temps que recordem que, per qualsevol dubte o pregunta,
escriviu o telefoneu a l'Escola.
La Junta Electoral
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Uuuuuh quina por!
L'alumnat de 2n de Primària, endinsat com està en el
món dels contes gràcies al seu Projecte de Treball al
que ha anomenat Contacontes, han descobert éssers
literaris horribles, monstruosos i que, veritablement,
donen por. Un món màgic ple de criatures espantoses

que ha descoberts als llibres valencians com ara La
Bruixa, El Butoni, El Caro, El Drac, El Gegant, L'Home
del sac, L'Home dels nassos, La Tarasca, La Quatantamaula...

Alguns dels personatges fantàstics descoberts per l’alumnat de 2n de Primària.

Vitralls

Són bonics, eh!
Això diguem quan entrem
en un recinte religiós de
l'època gòtica.
I per gaudir cada dia de la
llum tornassolada, l'alumnat
de Segon d'ESO, com una
activitat més dins el Projecte,
obrim una finestra a l'Edat
Mitjana, ha decorat les aules
amb ells.

Vitralls dissenyats i realitzats
per l’alumnat de Segon d’ESO.

A l’abordatge!
Expressions com aquesta, tresors, mapes,
vaixells, peixos i taurons, monedes d'or, joies o
ulleres de llarga vista, omplin l'aula dels i les Pirates (Infantil 4B).
Fantasia, imaginació, joc i aventures infantils.
Una delícia!

L’alumnat de la classe d’Infantil 4 B, voltats d’elements
relacionats amb el seu nom: Pirates.
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Moltes felicitats
Entre el 4 i el 10 de novembre fan anys:
5 ANYS: Lluís Rozalén Alonso i Mariola Taberner Morera.
8 ANYS: Adonai Hernández González.
10 ANYS: Emma Andrés López i Arnau Jurado Ibáñez.
11 ANYS: Oriol Tormo Mir i Iván Acebrón Mene.

12 ANYS: Alicia Castelló Blasco i Lucía Trujillo Molina.
13 ANYS: Alberto García León i María Laura de Julián
Palleja.
14 ANYS: Santiago Ribera Mas.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts anys!!

The Universe in an atom
Aquest era el dia en
què l'alumnat de 3r
d'ESO presentés el
seus treballs sobre
longitud expressades
amb potències de 10
i que han anomenat
Scale Line.

Alumnat de 3r d’ESO presentant els seus treballs.

El Dia de les Biblioteques
La paraula biblioteca prové del llatí bibliothēca, que
alhora deriva del grec βιβλιοθήκη (bibliothēke), la qual
està composta per βιβλίον ('biblió', 'llibre') i θήκη
('théke', 'armari, caixa'); és a dir, es referia al lloc on es
guardaven els llibres. Inicialment, aquests llibres eren
rotllos de papir. Com a homenatge, es celebra arreu del
món el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre.
María José Domingo llegint contes a la Bibliteca d’Infantil.

I a la nostra Escola, també ho celebrem.
«Hi ha gent que diu que no li agrada llegir contes,
però no he trobat mai ningú a qui no li agrade escoltarlos.» (Aidam Chambers, escriptor).

Demà no hi ha classe (o Visca el Teatre)
Al pont de Tots Sants, un grupet d'alumnes de 4t d'ESO de
l'assignatura d'Arts Escèniques i Dansa, va assistir a la representació de Demà no hi ha classe, una peça interessantíssima
protagonitzada, magistralment, per
Mireia Pérez Sancho, mare de Julieta
i Massad Kassab, i antiga alumna
carolinera, escrita per Antoni Tordera
i Juli Disla i dirigida per Jaume Pérez,
(aquests últims pares de Pol, Infantil 4B).
Us reproduïm una de les crítiques
rebudes:
“Un monòleg que escapa del que és
comú. Perquè sent una obra molt
adreçada a alumnes de Secundària Mireia Pérez Sancho, actriu.
és vida feta teatre. O teatre fet vida.
Serà capaç d'emular les conductes dels alumnes? Podrà expressar-se sense la coacció aliena a l'aula? Serà capaç d'aconseguir que els joves apaguen els mòbils? Xocarà amb les seues

actituds despectives cap al coneixement? Una dramatúrgia viva
en un espai escènic real no convencional. Mireia Pérez interpreta
la professora amb una potència exemplar, que compleix una
brillantor encomiable, amb una varietat
de moviments mesurats, enèrgics a
ocasions i pausats en altres, segons
la bona direcció ha marcat. Ella caminant davant una pissarra blanca
d'aula amb projecció de les il·lustracions magnífiques d'Escif, meravelles
que fan lluir aquesta línia desenvolupada per Tordera i Pérez & Disla de
fusionar arts i, sobretot, vida i teatre
fins a arribar el fons del pensament i
els sentiments. Visca la recerca de
nous públics. Llarga vida a aquesta experiència escènica.
José Vicente Peiró - XARXA ESCÈNICA
Felicitats!

3

Dijous 4 de novembre de 2021

WIA
Can you name five European women artists? (podries dir cinc dones
artistes europees?) Quants artistes homes pots nomenar? Creus que
aquesta gran diferència és directament proporcional a la importància de
les dones en l'art? Què podem deduir d'aquest fet?
Amb aquestes senzilles preguntes formulades al nostre alumnat
començà el meravellós Projecte Europeu Erasmus+ Women in Art WIA- compartit amb tres escoles més: Skola Podstawowa NR 5 de Polònia, IC Mazzini-Modugno, d'Itàlia i 5th Primary School of Florina
Theodoros Kastanos, de Grècia.
Sens dubte, l'Escola reflecteix la societat i la manca notable de referènCartell del Projecte Europeu.
cies a les dones artistes en l'educació primerenca.
El Projecte europeu Erasmus+ "Women in art. Breaking the invisibility loop", ha fet tres anys des d'aquell 6 de novembre de 2018 quan el vam presentar a l'IVAM, conscients que el tema interessava i preocupava tant com ara.
L'objectiu d'aquest Projecte, finançat amb fons europeus, és trencar el bucle de la invisibilitat de les dones artistes des de
l'Educació Primària. Coordinat des de l'Escola, començàrem un recorregut de tres anys de treball en nom de la coeducació,
des de l'àrea de l'Educació Artística Plàstica i fomentant l'esperit crític de l’alumnat per fer front a la discriminació.
N'estem molt satisfetes!

Representants de l’alumnat amb el professorat

Alumnat representat dels nivells de Secundària
reunit amb Hèctor Torner, Cap d’Estudis d’ESO.

Torna a volar!
Els infants dels grups
d’Infantil 5 anys van trobar un pardalet caigut al
pati i el van rescatar.
-Vola ben alt, amic!!
Li van dir.

Pardales trobat per l’alumnat
d’Infantil 5 Anys i què va ser
alliberat.

Les Assemblees de grup són espais d'intercanvi d'opinions de l'alumnat i el professorat al voltant de l'organització escolar, la
metodologia, l'ús d'instal·lacions i serveis o
assumptes que puguen ser de l'interés
col·lectiu.
Allò que necessita ser tractat fora de l'aula
per ser competència de la Caporalia d'Estudis o qualsevol altre Departament, és dut
a la Reunió de Delegades i Delegats
d'alumnes on és exposat al Cap d'Estudis
de Secundària qui haurà de tramitar-ho.

Ens ajudeu?
A l'Etapa de Primària,
ens caldrien un parell
de patinets semblants
a aquest.
Potser en teniu algún
del què no en feu ús.
Si voleu donar-los a
l'Escola, us ho agraïm
de debò.
De ser el cas, escriviu-nos a:
primaria@lescarolines.com

A Primària necessitem
dos patinets com el de
la foto.

De dol
A l'Escola estem de dol per la mort de Pau Gallel
Domingo, el nostre estimat antic alumne de la Promoció XVIII i que ens un dies hagués fet trenta-tres anys.
El recordem de menut i d'adolescent. Recordem a tota

la Promoció, i enviem la nostra abraçada i condol als
seus pares, Josep i Mabel i a la seua germana Silvia.
Un bes.
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