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Educació Física
Els grups de 5é i 6é de
Primària han estat immersos
en una frenètica activitat plena
d'emoció i aventura puix han
pogut practicar l'escalada, la
tirolina, el tir amb arc, les àncores cooperatives, jocs amb
paracaigudes i amb la pilota.
Aquesta intensa jornada ha
estat organitzada pel Departament d'Educació Física de
l'Escola gràcies a la col·laboració del pare d’Oliver Diago
(1r B de Primària), qui ha contactat amb l'empresa esportiva
Esport Actiu dedicada
a l’organització d’activitats lúdiques i recreatives
per a escoles, ajuntaments o associacions i
amb el què s’ha aconseguit un dia memorable
per l'alumnat.
Quatre imatges amb les activitats
esportives realitzades per l’alumnat
de 5é i 6é de Primària.

Oh benvinguts, passeu, passeu...
Seguint el nostre costum celebrarem, demà divendres
dia 12 de novembre, la Trobada de Famílies dels
grups d'Infantil 1, 2 i 3 anys amb l'objectiu que es
conega tota la comunitat escolar: pares i mares, familiars, companyes i companys del mateix grup i docents... Un temps d'intercanvi, un temps en el qual els
vostres fills i filles podran, jugar amb vosaltres als espais oberts de l’Escola i respectant els grups bambolla.
Des de les 17:00 hores, (quan les famílies de cotxe repleguen als seus fills i filles), fins les 18:30 hores, cada

grup de convivència estable serà a
un espai a l'aire
lliure, dins del
recinte escolar,
sense entrar a les
classes.
Recordem que
l'entrada i l'eixida
seran esglaonades;
que la mascareta
s'ha de dur a partir
dels 6 anys i que,
com a màxim, tres
adults acompanyants per infant,
a banda dels germans o germanes, que també poden
vindre.
Serà un moment molt agradable per compartir entre
infants i adults, on també podrem gaudir de les activitats i jocs que tindrem preparats a les zones exteriors.
Benvingudes i benvinguts, passeu, passeu!

Dues fotos del berenar preparat l’any 2019. No hi havia pandèmia!!
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La Tertúlia
Les Tertúlies Dialògiques són lectures col·lectives,
diàleg i reflexió sobre un mateix llibre de la literatura
clàssica universal -en aquest cas del Lazarillo de
Tormes, 3r de Primària- i que no hem de confondre
amb una classe de Llengua en la què es requereixen
coneixements previs per participar, sinó que és una activitat oberta, d'expressió lliure en la què cada infant

opina i desenvolupa les seues impressions personals
sobre els temes suggerits.
Aquests debats moderats pel professorat van fent que
la comprensió lectora i l'expressió oral progressen. A
més, aquesta activitat dialògica provoca una millor
comprensió per part dels participants i és més fàcil relacionar les lectures amb situacions del dia a dia.

Alumnat de 3r de Primària realitzant una tertúlia dialògica.

Les Belles Arts
Al grup de 5é A de Primària estem treballant en el Projecte
de les Belles Arts. Dins l’Àmbit del Taller Científic hem estudiat l'època Prehistòrica i per tal de connectar els aprenentatges d'Art i els continguts de Ciències Socials vam preparar
representacions teatrals sobre les diferents etapes de la Prehistòria

Alumnat de 5é A de Primària contents amb el seu Projecte.

estudiades: Paleolític, Neolític i
Edat dels Metalls,
amb la forma de
vida i les característiques significatives de cada
època.
També hem fet comparacions amb la vida que tenim ara
per tal de veure les diferències que n'hi ha.
La veritat és que va ser una experiència molt enriquidora i
profitosa en ser molt viscuda per totes i tots nosaltres.
Ara ens centrarem més en l'Art a la Prehistòria i farem una
cova amb pintures rupestres.

Estrena!
No, no es tracta d'un espectacle,
però sí d'una instal·lació que fascina
els més menuts: un nou arener que
hem col·locat, en el jardí de dalt, al
pati superior d'Infantil, i en el què
juguen, sense parar, fent pastissos,
rius, castells o muralles d'arena.
Un goig veure'ls!

Quatre fotografies de l’alumnat d’Infantil
jugant en el nou arener situal al pati
superior d’aquesta etapa.
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Moltes felicitats
Entre l'11 i el 17 de novembre fan anys:
1 ANY: Mikel Burón Fernández.
3 ANYS: Eric Gallardo García i Lara Fernández
Carpena.
4 ANYS: Cristina Pastor García i Àxel Francesc Bixquert
Giménez.
5 ANYS: Adrián Chust González i Lluna Rodríguez
García.

6 ANYS: Arau Torres Piera.
8 ANYS: Marcos Olivares López.
9 ANYS: Júlia González Domingo.
11 ANYS: Marc Sánchez Campos.
12 ANYS: Diego Astrada Gil i Teresa Fornás Coch.
14 ANYS: Eduard Girona Burriel.
15 ANYS: Bernabé Muñoz Vila.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Around the world
Des de l'Àmbit Lingüístic Humanístic de l'ESO us
volem comunicar que hem començat el primer Projecte
en el què l'alumnat aplicarà tot el que hem treballat fins
ara a les assignatures de Geografia i Història.
El projecte es diu "Travel Agency" i serà impartit íntegrament en anglés.
A banda de veure vídeos de promoció turística i
analitzar una cançó com a activitats inicials, l'alumnat
es convertirà en membre d'Agències de Viatges i
crearà una presentació per a promocionar la destinació seleccionada. Entre altres, hauran d'inventar
el nom, crear un logotipus, buscar informació sobre la

capital o enclau triat, habitants, moneda, llengües, etc.
i proporcionar informació geogràfica, com ha aprés recentment en les classes de Geografia i Història.
També està programada una excursió, proper dimarts
16 de novembre, al Museu i l'Hemisfèric de la Ciutat de
les Arts i de les Ciències de València.
L'equip docent que impartirà aquest Projecte (Ferran,
Anna, Sandrine, Lourdes i Ilse), està molt il·lusionat per
començar-lo.
Esperem i desitgem que l'alumnat el puga gaudir i
aprofitar.

Mmmm, la Tardor
Caragols i Marietes (els
grups d'Infantil d'1 i 2
anys), han gaudit d'elements propis de la Tardor
a través del joc heurístic.
La paraula procedeix del
grec “euridko” i significa
descobrir, que és la base
d’aquesta aproximació al
joc i a l’aprenentatge desenvolupat per la pedagoga britànica Violet
Goldschmied.
Aquesta proposta ofereix als infants l'oportunitat de descobrir el món a
través de la seua pròpia activitat, sense intervenció de l’adult/a, fent servir
l’impuls innat que hi ha dins seu per descobrir l’entorn.

Quatre imatges de l’alumnat d’Infantil 1 i 2 Anys
descobrint la Tardor mitjançant el joc heurístic.
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Paulo Freire: educar amb amor i llibertat
Passat dijous 4 de novembre l’Escola Les Carolines va
participar, com a ponent, en un Seminari Internacional webinar Internacional- per commemorar el centenari del
naixement de Paulo Freire.
Paulo Freire (1921-1997) va ser un pedagog i filòsof
brasiler conegut com el “Pare de la Pedagogia Crítica”.
Autor de centenars de cartes, assajos, llibres i articles on,
al llarg de la seua vida, va anar exposant els seus plantejaments per modificar i qüestionar els corrents pedagògics
clàssics que no contribuïen a alliberar a l’ésser humà d’una
dependència de les classes dominants.
Freire va plantejar una educació global, recíproca i
autònoma, i canviar l’actitud dels docents a les escoles,
creant un model d’ensenyament viu, pròxim a l’alumnat,
i fonamentat en l’autonomia i la participació com a base
de treball als centres educatius.
Entre la seua extensa obra escrita podem destacar dos llibres: “L’educació com a pràctica de la llibertat” (1967) i
“La pedagogia de l’oprimit” (1970).

Cartell de la Webinar Internacional
preparada pel STEPV.

Pantalla amb algunes de les persones ponents en la Webinar, organitzada
pel STEPV, per commemorar el centenari del naixement de Paulo Freire.

El Seminari organitzat per la Intersindical Valenciana del
Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament
del País Valencià -STEPV-, van participar professorat i pedagogues i pedagogs iberoamericans (Brasil, Veneçuela, Colòmbia, Argentina...), així com de diferents autonomies de
l’Estat Espanyol (Catalunya, Madrid, Andalusia, Euskadi,
País Valencià.).
També van intervindré Vicent Marzà, Conseller d’Educació
i Federico Mayor Zaragoza, President de la Fundació Cultura
de Pau i director de UNESCO entre 1978 i 1981.
En nom de l'Escola va ser Lluís Montesinos, un dels nostres mestres que va coneix de primera mà la renovació
pedagògica i la va posar en pràctica com un dels pilars de
la nostra línia pedagògica, qui va intervenir.
Les ponències tenien com a temàtica central la “Paraula
Generadora i Alliberadora” en la pedagogia de Freire.
Els ponents aportaren diferents paraules per a la reflexió,
com ara: Amor, Llibertat, Cercles Socials, Oblidats, Temps,
Utopia..., nosaltres des de Les Carolines, aportàrem la paraula Canvi.
Acabem aportant algunes frases de Paulo Freire en el
centenar del seu naixement i què ens poden servir per reflexionar:
“Ensenyar no és transferir coneixements, sinó crear les
possibilitats per a la seua pròpia producció o construcció”.
“Ningú educa ningú. Ningú s’educa a ell mateix. Les
persones s’eduquen entre sí amb la mediació del món”.
“L’amor és un acte de valor, no de por. L’amor és un
compromís amb els altres... la causa de l’alliberament”.
“Tot acte educatiu és un acte polític”.
“L’educació és un acte d’amor”.
Una vesprada molt enriquidora en la què totes i tots
destacàrem la vigència i vitalitat social i pedagògica de l’obra
de Paulo Freire.

Trobades
Per commemorar aquest 25 de novembre (Dia internacional contra la violència
masclista), l'Ajuntament de Sueca va encarregar part dels actes a Maria Navarro Cubells
-antiga alumna de la XXIV Promoció- qui contactà amb Emili Olmos, professor jubilat
de l'Escola i poeta per llegir un poema.
El versos que escriurà Emili es llegirà i retolaran els esglaons de les escales de la Casa
de Cultura i la Biblioteca del poble de Sueca.
Irene Peinado Pardo, antiga alumna de la XI Promoció va trobar-se a l'Escola Oficial
d'Idiomes de València a Emili. Ambdós estudien allí: ell, euskera, grec i italià i ella, anglés.
Ens envia records al professorat i nosaltres els agraïm de tot cor.

Irene Peinado i Emili Olmos.
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