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La NASA

Tertúlies

L'alumnat de 6é B de Primària vol saber com va ser
l'aventura de l'Apolo 11, que dugué a les primeres persones a la superfície lunar; com han evolucionat els vehicles espacials, quins són els diferents programes
d'exploració, per a què... La National Aeronautics and
Space Administration és l'agència governamental dels
Estats Units d'Amèrica fundada el 1958 responsable
del programa espacial, investigació i exploració espacial d'eixe país i objecte d'interés general del grup.
El grup de dones Sherezade es defineix com un grup que
“dialoguem i treballem per construir un món lliure de violència per a totes les xiquetes i dones; on també les escoles siguen espais segurs”
Aposten pel Feminisme Dialògic: ”Volem donar a conèixer
el feminisme dialògic en més espais i amb més dones
de contextos molt diversos”.

És per això que una de les activitats per l'estudi del
tema ha estat la visita al Museu de les Ciències de
València on han realitzat la visita a l'exposició Gravetat
Zero, guiada pels tècnics del Museu, en la què han experimentat la sensació d’immensitat de l’espai amb el
sorprenent "cub", cobert d’espills en el seu interior, on
es projecten imatges reals del cosmos i de La Terra
vista des de l'espai.

Programa del grup Sherezade
per al 25 de novembre.

Dues imatges de la Visita de l’alumnat de 6é B de
Primària al Museu de de les Ciències de València.

El feminisme dialògic planteja la necessitat d'incorporar totes
les dones al diàleg sobre la igualtat. Es parteix que no hi ha
un model o una forma única de ser dona, per la qual cosa
les diferents aportacions i estratègies poden ser enriquidores.
Afirmen que “les evidències científiques diuen que més
del 90% dels conflictes als centres escolars amaguen
a la base algun tipus de violència de gènere i creuen
necessari obrir més espais de diàlegs que permeten
evitar la violència que principalment pateixen les
xiques i joves i lluiten per eliminar totes les formes de
violència de gènere i d'abús infantil”.
Hui, Dia Internacional contra la violència de Gènere, els
grups de 2n d'ESO participaran en una Tertúlia Dialògica en
línia organitzada per aquest col·lectiu.
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Eleccions al Consell Escolar
Passat dijous 18 de novembre, es van celebrar a
l'Escola les Eleccions per renovar parcialment els membres del Consell Escolar del Centre.

2-PROFESSORAT
Pel que fa al professorat, les dues candidatures presentades han estat elegides i són :
Gema Ribes -Mestra de Primària- i Maria
Romero -Pedagogia Terapèutica-.

Eleccions al Consell Escolar. Mesa Electoral de Famílies.

Gema Rivas i María Romero representant
del professorat al Consell Escolar.

Eleccions al Consell Escolar. Mesa Electoral d’alumnat.

Els resultats han estat aquests:
1-FAMÍLIES
La participació de les famílies ha estat nombrosa amb
597 votants que han conformat la llista de candidatures així:
Macarena Bernabeu: 235 vots.
Maria E. García: 220 vots.
Bernardo Bauzà: 135 vots.
Carlos Diago: 120 vots.
Francisco Folch: 104 vots.
Charo López: 77 vots.
Francesc Vicent de Magdalena: 45 vots.
Hi va haver 56 vots en blanc i 1 nul.
Els membres electes han estat, doncs, Macarena
Bernabeu Miró -mare de Vega Pellicer, 6é A Primàriai Maria Emilia García Marqués -mare d'Ilai i Aran
Cuello, 1r A Primària i Infantil 4A-.

3-ALUMNAT
Quant l'alumnat, les dues representants elegides
han estat:
Mara Royo Bueno- 4t A ESO- i Carla Escudero
Villanueva- 3r B ESO-.

Carla Escudero votant representants de l’alumnat per al Consell Escolar.

Mara Royo votant representants de l’alumnat
per al Consell Escolar.

La Junta Electoral felicita a totes i tots els candidats,
als participants de les diferents meses i als triats com a
representants d'aquest nou Consell Escolar i agraeix
la participació de famílies, professorat i alumnes.
Macarena Bernabeu Miró.

María Emilia García Marqués.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 25 de novembre i l’1 de desembre fan anys:
3 ANYS: Iren Hueta Jiménez.
4 ANYS: Dario Poveda Martínez.
6 ANYS: Noa González Domingo .
7 ANYS: Cesc Montoro Romero i Pol Bayarri Ramos.
8 ANYS: Hugo Martinez Muriana.
9 anys: Joan Marcel Albiñana Moscardó i Marta Argandoña
Navarro.
10 ANYS: Lucas Haro Pertusa.
11 ANYS: Zoe Prades Gradolí i Manuel Marín Nácher.
12 ANYS: Mauro Ricardo Serrano Vallbona.

A totes i tots moltes felicitacions i per
molts anys!!!
I felicitem també a la nostra companya
Bea Navarro, mestra d'Infantil, perquè
el passat 29 d'octubre, va nàixer el seu
fill Leo.
Una abraçada gran a tots tres i
benvingut al món, Leo!
Leo.

A la recerca del tresor
Qui no s'ha imaginat, de menut, als mars càlids i transparents amb un cofre ple de
valuoses monedes i joies, o surcant els oceans en una embarcació amb un imponent
mascaró de proa?
Eixos somnis de Pirates i Víkings són els que han pogut fer quasi realitat les i els
alumnes dels grups d'Infantil 4 anys als Jardins dels Vivers de València transformats per a elles i ells- en L'Illa Tortuga, en la que no van parar de trobar-se amb proves,
mapes, endevinalles, curses i cançons per poder trobar el desitjat tresor.
Un dia molt bonic que recorden amb plaer!
Quatre fotos de l’alumnat d’Infantil
als Jardins de Vivers de València.

Les arracades de la mestra
L'Equip de mestres d'Infantil ha volgut delectar-se amb la
conferència de la mestra i pedagoga alacantina Mari Carmen
Díez, sobre el seu llibre «Les arracades de la mestra», que
es va celebrar al saló d'Actes de Florida Universitària i organizada per Ninos, escoles infantils.

També podria ser l'obra “que mostra com les escoles poden
centrar-se en les persones i els afectes”, en lloc de fer-ho en
“papers, objectius i avaluacions”, com passa tantes vegades
i lamenta Mari Carmen Díez Navarro.
Una obra bonica i crec que molt útil per retrobar el sentit de
la nostra tasca com a docents, en aquests temps turbulents.
Per tornar a centrar-nos en allò que és realment essencial:
com respirem, ens movem, ens mirem, ens relacionem... des
de la cura i el respecte."

Moment de la conferència de Mari Carmen Díez Navarro.

Les nostres companyes d'Educació Infantil van estar convidades per les directores de Ninos Albal -Bea Pertusa, mare
d’Irene i Lucas Haro 1r i 5é de Primària- i de NINOS Picassent
-Nati Sobrevela, mare de Mariola Vila 5é de Primària-.
En paraules de la filòsofa i pedagoga espanyola Heike Freire,
aquest podria ser “el llibre que parla de l'amor als infants”.

Maria Jutglà,
Naira Riobó, Mari
Carmen Dìez,
Bea Pertusa, Nati
Sobrevela i
Laura Herrero.
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Farem 50 anys!

Berenar a l’aula, durant la celebració del 40 Aniversari
de L’Escola Les Carolines, en març de 2013.

Actuació del Cor escolar durant la celebració del 40 Aniversari
de L’Escola Les Carolines en març de 2013.

L'Escola va nàixer al mes de setembre de l'any 1972, és a
dir que prompte ens trobarem amb 50 anys al damunt.
Ja estem treballant per preparar les celebracions que volem
que siguen variades i molt participatives. Us informarem, convidarem i demanarem ajuda, segur.

Fa 10 anys, vam celebrar el 40 aniversari. Vegeu les fotografies de tota l'Escola reunida, del Cor escolar i dels berenars de festa amb l'alumnat al curs 2012-2013.

Fotografia de quasi tot l’alumnat i personal de Les Carolines, en març de 2013, durant la celebració del 40 Aniversari de l’Escola.

Ambientem l’aula al nostre gust
Recordem que els
grups de Quarts de
Primària es troben
immersos en el Projecte d'AprenentatgeServei de l'Agricultura
i la gent gran.
Mostrem hui una divertida activitat d'ambientació de l'aula
amb fruites i verdures.
Bonics i boniques,
eh?
Alumnat de 4t de Primària ambientant l’aula amb fruites.
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