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El tebi sol de l’hivern
Fa uns pocs dies que amb els grups d’Infantil 3 Anys vam
fer la primera eixida de l'any!
Va ser pels voltants de l’Escola per gaudir del tebi sol de
l’hivern. Vam gaudir tant mirant les cases, les plantes, els arbres, els núvols, el sol, els gats i gossos que ens vam trobar
pel camí que repetirem l’experiència a sovint doncs, a causa
de la situació sanitària, les eixides programades de moment,
no les podem realitzar.
Hivern, ens agrades!
I també agrada l’hivern a l’alumnat més menut dels grups
d’Infantil d’1 i 2 Anys que juguen i juguen sense parar amb
diferents materials, com ara la pintura o amb la llum màgica.
Definitivament, ens agrada l’hivern!

Quatre fotos de
l’alumnat d’Infantil
1, 2 i 3 Anys,
jugant, pintant i
passejant al voltant
de l’Escola.

Abraça’m
Amb el grup d’alumnes
de 1rA de Primària hem
treballat el conte “Fins que
ens puguem abraçar”,
una preciosa història
sobre dos amics que no
es poden abraçar, però
busquen alternatives per
poder demostrar-se la
seua estima. Nosaltres
també estem desitjant
que passe tot açò per a
poder abraçar-nos novament!
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Els Drets Humans, només una Declaració?
Els grups de 3r d’ESO es troben immersos en l’apassionant aventura de conèixer la Declaració Universal dels
Drets Humans (aprovada per l’ONU al 1948) i la seua aplicació a diferents àmbits de la societat mundial com és el
sector tèxtil (amb la deslocalització de les fàbriques en la
recerca d'abaratiment de costos), o l’agrícola (amb les
plantacions de cacau a Amèrica o Àfrica o els conreus als
hivernacles d’Almeria), les mines de coltan al Congo (amb
xiquets i xiquetes treballant), els laogais o presons xineses

i les seues condicions, o la mateixa pobresa invisible que
pateixen aquelles persones que, amb treball, no tenen
prou per poder viure.
Els 30 articles que conformen la Declaració seran estudiats per comprovar si s’apliquen o no en cada cas i
acabaran elaborant un Informe de la situació actual amb
un llistat de recomanacions per ajudar
a que aquesta Declaració siga veritablement Universal.
Us els contarem
ací.

Alumnat de 3r d’ESO amb la Declaració
Universal dels Drets Humans.

Refugees welcome
Sota el títol Refugia’t, a l’assignatura d’Ètica, el grup
d’alumnes de 3r d’ESO està realitzant un Projecte de Treball,
en col·laboració amb la Creu Roja, que tracta d’entendre i
empatitzar amb les persones migrants i les circumstàncies
que les envolten i les dificultats amb les que es troben.

Per eixa raó està posant-se en la pell de quatre famílies de
quatre països diferents amb l’objectiu de crear una Campanya de sensibilització sobre aquest tema, que ha deixat d’obrir els informatius, però que continua sent de total actualitat.

Alumnat de 3r d’ESO treballant sobre els refugiats.

Physics and Chemistry

The students of 3rd of ESO are recording several experiments
in order to explain how separate the different parts of a mixture.
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Moltes felicitats
Entre el 20 i el 26 de gener fan anys:
7 ANYS: Carmela Climent Navarro i Nico Climent
Navarro.
8 ANYS: Mateo Nahuel Martegani Manglano i Lucas
Carrascosa Ducatel.
9 ANYS: Ferran Serrador Tabernero.

10 ANYS: Noa Vidal Osuna.
12 ANYS: Chiara Rivabella Marchand.
14 ANYS: Maria Oltra González.
16 ANYS: Max Jannone Guillem, Inés Qiaoxing
Maravilla Romero i Clara García Sittoni.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Bon Any Nou!
Aquests primers dies
de gener hem organitzat
les festes del repartiment
de regals amb el joc de
l’Amiga/Amic Invisible
entre l’alumnat i les
cares d’alegria i goig
eren ben visibles.
Malgrat tot, el que a
totes i tots ens està
passant, els bons desitjos o l’esperança en
què la vida millorarà no
ens han faltat.
Així que, com han dit
les vostres filles i fills:
FELIÇ ANY NOU!
Calendari 2022 de Les Carolines.

Cinc imatges de
l’alumnat participant en
l’activitat de l’amic o amiga
invisible, realitzada en
gener de 2022, en tornar de
les vacances.
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Estudiant Biologia
Amb l'alumnat de l'assignatura de Biologia de 4t d' ESO, hem eixit al barranc a
recollir mostres per observar la variabilitat
de la població a les diferents espècies.
Així, hem analitzat caragols, plomes,
argelagues, fulles de garrofera, d'olivera
borda, de pins o de margalló.
Tot i que els exemplars de la mateixa espècie semblen iguals, hi ha moltes diferències de les que ens hem pogut assabentar.
L'eixida al barranc i el contacte amb la Natura
ha estat molt suggerent. Aquest tema nou
sobre l'Evolució desperta moltes expectatives.
Alumnat de 4t d’ESO replegant mostres pel barranc.

Màster ESO (1)
Es troba entre nosaltres, realitzant les
pràctiques d’Educació del Màster ESO
de la Universitat de València Adrián
Peinado Moreno, un estimat antic
alumne (Promoció XXVII) que treballa
amb Jeroni Parra, professor de Física i
Química. Ha estat una alegria gran
retrobar-lo! Benvingut!

També donem la benvinguda a Maite
Carrión Grancha, de la Universitat de
València, qui col·labora amb Rafa Santibáñez, professor de Plàstica i Projecte
Interdisciplinar a l’ESO.

Al nostre Gabinet Psicopedagògic, es
troben les psicòlogues Núria Minguela
i Marta Llorca, alumnes del Màster
d'ESO d'Orientació de la Universitat de
València també. La tutora és la Cap del
Gabinet, Aina Soler.

Núria Minguela i Marta Llorca amb Aina Soler.

Maite Carrión i Rafa Santibáñez.

Adrian Peinado i Jeroni Parra.

Estem molt contents, esperem que es
troben acollits i acollides, i desitgem
que tinguen un bon aprenentatge.

Records poètics
Al curs 2012-2013, l’Escola organitzà
les colònies per a l’alumnat de 1r
d’ESO conjuntament amb Escola
Masia (Museros) per recórrer amb bicicleta La Via Verda que parteix de les
antigues mines de ferro a la localitat
d'Ojos Negros en la província de Terol
i finalitza en Algímia d’Alfara.
Emili Olmos, professor jubilat, ens
envia un poema d’aquells moments i
que ha inclòs en el poemari Caramels
d’amor, que acaba de presentar als
Premis de Poesia Vila d’Ascó.

EL PAS DEL TEMPS
El campanar tocà la mitja
enmig del camp
a Sant Esperit
lluny de la mar
havíem pujat
bicicletament
amb fàcils intents
uns núvols
agradosos efervescents
ens protegien el moment

mentre elles i ells
parlaven i gaudien insistent
un dia intermitent
de l'estiu adolescent
les colònies ja moribundes
de sol i cel
plàcid encert
a un racó oblidat de l'univers.

Música i Arquitectura
Uns dels millors músics de jazz, Jordi
Sabatés,ens va deixar passat dia 11. El
pianista va ser un actiu col·laborador d’altres artistes.
També un dels arquitectes més reconeguts, Ricardo Bofill.
In memoriam

Jardins del Túria dissenyats per Ricardo Bofill.
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