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Eureka, la Ciència!!

Alumnat de 3r de Primària ha realitzat el II Congrés de Ciència.

Aquesta setmana hem celebrat a l'Escola el «II Congrés
Caroliner de Ciència». Es tracta del Producte Final del Projecte de Treball que han dut a terme els grups de 3r de Primària.
Han estat tres mesos de gran treball que han conclòs amb
una Gran Exposició que ha comptat amb la presència d'un
gran nombre d'experts que ens han donat a conéixer aspectes força interessants de la Ciència. Entre altres coses,
ara sabem com cristal·litza el sucre, com es mesura el greix
corporal, com reaccionen els àcids i les bases, com reproduir

Han conegut descobriments fets per moltes dones.

fòssils de dinosaures o quin és el misteri que hi ha al darrere
d'una "tauleta infinita" de xocolata.
A més a més, també hem pogut conéixer moltes de les
dones que han contribuït a fer un món millor per mitjà dels
seus descobriments.
Sens dubte ha estat un Projecte força enriquidor que ens
ha permés aprendre un munt de coses atractives i, sobretot,
gaudir durant el procés.
Eureka!

Han fet moltes comprovacions.

Han aprés a reproduir un fòssil.

Ja hem començat les entrevistes i visites amb les noves famílies interessades en conèixer l’Escola. Es pot concertar dia i hora en l’apartat Reservar
visita al Centre, a la pàgina inicial del nostre web: lescarolines.com

La nostra Selva

Alumnat d’Infantil 4B, Pirates, estudiant els animals
desconeguts de la selva.

El grup d’Infantil 4B, Pirates,
hem triat el Projecte de Treball
de la Selva amb la intenció de
saber sobre animals no tan
coneguts com són l’Ocapi- un
parent de les girafes-, el Tapirsemblant als porcs-, la
Capibara- el rosegador més
gran- o la Granota de cristall,
que viu al continent americà.
Hem organitzat l’aula amb
mini espais per crear la nostra
pròpia selva, dibuixar i modelar
l’animal que més ens agrada o
fer construccions amb diferents
materials.
Estem feliços!
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Art crític

Quatre fotos de l’alumnat de 5é de Primària
fent composicions artístiques.

Amb envasos de llet, suc,
iogurts, bosses, taps, paper, cartolina, cartró, silicona, pegament
més consciència mediambiental,
crítica, imaginació i creativitat,
l’alumnat dels grups de 5é de
Primària han rebut la visita de
Neringa, artista lituana, amb la
que han pogut produir diverses
obres que reivindiquen la salut del
medi marí; alhora que han fet
palesa la contaminació existent
que ens deixa l’esgarrifosa notícia
de què, el pes del plàstic que hi ha
a la mar és set vegades superior
al de les balenes.

Agència Espacial Europea
El grup de 6é A de Primària està duent a terme el Projecte "Climate
Detectives" consistent en detectar els problemes derivats del canvi
climàtic i canalitzar les preocupacions de l'alumnat, intentant entendre i prendre consciència d'aquest problema, amb l'ajuda de científiques de l'Agència Espacial Europea (ESA).
Al nostre alumnat li ha interessat aprofundir sobre els residus que
generem: Quants? On van? Què es fa amb ells?
Amb l'ajuda d'una científica que ens ha guiat sobre la recerca d'informació i dades, estem elaborant uns documentals d’animació per
conscienciar a la comunitat educativa d'aquest problema i buscar
solucions.
Proper 3 de març tindrem l'oportunitat d'entrevistar-nos, de manera
telemàtica, amb Symine Henkens, oceanògrafa de l'ESA que ens
ajudarà a resoldre les preguntes que li formularem.
Ens està semblant molt interessant.

Alumnat de 6é de Primària elaborant els
documentals del seu Projecte.
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Moltes felicitats
Entre el 17 i el 23 de febrero fan anys:
3 ANYS: Iris Pomer Calvo.
5 ANYS: Valentina Malena Turnes i Ferran Climent Richart.
7 ANYS: Aitana Aguado Fontana.
8 ANYS: Gonzalo Gallud Domínguez i Sofía López Litchfield.
9 ANYS: Beltrán Ramírez Amador.
11 ANYS: Diego Sanz Escriche i Hugo Sanz Escriche.

13 ANYS: Celia Tormo Albelda, Pablo Sánchez Miralles,
Celia Rada López i Sara González Ramón.
14 ANYS: Leyre Sandoval Calahorra i Duna Valero Guillem.
15 ANYS: Carla Portolés Peñalver.
16 ANYS: Pau Pérez Arroyo.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Comprem al Mercat
Hem fet la llista de la compra. Hem preguntat darrere de
qui anem en la cua. Hem demanat els productes i les quantitats. Ens han donat el compte. Hem comptat els nostres
diners per pagar-lo i hem esperat les tornes...
La veritat és que hem jugat a mercats, ens ho hem passat
estupendament i, de pas, hem practicat matemàtiques i llengua a base de bé. Ah! No us ho hem dit, però som els grups
de 1r de Primària. Genial!

Quatre
fotografies
de l’alumnat
de 1r de
Primària
jugant a
mercats.

Proper divendres 18: Pregó a Infantil i Primària amb Gran Batucada de l’alumnat d’ESO!
A partir de dilluns 21: consignes boges!
I divendres 25: Gran Desfilada i la Festa carnestolenca!
Carnestoltes, Carnestoltes, ara arriba Carnestoltes!

Sala d’Exposicions
Encetem aquesta secció dedicada a mostrar les
obres plàstiques de l’alumnat d’ESO.
Aquesta que vegeu: «Passadís de Secundària» està
realitzada per Morgan Bauzà López de 3r d’ESO.

«Passadís de Secundària»
Obra de Morgan Bauzà López - 3r de Secundària.
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Si volem, ja podem
Es va publicar dijous passat el Reial decret
115/2022, de 8 de febrer,
pel qual es modificava la
regulació sobre l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
La nova regulació elimina
l'obligatorietat de l'ús de les
mascaretes en espais a
l'aire lliure, la qual cosa inclou els espais a l'aire lliure
als centres educatius, com
ara els patis. És a dir, des del dijous 10 de febrer ja no és obligatori
que l'alumnat porte mascareta quan siga al pati.
L’alegria de moltes famílies i alumnes era evident en establir-se
la possibilitat d’elegir.
A poc a poc...

Des del passat dijous
10 de febrer l’alumnat
pot dur o no, la
mascareta, als patis i
espais a l’aire lliure.

La Tecnologia

Quatre fotografies de l’alumnat de 5é B de Primària
treballant qüestions tecnològiques i energètiques.

Hem parlat amb
Hugo Sanz i Clàudia
Sánchez, alumnes de
5é B de Primària
perquè ens conten
què és el que estan
treballant a classe i
ens han parlat de les
màquines
simples
(palanca, tascó, caragol,
politja, roda i eix), eixes que
estan tan presents al quefer
diari com són, per exemple,
unes tisores.
També ens han parlat de corrioles compostes i simples (les
persianes), de la construcció
d’una catapulta... dels temes que
els han resultat més interessants
com ha sigut la Fira d’Empreses
en la que han hagut d’explicar
quina finalitat tenia l’empresa
creada per elles i ells i dels aspectes més interessants i difícils
del Projecte com el tema de les
energies renovables, en concret
l’apartat de l’energia Maremotriu -aquella que aprofita la força de les
marees- o com han gaudit amb el debat a sis a favor i en contra de les
energies renovables.
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