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Via lliure a la fantasia!

Esperant per a parlar amb el Rei de Carnestoltes.
Carnestoltes:Assajant la batucada.

Visitant al Rei de Carnestoltes.

Carnestoltes: Fantasiant.

I al bon humor, a les rialles, als somriures, als balls, a la imaginació i a la
provocació!
Així és part de la vida escolar durant
aquesta setmana tan especial, pels
Carnestoltes, en la que es poden veure
alumnes amb les ungles pintades, amb
pentinats estrafolaris, amb pijama,
vestides i vestits del seu personatge favorit o amb una disfressa completament personal…
Si a Pego (La Marina Alta) les
Carnestoltes són conegudes per La
baixada del Riu Bullent, a Villar (Els Serrans) per Las Murgas i Botargas o a
Vinaròs (El Baix Maestrat), per les seues
Comparses, a Les Carolines no som
menys i celebrem els nostres 50 anys
disfressats amb alegria i precaució.

Proper dijous no publicarem «El Correu del Dijous».
Tornarem dijous 10 de març.

Carnestoltes: Esquerra i dalt dues fotos enfarinant-nos.

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
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Estudiar La Vida

Dalt dues fotografies de l’alumnat de 3r d’ESO
fent pràctiques de Biologia.

Dalt i dreta dues fotografies de l’alumnat de 4t
d’ESO fent pràctiques sobre sobre evolució.

Aquesta setmana i després de finalitzar el tema
de l'aparell respiratori, circulatori i excretor, hem
fet una parell de pràctiques a l'assignatura de
Biologia amb l'alumnat de 3r d'ESO.
Per una banda hem construït una màquina de
fumar amb una ampolla d’1,5 l. plena d' aigua,
cotó, un tub de plàstic, plastilina i una cigarreta.
Hem posat l'ampolla dintre d'una safa i hem fet
un forat amb un punxó. A mesura que anava eixit
l'aigua de l'ampolla anava succionant la cigarreta
que poc a poc es consumia. En finalitzar hem
analitzat el color del filtre i del cotó i hem esbrinat
quins són els components majoritaris del tabac,
concloent què 70 del 500 components que conté
són cancerígens.
Per altra banda hem estudiat què és la capacitat pulmonar, si és la mateixa a les dones
que als homes i si un pulmó sà té la mateixa capacitat que un pulmó d'una persona fumadora.
Per respondre-ho una alumna i un alumne han
fet una inspiració i una expiració profundes a
través d'un tub de silicona que feia baixar la
columna d' aigua de l'ampolla, com veieu a les fotografies.
I als grups de 4t d’ESO estem acabant el tema de l'Evolució; després d' haver
assolit les diferents
teories evolucionistes,
aproximar-nos
a
Lamarck i a Darwin i
conèixer la Teoria de la
Selecció Natural, hem
fet una activitat pràctica amb diferents
tipus de cargols: Amb
un full amb 18 tipologies diferents de cargols hem hagut de
realitzar un possible
arbre evolutiu de qui
pensàvem que era l'avantpassat comú. L' activitat no té una única solució, per
aquest motiu us mostrem alguns dels exemples.

Jornades de sensibilització
El Gabinet Psicopedagògic està duent a terme xerrades sobre la
Síndrome de Down amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO per informar-lo
i sensibilitzar-lo.
Hem comptat amb la presència de Cecilia Palanca, una de les
Pedagogues de l’Associació Asindown, dedicada amb tota classe
de mitjans científics i pedagògics a millorar la qualitat de vida i
afavorir la inclusió i participació, com a ciutadans de ple dret, en
totes les etapes de la seua vida, i a qui li agraïm la seua participació i implicació.

Celia Palanca de l’Associació ASINDOWN,
amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, informant
sobre la Sindrome de Down.
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Moltes felicitats
Proper dijous no publicarem El Correu del dijous per això,
entre el 24 de febrer i el 9 de març, fan anys:
3 ANYS: Vera Merayo Gil.
4 ANYS: Ainhize Carro Mayordomo i Joel Vilanova Gómez.
5 ANYS: Laia Galvàn Ferrer, Andreu Montesinos González,
Julia Signés García i Ciara López Serrano.
6 ANYS: Laia Ramos Romance, Mara Gallud Domínguez i
Marc Piera Herrero.
7 ANYS: Annie Planells Cabanes.
8 ANYS: Amanda Monleón Vargas, Eric Bautista Sabanés,
Lola Arnao Gil, Xavi Muñoz Vila i Martín Donat Nicola.
9 ANYS: Francisco Cabello López.
10 ANYS: León Mateu Soriano, Lucas Blanquer Fernández,

Sala d’Exposicions
El treball d’aquesta setmana es titula Freds i càlids i ha estat
realitzat per Clara Montesa de 2n B d’ESO.

Mar Vila Muñoz, Gael García Tarazona i Sira Morant Gallego.
12 ANYS: Clara Rodríguez Vallés, Mireia Muela Soler i Irene
Albert López.
13 ANYS: Carla Hernández Oroval, Carlos Alhambra Roca,
Marc Gil Saturnino, Eric Andrés López i Álvaro López Deu.
14 ANYS: Claudia Castelló Blasco, Noelia Abad Parreño i
Manuel Latorre Verdú.
15 ANYS: Oriol Hernández Albert, Víctor Ginestar Doria,
Lucas María Gómez i Ismael Lorente Bel.
16 ANYS: Alicia Fernández López, Jorge López García i
Mar Almalé Bautista.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Gràcies pel regal
Les alumnes Lena i Mar Vila Muñoz (de 6é B i 4t A de
Primària respectivament), han fet un donació de llibres per a
la Biblioteca del Primer Cicle de Primària, perquè xiquetes i
xiquets puguen gaudir de la lectura tant com ho varen fer elles.
Segur que sí!
Moltíssimes gràcies!

Treball de Clara
Montesa, 2n
d’ESO.
Llibres donats
per Lena i Mar
Vila a la
Biblioteca de
Primària.

Alumnes estimats
Pau Abenza, antic alumne de la Promoció XXVI, nebot i cosí
respectivament dels nostres companys Abelard i Ximo Barberà
es va trobar amb Emili Olmos i van estar parlant del treball que
està fent amb adolescents a un hospital de salut mental.

Menjador Obert

Passat divendres vam gaudir al
menjador escolar del Blanquet, un
plat de peix cuinat segons la recepta del barri del Cabanyal, a
València. El vam fer amb aladrocs.
Resulta un senzill plat de peix
guisat amb ceba, llorer, oli i vinagre. Mmmm! Proveu a fer-lo.

Emili, Pau Abenza i Abelard.

També Lidia Herrera (Promoció XXXI) li va contar al nostre
company, quan es van trobar a l’Escola d’Idiomes, sobre el
seu treball a la Ford: contenta de tindre treball però en un
ambient masclista.
Mario Cosín (Promoció XVI) és un altre dels antics alumnes
que es van creuar amb Emili: aquesta vegada sols salutacions des de les bicicletes d’ambdós i,
finalment, la salutació
també a Anna Ortiz, de
la promoció XXXII en
eixir del cinema.
Records i abraçades
per totes i tots!
Emili i Mario Cosín.

També us convidem a dinar amb
nosaltres. A partir del primer divendres del mes de març, dia 4, us
convidem a vindre a dinar a
Receptes de cuina del
l'Escola. Per participar en aquesta
Cabanyal.
campanya "Menjador Obert", hem establert un torn de 10 persones cada divendres.
Caldrà que reserveu telefonant a l'Escola.
Animeu-vos! Us esperem!

Menú d’un dia de menjador.
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Relatar, contar, comunicar
Per poder jugar al Sambori al pati de l'Escola o al
carrer només necessitem les nostres cames, un tros
de guix o qualsevol pedra que faça ratlles al sòl i
ganes de passar-ho bé.
Segurament el Concurs de Literatura Infantil i Juvenil
més participatiu utilitza la paraula Sambori perquè
imaginar, aventurar-se, fantasiar, mesclar temps i estils, riure i sorprendre's no costa res a infants i joves. I
d'això es tracta quan són convidades i convidats a esInés, Marina i Oriol ,6é B de Primària.
criure els relats per poder presentar-los.
Vera i Amanda, 2n de Primària. Aquest curs, els treballs que hem seleccionat són:
“La maledicció de la bruixa” de Vera Hernándiz Torralba,
2n A de Primària i “L'amistat” d'Amanda Monleón Vargas, de
2n B de Primària. “Mia i el penjant d'una vida infinita” d'Olga
Martínez Bru, de 4t A de Primària i “Una nova era” de Carla
Morera Cabedo, de 4t B de Primària. “La casa del carrer
Willsrock” de Nico Benavent Arias, “Judith” de Zoe Prades
Gradolí i “La carrera de les nostres vides” de María Andrade
Real, de 6é A de Primària. “El taronger alat” d'Oriol Tormo
Mir; “Un equip meravellós” d'Inés Lorente Bel i “La farmacèutica boja” de Martina Santacruz Elche, de 6é B de
Primària. “Història d'un cèntim” de Leire Maceda Millàs,
“Fora del bosc“ de Rosa Martínez López i “Tenim un
Carla i Olga, 4t de Primària. monstre al soterrani” de Carla Hernández Oroval de 1r A
Carla, Leire i Rosa,1r A ESO.
d'ESO. “Pinotxo” d'Álvaro Bellido Chirivella i “Fàbrica
d'esclaus” de Rayco Frías Ureña, de 1r B d'ESO.
Arguments plens d’emocionants personatges: Una
pardaleta muda, un lleó i un ratolí, una xiqueta amb un oncle
envejós, una protagonista al 2050, una criada a París, xiquets a una casa misteriosa, persones amb diverses capacitats fent una cursa, taronges màgiques, una apotecària
molt perillosa, un partit de futbol i un viatge inesperat…
A l’ESO les aventures d’un cèntim ens faran viatjar, o una
trobada amb fades ens captivarà o assistirem amb un grup
d’amigues a tindre cura d’un monstre. Podrem revisitar la
història de Pinotxo en un tendre homenatge a les persones
afectades per l’Alzheimer, o llegir una interessant crítica soRayco i Álvaro, 1r B ESO.
cial sobre alguns dels comportaments humans.
A totes i tots els alumnes participants, que han estat moltíssims, els enviem el nostre agraïment
i felicitació pels seus treballs, i a qui ens representarà a aquesta primera fase del Concurs els
desitgem molta sort i els enviem una forta abraçada!
Zoe, María i Nico, 6é A de Primària. Enhorabona!

Tot

Vicent amb l’alumnat de la
classe de 1r A de Primària.

Passat dijous 17 de febrer, Ricardo Cases, fotògraf i
pare de la nostra alumna Martina (1rA de Primària), va
inaugurar TOT, exposició amb fotografies preses entre
el camí que separa sa casa i la nostra Escola, i que retraten el dia a dia a la vida d'un fotògraf i, alhora, pare.
L’Escola és un dels marcs on se situen algunes de
les imatges. A la inauguració van assistir una bona
colla d’alumnes carolineres i caroliners, que es van
trobar amb Vicent, el seu mestre.
Si us voleu acostar, els dijous, divendres i dissabte,
fins el 27 de març, de 18:00 a 21:00 hores, podreu
fer-ho a La Trini Espai d’Art, Carrer de la Trinitat
número 10 de València. Telèfon 600311422 .
“… Viu la vida de la seua filla i dels subjectes
que l’envolten durant el trajecte cap a l’Escola,
de vegades amb cotxe i de vegades en diàleg
amb les parets que l’acompanyen en el passeig,
en el que mai no es troba a soles…”
Enhorabona!

Ricardo Cases en el moment
d’inaugurar l’exposició.
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