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Un acte per La Pau
(Escola Humanista - Escola Pacifista)

La Plaça exterior de l'Escola acollia als
i les quasi set-centes alumnes, al professorat i moltes companyes i companys no
docents, a les famílies que ens van voler
acompanyar en aquest senzill, emotiu,
afectiu i reivindicatiu acte en favor de la
pau que vam poder celebrar passat divendres 4 de març.
Va ser senzill com totes les manifesta-

cions escolars amb alumnat menut i
gran; emotiu perquè ens vam trobarper primera vegada en més de dos
anys- totes i tots plegats; afectiu perquè
vam enviar un missatge d'amor, amistat
i esperança com actitud imprescindible
per poder solucionar el conflicte i reivindicatiu perquè vam clamar alt i clar
que la guerra no és la solució.

Moment de l’acte realitzat a la Plaça de l’Escola on, Sònia, la directora, va llegir un
comunicat per La Pau, i totes i tots vam dir: «NO A LA GUERRA».

Per les dones
(Coeducació - Escola Feminista)

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

Aquest 8 de març parlem de drets
aconseguits, de lluites guanyades,
d'objectius complits. En sintonia amb la
Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de
Picassent, volem rescatar a les dones
de totes les edats que han estat i són
referents per cadascuna i cadascun de
nosaltres: mares, germanes, amigues,
cosines, veïnes, iaies, ties, companyes,
conegudes... aquelles dones que tenim
a la ment quan s'acosta aquest dia
reivindicatiu de la feina que encara
queda per fer en aconseguir la igualtat.
És per això, que l'Acte central d'aquest
8 de març, ha sigut la realització d'un
llarg camí en el que hem trobat desenes
de petjades de les dones que per al
nostre alumnat i per vosaltres les seues
famílies, són importants: mares, germanes, amigues, cosines, veïnes, iaies,
ties, companyes, conegudes...
Dones lluitadores per la justa causa d'aconseguir la igualtat de drets i el respecte
de les diferències; capaces d'enfrontar-se
a la injustícia de considerar els homes superiors a les dones; dones que han parlat
i parlen alt i clar denunciant la marginació,
l'explotació o el maltractament patit per
tantes dones.
Per elles, per les dones, fem aquest
Acte del 8 de març a l'Escola.

Quatre fotografies del Dia de la Dona a l’Escola.
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De primera mà
(ABP - Participació famílies - Estudi del Medi)

Dintre del Projecte de Primer de Primària El Mercat Caroliner
i gràcies a la situació sanitària que avança favorablement, hem
pogut reprendre les visites de famílies. Així, durant aquestes
setmanes, hem rebut la família d'Emma que durant molts anys
ha regentat una carnisseria, per explicar-nos com feien els
productes que venien, mostrar-nos fotografies i cartells i ensenyar-nos els utensilis que empraven.
També la família de Lluna gràcies a la qual vam poder realitzar
un taller amb xocolata, veure i tastar els productes que fabriquen
i aprendre moltíssimes coses sobre aquest producte tan deliciós.
Aquesta setmana, la família d'Asier ens ha explicat un munt de
coses sobre les cebes, les seues múltiples aplicacions a la cuina
i els diferents tipus que hi preparen, etc.
Mil gràcies per la vostra col·laboració.
Com sempre, us esperem a l'Escola!

Tres fotos
del projecte
«El Mercat
Caroliner».

Dissecció d’òrgans
(Ciència - Experimentació)

Dijous passat vam realitzar, amb l’alumnat dels grups de Biologia de 3r d’ESO la dissecció d’un cor i pulmons, aprofitant els
coneixements apresos en aquest tema al llarg d’un mes i mig:
com funciona el cor, les parts que té, la circulació major i menor,
els vasos sanguinis que hi ha i les característiques més importants d’aquests; i l’estudi de l’aparell respiratori, pulmons, bronquis, i intercanvi de gasos als alvèols.
Ens ha agradat poder veure, pesar i tocar aquests òrgans. No
ens els havíem imaginat així: unflar els pulmons també ens ha
sorprés. S’unflen moltíssim!
Ha sigut una molt bona experiència.

Tres fotografies de l’alumnat de
3r d’ESO realitzant pràctiques
amb cors i pulmons.
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Moltes felicitats
(Alumnat protagonista - Educació Individualitzada i Emocional)

Entre el 10 i el 16 de març fan anys:
2 ANYS: Julia Gómez Sánchez.
6 ANYS: Ayala Hernández González.
7 ANYS: Markel Elorza Ortega i Asier Pozo Sánchez.
8 ANYS: Irina Palací Yotoba i Gema Diago Arribas.
9 ANYS: Lucas González García.
11 ANYS: Valeria Pomer Calvo i Claudia Monge de la

Encarnación.
12 ANYS: Aarón Bautista Sabanés.
14 ANYS: Pau Bermejo Ballester.
15 ANYS: Aitana Fernández Alonso i Paul Jaume
Matalí Auber.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Sala d’Exposicions

The Oscar goes to...

(Educació Plàstica i Visual)

(Aprenentatge integral de continguts i llengües estrangeres Àmbits Lingüístics Humanístics - Geografia i Història)

Hui exposa Morgan Bauzà López la seua obra:
«Institut».

Vam celebrar el 1st Les Carolines Oscar Awards com a
colofó al Projecte en anglés de la Prehistòria dins de l'Àmbit
Lingüístic i Humanístic (ALH) de 1r d'ESO.

La sala preparada per a l’entrega dels Oscar.
Obra de Morgan.

Visca el Teatre!
(Activitats extraescolars - Educació Artística)

Part de l’alumnat de l’activitat extraescolar de Teatre
(Asier López, Arnau López, Elia Pelejero, Mia Gascón,
Pau i Llum Sainz, Anne Hueta, Martina Cases i Ilai
Cuello) va assistir a l’Horta Teatre a la representació
de Martina i el bosc de paper i van poder veure al seu
profe Pau Blanco com a intèrpret de la funció, la qual
cosa els va omplir d’alegria a totes i tots!

Vam projectar tots els documentals fets per l'alumnat i el
presentador i la presentadora van conduir la gala en la qual
es van donar els Premis Best Comic, Documentary, Best
Costume Design i Best Group Performance.
El contingut del Projecte passa per l'estudi del vocabulari
específic en anglés, el repàs del Present Simple i el Present
Continu amb ajuda d'uns vídeos i l'escriptura de l’ script del
seu documental.
L'alumnat de 1r d'ESO ja és expert en la Prehistòria, ja
que prèviament va estudiar l'evolució amb la realització de
diferents infografies des de l'Australopithecus fins l’Homo
Sapiens. Hem compartit coneixements amb l'alumnat de
Biologia de 4t d'ESO.

Gala d’entrega dels Oscar.

Pau Blanco, actor i profe de l’extraescolar de Teatre
amb el seu alumnat, a la Sala Horta Teatre.

A la Gala vam gaudir de les cares plenes d'il·lusió cada vegada que s'escoltava "And the Oscar goes to..."
La vesprada va finalitzar amb un merescut berenar preparat
per l'Equip de Cuina de l'Escola.
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Dones i Ciència
(Coeducació - Física i Química)

Amb motiu del Dia International de la
Dona i la Xiqueta en la Ciència, a 2n B
d’ESO des de la matèria de Física i
Química, hem fet recerca de dones científiques, referents en els seus camps de
treball i sovint oblidades a l’hora de reconèixer els seus assoliments.
El resultat ha estat molt variat: des de
cartells i murals, fins jocs de taula i un
videojoc.

Materials relacionats amb les dones i la ciència
trobats per l’alumnat de 2n B d’ESO.

Gràcies per la visita
(ABP - Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres - Matemàtiques)

Yurina Llorca
amb l’alumnat
de 4t d’ESO.

L’alumnat de 4t d’ESO va rebre la visita de Yurima Llorca -enginyera
industrial que treballa a la multinacional «Yanfeng» i proveïdora, entre
d’altres, de la factoria Ford a Almussafes- com a experta per ajudar a
treballar el Projecte A World of Inventions, que s'està duent a terme.
La seua visita ens va servir per conèixer millor els processos de fabricació industrial a gran escala i la importància de l’Estadísica Matemàtica
a l’hora de millorar els processos, estudiar la qualitat d’un producte i
valorar l’acollida d’una innovació al mercat.
Moltes agràcies.

Carla Simón
(Actualitat: Educació Artística - Coeducació)

La directora i guionista de cinema Carla Simón va fer història en guanyar l’Os d’Or al festival de la Berlín amb la pel·lícula «Alcarràs».
Carla és la cinquena dona en ser reconeguda al Festival nascut al 1951.
La felicitem des d'aquestes pàgines i ens n'alegrem de la presència i
reconeixement de les dones al cinema.

Cartell de la pel·lícula «ALCARRÀS»
de la directora Carla Simón.

Pau Riba
(Actualitat: Música - Educació Emocional)

Ha mort el cantautor català, autor de «Noia de porcellana»,
entre d’altres moltes cançons.
In memoriam.

Una de les carpetes
dels músic Pau Riba.

Cauen gotes... d’alegria!
(Alumnat protagonista - Joc simbòlic)

Aquests dies de pluja són aprofitats al màxim
per xiquetes i xiquets gaudint sense parar.

Dues imatges de l’alumnat d’Infantil jugant
amb els tolls d’aigua de la pluja.
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