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ESA
(ABP - Ciència - Anglés)

No
G u a la
err
a!!

L'Agència Espacial Europea (ESA) és una organització
intergovernamental, de 22 estats participants, fundada el
1975 i amb seu a París, dedicada a l'exploració de l'espai.
Dins el Projecte de Treball "Climate Detectives" de
l'Agència Espacial Europea, els grups del 3er cicle de
Primària (5é i 6é) vam tindre l'oportunitat d'assistir a una
webinar en la que la científica Symine Henkens, oceanògrafa de la ESA, va anar contestant a una sèrie de preguntes que prèviament li havíem enviat.
Va ser molt interessant vore com treballen des de l'espai
per detectar la contaminació dels nostres oceans, així com
emprendre moltes actuacions per afavorir el bon estat i la
seua conservació.
També va ser emocionant vore com altres escoles d'arreu d’Europa i del món comparteixen Projecte i inquietuds.
Estem agraïdes i agraïts a Symine i a l’Agència!!
Dues imatges del seminari web realitzat
per l’alumnat del Tercer Cicle de Primària
amb Symine Henkens, oceanògrafa de
l’Agència Espacial Europea.

In situ
(ABP - Interacció amb les famílies - Activitats extraescolars)

A Algemesí (La Ribera Alta), Víkings i Vikingues havien
establert el seu campament.
Sense pensar-ho massa, mares, pares, filles, fills i mestra
del grup de Vikingues i Víkings (Infantil 4 Anys «A») vam
visitar-lo i ens vam trobar amb cascs, espases, llances, es-

cuts, indumentària, mapes… i vam jugar rememorant els
jocs del nostre poble víking.
Com vam gaudir després de tant de temps sense poder
ajuntar-nos a causa de la pandèmia!
Per repetir!

Dues fotos de
l’alumnat
d’Infantil 4 A i
les seues
famílies,
jugant
a Algemesí
al campament
Víking.

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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El brunzir de les abelles
(ABP - Estudi del Medi Natural i Social)

Valorant la bona experiència
que vam tenir el curs passat
d’ajuntar els temes que més interés susciten entre l’alumnat
dels dos grups d’Infantil 5 anys,
hem fet el mateix i hem encetat
el nou Projecte de Treball que
hem anomenat «La Natura» i
que inclou els suggeriments de
saber-ne més sobre aranyes,
abelles, insectes...
Així, treballarem diverses tècniques de cuina, escultura i altres
formes
artístiques,
matemàtiques, el missatge social del canvi climàtic, etc.
Hem començat per les abelles.

Dues fotos del Projecte de Treball encetat a les aules
d’Infantil 5 Anys sobre les abelles.

La gran casa marina
(ABP - Ciència - Experimentació)

El grup de 5é A de Primària anà a
la platja de la Devesa d’El Saler,
amb motiu del Projecte sobre La
Mar que està duent a terme.
El dia començà amb una neteja
de la platja, un experiment sobre
l'acidificació de la mar i amb tindre
la gran sorpresa de poder veure
com la Fundació de l’Oceanogràfic
retornà a dues tortugues marines al
seu medi natural, després d'haver
estat un any en rehabilitació.

Una tortuga marina retornada a la mar,
després d’un any de rehabilitació a l’Oceanogràfic.

Tres fotografies de l’alumnat de 5é A
de Primària a la Devesa d’El Saler.
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Moltes felicitats
(Alumnat protagonista - Educació Individualitzada i Emocional)

Entre el 17 i el 23 de març fan anys:
2 ANYS: Minerva Blasco Márquez.
6 ANYS: Simon Donat Nicola.
7 ANYS: Markel Ossorio Mulas.
8 ANYS: Mateo Rozalén Alonso.
10 ANYS: Sofía Mocholí Rodríguez i Albert Fornás Coch.

11 ANYS: Lucía Blasco Márquez i Leo Martínez Bataller.
12 ANYS: Lena Vila Muñoz.
14 ANYS: Roberto Sellés Gómez i Ruth Revert Pons.
16 ANYS: Iannis Ramírez Floropoulos i Semret Díaz Irles.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Sala d’Exposicions

Investigant els Drets

(Educació Plàstica i Visual)

(ABP - Humanitats)

Hui exposa Alberto Martín (2n B d’ESO) la seua obra:
“ El gat contrastat”.

Tal i com us contàvem al Correu 814 del 20 de gener, durant aquest segon trimestre l’alumnat de 3r d’ESO ha estat
treballant la contínua violació dels drets humans al món,
en el Projecte sobre els Drets Humans anomenat: “Els
drets, ixen del despatx?”
S’ha centrat en la indústria tèxtil, alimentària, la pobresa
invisible, els diamants de sang, el coltà o la fabricació de
rajoles barates a l'Índia entre d’altres temes.
El producte final del
Projecte de Treball va
ser crear, exposar i
difundir un decàleg
en el que s’indicaven
diferents consells o
normes de cada
tema, amb la intenció
de sensibilitzar a
diferents grups socials.

Obra
d’Alberto Martín.

L’Escola oberta de nou
(Escola Participativa - Alumnat Protagonista)

Us convidem a vindre a dinar a l'Escola. Per participar
en la campanya "Menjador Obert", hem establert un torn
de 10 persones cada divendres. Sols heu de telefonar a
l’Escola per reservar.
Estem contents i contentes de poder veure-vos, com Carolina
i Salvador a l’aula d’Infantil 4B, per participar en l’activitat de
la setmana del i la Protagonista, maquillant a tot l’alumnat.

Carolina i
Salvador
maquillant a
l’alumnat
d’Infantil 4
Anys «B».

Decàleg elaborat per
l’alumnat de 3r d’ESO per
a que reflexionem sobre
les violacions dels
Drets Humans.

Taekwondo
(Alumnat protagonista - Educació Física i de l’Esport)

Diumenge 13 de març es va celebrar el Campionat Autonòmic de Taekwondo al Poliesportiu Ricardo Tormo de
Canals (La Costera) i Damián Núñez Majewska i Nahuel
Juanes de Fez (6é A i B de Primària) i Painé Juanes de Fez
(1r A ESO) han obtingut medalla de bronze en la categoria
Cadet absoluta als seus respectius pesos.
Enhorabona, campiona i campions!

Painé Juanes de
Fez, Nahuel
Juanes de Fez i
Damián Núñez
Majewska.
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A world of inventions
(ABP - Aprenentatge integrat de continguts i llengües
estrangeres - Matemàtiques)

Continuant amb el Projecte de Treball
dels grups de 4t d’ESO que està relacionat en alguns aspectes amb la Tecnologia, vam visitar l’exposició “Per
què sóc així?” al Centre del Carme de
Cultura Contemporània (CCCC) de
València sobre objectes dissenyats per
millorar la vida o la funcionalitat, i que
va resultar molt adequada per tancar el
Projecte A world of inventions.
La recomanem a totes i tots.

Quatre fotografies de l’alumnat de 4t d’ESO visitant
l’exposició «Per què sóc així?» al Centre del Carme de
Cultura Contemporània.

Visita
(Formació del Professorat)

Alumnat i professorat de l’IES Jordi de Sant Jordi de València
amb Naira Riobó, en acabar la seua visita.

Ens ha visitat l’alumnat de
1r del Grau Superior d'Educació Infantil dels Mòduls
Didàctica i Autonomia Personal i Salut Infantil de l’IES
Jordi de Sant Jordi de València, amb les seues professores Ana La Casta i Anna
Moret, per observar les aules
del Primer Cicle d’Infantil (1 i
2 anys); i prendre nota de les
activitats i la nostra metodologia escolar.
Ens encanta rebre a gent
il·lusionada!
Un dia complet!

Dalt i baix Naira Riobó, Cap
d’Estudis d’Infantil, informant a
l’alumnat de l’IES Jordi de Sant
Jordi de València.
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