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Ens agrada la poesia
(Escola Coeducativa - Escola Valenciana - Expressió Artística - Llengua)
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Aquest 21 de març hem volgut celebrar el Dia Mundial
de la Poesia reivindicant la vessant literària d’aquest
llenguatge artístic, visibilitzant els models de referència
de dones i realçant la literatura amb arrels valencianes.
La poesia literària és l'art d'expressar sentiments o emocions, estats, bellesa o nous punts de vista per mitjà de les
paraules atorgant-nos la llibertat de donar-li altres significats.
En llegir els poemes, aprenem sobre les diverses perspectives del món i coneixem diferents punts de vista, enriquint-nos culturalment i emocional. I així ho hem volgut
transmetre mitjançant una activitat que ha unit les tres
etapes d’Infantil, Primària i Secundària.
Els grups d'Infantil han treballat el poema "Zum-zum!
Zum-zum!" de Nadia Carrasco de L'Alcúdia (La Ribera
Alta), donant-li un toc de musicalitat al mateix. Primer,
Segon i Tercer de Primària, han aprés el poema "Morrut"
de Fina Girbés d’Algemesí (La Ribera Alta). Quart,
Cinqué i Sisé de Primària ha somiat fent art visual amb
"Trajecte" d'Àngels Gregori i Parra d’Oliva (La Safor).
De la mateixa manera l’alumnat de Secundària també
va utilitzar aquesta tècnica per endinsar-se a "Arbres de
l'exili" d'Anna Montero de Picassent, (L’Horta Sud).
El resultat final d'aquesta activitat ha estat un vídeo en
el que part de l'alumnat recita aquests poemes i en el
qual podreu veure una xicoteta representació dels treballs tan creatius realitzats. Podeu veure aquest vídeo al
nostre canal de YouTube, Instagram o Facebook.
Des de l’Equip de Coeducació esperem que us agrade.
Fotografies de les
activitats realitzades
a l’Escola per
commemorar el
Dia de la Poesia.

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 Patrimoni comú
(Escola Valenciana - Escola Democràtica - Educació Artística)

Passat dimecres 16 de març els
grups de 3r d’ESO vam realitzar
la presentació del Producte Final
del Projecte de Treball «Protegim
el nostre Patrimoni» consistent en
l’exposició dels treballs de cases i
construccions valencianes, com a
memòria i testimoni de la nostra
cultura, dins l’àrea d’Educació
Plàstica. Guillem del Arco, alumne
de 3r A d’ESO, ens ho conta:
«Ens van visitar els grups de
5é, 6é de Primària i 2n d’ESO
que van poder gaudir d’una
col·lecció molt variada d'estructures com ara ermites, cases o
esglésies.
Tot va començar després de
veure un documental a classe
sobre la destrucció de l'horta de La
Punta per a ampliar el port de
València, i des d’eixe moment
hem treballat molt sobre aquest
tema.
Vam començar triant una casa
cadascú i cadascuna de nosaltres
inscrita en la llista del Patrimoni de
L'Horta Nord o de L'Horta Sud.
Per realitzar-les, vam aplicar la
perspectiva cònica, el sistema
axonomètric, el sistema dièdric
per fer tots els plànols i, finalment, vam construir les maquetes de cada construcció elegida»
Guillem del Arco 3r A ESO

Alumnat de 3r d’ESO
mostrant i explicant els
seus treballs a altre
alumnat de l’Escola.
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Moltes felicitats
(Alumnat Protagonista - Educació Individualitzada i Emocional)

Entre el 24 i el 30 de març fan anys:
2 ANYS: Carla Perez Toledo.
3 ANYS: Nicolás Baixauli Rubio.
5 ANYS: Nacho Granell Fernández del Moral.
8 ANYS: Ariadna Tovar Tomás, Nadia Guaita Gil i
Ángela Alemany Sánchez.
9 ANYS: Marcos Montesa Climent.

10 ANYS: Mario Chust González.
11 ANYS: Leo Bermejo Ballester i Marcos Ramos Andrés.
12 ANYS: Héctor Calvé Andrés, Damián Núñez
Majewska i Guillem Maceda Cotino.
15 ANYS: Aitana Segura Lozano i María Díaz Balaguer.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Sala d’Exposicions

La primera collita

(Educació Plàstica i Visual - Alumnat Protagonista)

(ABP - Estudi del Medi - Aprenentatge Servei)

L’obra exposada d’aquesta setmana és de Vera
Mateu Soriano, de 4t d’ESO i es titula «Bodegó».

Bodegó de
Vera Mateu Soriano.

«Uns preciosos raves són els primers fruits que ens ha
donat la terra en conrear-la i estem alegres d’haver-ho vist i
orgulloses i orgullosos de la nostra dedicació».
És l’alumnat de 4t de Primària amb el seu «Projecte Agricultura i gent gran».

Els primers raves de l’hort de 4t de Primària.

Atleta!
(Activiats Extraescolars - Alumnat Protagonista)

Anna Sánchez Gil de 2A d’ESO, del Club d’Atletisme Silla, va ser
Medalla de Plata en la prova de 3.000 metres individuals femenins
sub 16, al Campionat Autonòmic d’Atletisme celebrat a València
passat 12 de març.
Bravo, Campiona!

Anna Sánchez Gil.

Falles folles fetes foc
(Escola Valenciana i Arrelada al Medi - Escola Alegre)

Aquest curs hem celebrat la Festa de Carnestoltes
en Primària, en acordar en el Claustre d’aquesta
etapa, fer-la biennalment de manera alternativa amb
Les Falles.
Això vol dir que el curs vinent ho farem a l’inrevés:
celebrarem Les Falles i no Els Carnestoltes.
Però no hem pogut evitar retre un petit homenatge
a l’emblemàtica festa del foc, organitzant un xicotet
berenar amb xocolata i coca de llanda.
Berenar de falles 2022 amb
coca de llanda i xocolata.
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Estudiar el Renaixement? Sí, gràcies!
(Geografia i Història - Escola Lúdica)

Joc de l’Oca del Renaixement.

L’alumnat de Geografia i Història de 2n d’ESO s’endinsa en
l’estudi de l’època artística que, a Europa, donà pas a l’Edat
Moderna i que coneixem com a Renaixement.
Ens ha cridat l’atenció una de les activitats realitzades: El
Joc de l’Oca (Renaixentista, és clar!) per tal de familiaritzar-se
amb conceptes, obres, autors, fites...

Alumnat de Segon d’ESO jugant
a l’Oca del Renaixement.

Mmmm! A dinar!
(Menjador Escolar Saludable - Escola Oberta)

Aprofitant l’extraordinària qualitat de les carxofes d’enguany, dijous abans
de les petites vacances falleres el nostre personal de cuina ens va preparar
una extraordinària paella amb aquestes exquisides flors verdes. Mmmmm!
I recordeu que us convidem a vindre a dinar a l'Escola en la campanya
"Menjador Obert". Hem establert un torn de 10 persones cada divendres
i sols heu de telefonar-nos per reservar.

Paelles
valencianes
elaborades
per l’Equip de
Cuina de
Les Carolines.

Primavera mon amour
(Escola Arrelada al Medi)

Diumenge 20 de març començà
aquesta, de moment, plujosa Primavera al nostre Hemisferi Nord.
Per a la meitat Sud del Planeta,
començà la Tardor.
Siguen benvingudes les dues estacions!

La Primavera també
ha arribat a l’Escola.
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