Número 823 · Dijous, 31 de març de 2022

Explicant
(Escola científica - Escola participativa)

N
G u o a la
err
a!!

Quatre imatges de
l’alumnat de 4t d’ESO
explicant
experiències de Física
i Química a l’alumnat
de 1r d’ESO.

Una de les característiques de la
companyonia és la de compartir
entre amigues i amics: vivències,
rialles, secrets, gustos i també
coneixements.
Això és el que s’ha fet entre
l’alumnat que cursa Física i
Química de 4t’ESO i el de 1r
d’aquesta etapa, en explicar els
efectes de la pressió mitjançant uns
experiments.
Una experiència profitosa i entranyable.

Oh, què gran!
(ABP - Estudi del medi - Alumnat protagonista)

Les famílies de l’Escola que teniu filles
o fills menuts per escolaritzar el proper
curs 2022-2023, aviseu-nos i us enviarem la documentació que calga.

Tot l'alumnat dels grups d'Infantil ha obert els ulls intentant donar crèdit a la
grandària dels caragols que ha dut Mario (Infantil 5A, Submarinistes), aprofitant
que a la seua aula estan estudiant els petits animals del pati.
En aquesta ocasió no són tan petits i són dels camps del poble del xiquet, que
és Fuertescusa (Cuenca). I és que veritablement eren grans!
Moltes gràcies per dur-los!

Dues fotos on
podem observar el
tamany dels
caragols que Mario
ha dut a la classe
d’Infantil 5 A, per a
estudiar-los.

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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De viatge per aprendre
(Innovació Pedagògica)

34 mestres van agafar un autobús cap a Barcelona per visitar
tres escoles referents pedagògicament: L'Escola Virolai, Octavio
Paz i l'Institut Nou Barris per abastir totes les etapes educatives
preuniversitàries: des del 0 fins els 18 anys.
Unes visites a la recerca d'experiències innovadores, obertes i
facilitadores del desenvolupament integral de l'alumnat. A
Barcelona vam trobar acolliment, comprensió, companyonia,
mestres modernes i renovadores que van compartir amb nosaltres el seu quefer diari.
Aquest viatge, organitzat per Akoe Educació -la cooperativa
de segon grau que agrupa a nou escoles cooperatives (Comenius, Escuela 2, La Comarcal, La Masia, Escola Gavina,
Florida, Sorolla, El Drac i Les Carolines)- ha estat una gran
alegria per totes i tots nosaltres puix indica que es pot
començar a eixir, que les nostres escoles s'obren, que les
trobades no són sols virtuals...
Per la nostra part assistiren al viatge la Cap d'Estudis d'Infantil,
el Cap d’Estudis de Secundària i la Directora.
Dues fotografies del professorat d’AKOE que ha
visitat tres escoles de Barcelona; i els anagrames
de les tres escoles.

El major espectacle del món
(ABP - Ciències i Naturals)

És una art escènica que la fan possible acròbates,
malabaristes, pallassos, mags...
D'origen antiquíssim i present en totes les cultures.
El Circ ha estat triat com a matèria d'estudi per l'alumnat de 4t A de Primària, que ja ha començat a ambientar l'aula, a saber més sobre els seus moviments
migratoris i a debatre sobre els espectacles amb animals.
Senyores i Senyors, passen i vegen!
Dues imatges del treball sobre El
Circ que està realitzant l’alumnat
de 4t A de Primària.
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Moltes felicitats
(Alumnat Protagonista - Escola Afectiva)

Entre el 31 de març i el 6 d’abril fan anys:
4 ANYS: Iria Nácher Otero.
5 ANYS: Iker Portolés Rodríguez.
6 ANYS: Júlia García Moreno i June Tronchoni Madariaga.
7 ANYS: Mia Gascón Urrieta i Lucas Martínez Esquitino.

Sala d’Exposicions
(Educació Plàstica i Visual - Alumnat Protagonista)

L’obra exposada aquesta setmana és ”La vida després de
la pandèmia”, d'Àlvaro Caballero Ruiz, de 2n B d'ESO.

10 ANYS: Noa Fabado Broseta.
13 ANYS: Marc Ruiz Calabuig.
15 ANYS: Alejandro Aguado Sanchis i Marta López Hernández.
16 ANYS: Jaume Pellicer Comín.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys.

I’ts a crime
(ABP - Aprenentatge Integral de continguts i llengües estrangeres - Anglés - Matemàtiques)

Els grups de 2n
d'ESO s'han fet càrrec
de solucionar el terrible
crim que ha succeït a
l'Escola.
Mitjançant els coneixements científics que
s'han d'emprar, ajudats
per les matemàtiques i
per una bona dosi d'intuïció hauran de trobar
la solució, com si de la
Policia Científica es
tractés.
L'apassionant Projecte és en anglés i
l'alumnat està fascinat.

Dalt i baix dues imatges del crim que
haurà de resoldre l’alumnat de 2n d’ESO.

«La vida després de la pandèmia»
d’Álvaro Caballero Ruiz.

Xip xap! Xip xap!
(Escola Lúdica - Escola Alegre - Estudi del Medi)

Hi ha plaer més gran que el que dona
jugar a xafar l’aigua un dia de pluja?
No sabem contestar, però sí sabem
que l’alumnat d’Infantil d’1 i 2 anys ha
gaudit molt d’aquest moment.
I és que l’aigua, l’aire lliure, els núvols
o la terra són elements naturals que ens
poden donar moments de felicitat.

Hola! Quina alegria!

Alumnat d’Infantil 1 i 2 Anys
jugant a xafar l’aigua.

(Escola Valenciana i Arrelada al Medi - Escola Alegre)

Sergio i Laia amb l’exalumnat
que ens ha visitat.

Dimarts ens van venir a veure un grup d'alumnes que
ja s'han fet grans: Pau Cuenca, Asier Calvete, Dani
Torices i la seua germana Eva. Els xics són de la Promoció XXXIII i enguany faran dèneu anys. Eva és de
la Promoció XXXVII i en té quinze.
Va estar una alegria tornar a veure les cares i els
somriures. Ens van saludar a totes i tots, i ens va encantar abraçar-los.
També la nostra companya d'Infantil Bea Navarro,
que actualment està dedicada a la criança del seu fill,
ens va visitar acompanyada de Leo Benedito Navarro,
un bebé preciós. Ens va alegrar encara més el dia!
Un bes.

Bea amb el seu fill Leo.

3

Dijous 31 de febrer de 2022

Ambients
(Escola Integral - Alumnat Protagonista)

L'alumnat dels grups d'Infantil continua gaudint d'aquests
espais, trobant diferents propostes i provocacions d’aprenentatge per fer, crear, sentir, experimentar, conviure i
aprendre a aprendre en un espai acollidor, lent, ple d’estima i respecte.
En aquest cas, les fotografies són de l'alumnat d'Infantil
5B -Marineres i Mariners- a l'Ambient Expressa't.

Quatre fotografies de
l’alumnat d’Infantil 5B Mariners i Marineres a
l’Espai Ambient:
«Expressa’t».

La Memòria història
(ABP - Geografia i Història - Humanitats)

Des dels anys 30 del Segle XX cap ençà: com era la ciutadania espanyola, per què esclatà la guerra civil, com va ser la
postguerra, com funcionava el Congrés durant la República,
com es vivia, quins eren els costums, com vam evolucionar?
Com va ser la Transició?
Aquestes i moltes altres preguntes relacionades conformen
l’extens temari del Projecte de Treball d’Humanitats «Històries
d’una maleta: la memòria històrica» que l’alumnat de 4t
d’ESO en Geografia i Història està duent a terme.

Quatre fotos sobre el
Projecte de Treball de
4t d’ESO.

Dia Mundial del Teatre
(Escola Artística, connectada amb els esdeveniments socials - Escola Afectiva)

Passat dia 27 de març se celebrà el Dia Mundial del Teatre i,
«malgrat tot el que se'ns vinga, el teatre seguirà per obrir la
nostra ment, per connectar-nos amb els altres, per apropar-nos
altres realitats, per recordar-nos la nostra història i la nostra
cultura, per donar curs a la nostra imaginació, per curar i, sobretot, per acompanyar-nos”.
(Centre Dramátic Nacional).
I parlant del Teatre, recordem que ens ha deixat la gran actriu
valenciana Maria Fernanda d'Ocón, dues vegades guardonada
amb el Premi Nacional de Teatre i partícip en tantes funcions.
In memoriam.
Maria Fernanda D’Ocón.
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