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Dia de l’Esport
(Educació Física i Esportiva - Escola Saludable)

Passat dimecres 6 d'abril es celebrava el Dia de l'Esport i ací a l'Escola vam realitzar, al llarg del dia, bona
cosa d'exercici físic: l'alumnat d'Infantil va fer un recull
de jocs i activitats del seu dia a dia vivint diferents experiències al pati, de la mateixa manera que el de
Primària amb jocs amb material reciclat i esports adaptats com ara jocs amb indiaques, el paladós, malabars

amb pilotes i discs, partits de goalball (esport per a invidents) i voleibol adaptat a persones hemiplègiques.
L'alumnat de l'ESO va realitzar esports com ara
Colpbol, Beisbol, voleibol i una Cursa d'Orientació
pels voltants de l'Escola.
Totes i tots vàrem gaudir d'un dia molt bonic i amb molt
bon ambient mentre fèiem activitats esportives.

Dues imatges de l’alumnat d’Infantil i Primària el Dia de l’Esport.

Ha començat el període oficial d’admissió de sol·licituds de matrícula d’Infantil i
Primària. El procés és telemàtic a l’adreça «telematricula.es» i finalitzarà el 4 de maig .
Continuem amb 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 www.lescarolines.com

Les Colònies
(Escola Afectiva- Escola Moderna)

Els grups d'Infantil 3, 4 i 5 han inaugurat les Colònies
escolars de Primavera amb una estada a la Granja Escola La Torreta del Marqués a Benigànim (La Vall d'Albaida), amb jocs i més jocs en plena Natura, contacte
amb els animals de la Granja, amb les plantes i arbres,
amb la cuina artesana o amb l'emoció d'encendre la

I per la nit jugant amb les llanternes.

llanterna per caminar pels voltants amb les llanternes...
Han gaudit de la companyonia, d'un entorn no familiar
i segur, de l'aventura, d'un marc diferent d'aprenentatge
i convivència...
Tot un èxit!

Alumnat d’Infantil de colònies a la Vall d’Albaida.
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Coeducació
(Escola Coeducativa - Escola Integral i Feminista)

S'ha inaugurat la VI Mostra d'Activitats Coeducatives organitzada pel STEPV (Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià) al Teatre Micalet de València, amb els treballs de 21 escoles i instituts valencians.
Les Carolines vam presentar les Petjades de les dones importants per al nostre alumnat
i els poemes de poetesses valencianes de la nostra Campanya Tres voltes visibles.
Van intervindre la Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de València, Lucia Beamud i
la Dra. General d’Inclusió, Raquel Andrés.
Podeu visitar la Mostra fins l'1 de maig.

Aportació de Les Carolines
a la VI Mostra d’Activitats
Coeducatives.
Participants en la VI Mostra
d’Activitats Coeducatives.

Més sobre it’s a crime
(ABP - Aprenentatge Integral de Llengües Estrangeres - Matemàtiques)

Matemàtiques per resoldre un crim:
La Trigonometria (part de les
Matemàtiques que estudia les relacions que hi ha entre els costats d'un
triangle i els angles que poden estendre's a qualsevol angle encara que no
formen part d'un triangle) ens ajuda a
descobrir la trajectòria de les taques
de sang que es van trobar a l’escena
del crim al Projecte de Treball de 2n
ESO “It’s a crime”.
Alumnat de 2n d’ESO estudiant
matemàticament les proves d’un crim.

Geologia
(Escola Científica)

Maquetes realitzades
per l’alumnat de 4t d’ESO.

Després d'uns quants mesos estudiant
Biologia l'alumnat de 4t d'ESO ha encetat
les investigacions per aprendre Geologia:
per poder entendre el relleu de La Terra i
els agents i processos que intervenen en
modificar-lo ha construït una maqueta a
partir d'un mapa topogràfic.
L’alumnat també ha estudiat les cotes
de nivell, ha aprés a calcular la pendent,
l'altura màxima, per on transcorre un riu
o les sals d'aigua. També ha realitzat el
perfil topogràfic.
Emoció per veure què mostra aquest
tema que ja aconseguit atrapar l'alumnat!
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Moltes felicitats
(Alumnat Protagonista - Escola Afectiva)

Entre el 28 d’abril i el 4 de maig fan anys:
5 ANYS: Pol Garbayo Palerm i Sofía Martín Molina.
6 ANYS: Laia Nácher Otero.
8 ANYS: Anna Crespo Sánchez i Mateu Navarro

Gutiérrez.
9 ANYS: Aitana Minguet Caballero.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

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

L'obra d'aquesta setmana és “Cercles” i ha estat realitzada per Adam Lee, de 2nB d'ESO.

El Plaer de l’aire lliure
(Escola Arrelada al Medi)
Cercles d’Adam Lee.

Treure taules i cadires per seure a dinar al càlid sol primaveral, amb la brisa jugant entre les fulles i cridar mentre
rellisques per un tobogan i l'aire fresc t'acarona la cara...
són alguns dels plaers que l'alumnat pot tenir als patis de
l'Escola.
En aquest cas podem veure al grup d'Infantil 1 i 2 anys
dinant a l’aire lliure.
Un goig!
Alumnat d’infantil 1 i 2 Anys, dinant a l’aire lliure.

Emprenedoria
(Escola connectada amb els esdeveniments socials)

L'alumnat d'Economia i Iniciació a l'Activitat Empresarial i Emprenedora (4t ESO)
visità la Universitat de València per conéixer l'oferta educativa de la Facultat d'Economia i les seues instal·lacions.
Visità també EDEM (Escola d'Empreses, Negocis i Gestió) a la Marina de València per fer un taller de creativitat i innovació.

Alumnat de 4t d’ESO de visita a Econòmiques i EDEM a València.

3

Dijous 28 d’abril de 2022

La Festa de la Mona
(Escola Alegre - Escola arrelada al Medi - Escola Valenciana

Curs rere curs, l’alumnat menut i gran, professorat, monitores, monitors i personal auxiliar i
de cuina, ens posem a fer les Mones per celebrar l’inici de la Primavera.
Enguany va ploure i les eixides al camp van
haver de ser substituïdes per jocs i cançons a
l’interior de les aules.

Dues fotografies de
l’alumnat fent Mones,
passat dimecres 13
d’abril.

Música sí!!!
(Escola Artística - Educació Musical)

L'alumnat de 2n de Primària va acudir a l’Auditori de Torrent per assistir a l'adaptació de l’obra noruega del segle XIX “Peer Gynt”
d'Edvard Grieg i text d'Enrik Ibsen.
A l’arpa, Úrsula Segarra. A la veu, Quiteria
Muñoz i la interpretació escènica a càrrec de
Paula Romero.
Tot un luxe que l'alumnat va poder gaudir!
L’alumnat de 2n de Primària amb la
seua tutora, Verònica Silvestre, a la
porta de l’Auditori de Torrent.

Moment de l’actuació.

Ferran Bono
(ABP - Escola Participativa)

Ferran Bono exposant la seua experiència a l’alumnat de 3r d’ESO.

Ferran Bono a Les Carolines.

El periodista Ferran Bono, màster en periodisme per UAM-El País, que
treballa com a corresponsal al diari El País va ser convidat per l'Escola per
compartir la seua experiència amb l'alumnat de 3r d'ESO puix es troba immers en el Projecte de Treball sobre Periodisme consistent en l'edició d'un
diari. Van parlar de què són les cròniques o les notícies; de les parts de les
que consta un diari digital, de què es considera important en un diari, quantes
visualitzacions pot arribar a tenir, com es categoritzen les notícies, les diverses seccions...
A l'alumnat li va agradar moltíssim la trobada amb Ferran i al professorat, també.
Ferran Bono és, a més, pare de Martina i Júlia de 3r d'ESO.
Una abraçada molt forta i moltes gràcies!
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