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Anem a Quart
(Escola Valenciana)

Aquest dissabte 7 de maig, se
celebraran a Quart de Poblet les
Trobades d'Escoles en Valencià.
Totes i tots plegats ens podrem
ajuntar a aquest poble de l'Horta
Sud i a les 17:00, concentrar-nos
per començar a les 17:30 les
dues cercaviles.
A les 18:00, es farà el Lliurament dels records a les escoles.
Entre les 18:30 i les 20:30 podrem gaudir dels nombrosos
tallers i les actuacions.
A les 20:30 actuació musical
del grup “La Glüps Band”.
Tot seguit, Correfocs des de la
Biblioteca Municipal fins la Rotonda de l'Aigua on, Els Amics de
La Passejà, clausuraran la gran
Festa del Valencià.

Les dues fotografies ens mostren a l’alumnat
de 4t de Secundària, a la Trobada d’Instituts
realitzada, a Quart de Poblet, el passat 29
d’abril d’enguany.

Tàndem
(Programa de pertinença - Escola integral, afectiva - Alumnat protagonista)

Quatre fotografies de les
Classes Tàndem, entre
alumnat gran i menut,
realitzades recentment.

El Programa escolar Tàndem fomenta el sentiment de pertinença al grup, estimula el desig de
créixer, potencia l'intercanvi d'activitats entre
alumnat gran i menut, provoca l'empatia, l'afecte
i fa conscient del pas del temps i de l'evolució de
l'alumnat.
Això ha experimentat l'alumnat dels grups d'Infantil 3 Anys amb el dels grups de 4t de Primària
així com també els de 3rB d'ESO i 3rB de
Primària.
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Amb les famílies
(Escola participativa)

“...Tot i que encara queden dos mesos per finalitzar
el curs, hem considerat que és un bon moment per
retrobar-nos amb les famílies i posar en comú tot allò
que hem viscut i aprés durant aquests mesos...”
Així començava el comunicat enviat per convocar a

aquestes reunions de grup a l'Etapa de Primària per parlar
sobre l’evolució del grup, les competències treballades, objectius aconseguits, paraules d'ànim i dubtes i suggeriments.
Hem celebrat les de 1r, 4t, 5é i 6é i proper dilluns, la resta
de cursos.

Plou i plou
(Escola alegre)

Al pati de l'Escola sempre és una festa quan
plou, sí ets infant, és clar!
Les fotografies són
d'aquest dimarts al migdia,
abans de la monumental
tempesta d'unes hores
després.

Dues fotografies
plovent al cole.

Concurs de fotografia
(Educació Científica - Educació Artística

L’Associació de Barcelona per l’estudi i l’aprenentatge de
les Matemàtiques (ABEAM), organitza entre altres activitats
per tal d’afavorir l’ensenyament, l’aprenentatge i l’estudi de
les Matemàtiques, així com estimular entre les persones i les
institucions implicades, l’estudi i la reflexió dels diferents
problemes

relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les
Matemàtiques, un Concurs de Fotografia Matemàtica en el
qual participem des de fa molts cursos. En aquesta edició la
fotografia “Parells” d'Andreu Murria Serna de 5é A de
Primària ens representarà.
Moltes felicitats i molta sort!

Esquerra cartell
anunciador del
concurs:
FOTOGRAFIA
MATEMÀTICA 2022.

Formació del professorat

Dalt fotografia d’Andreu Murria Serna, que representarà a la
nostra escola en el concurs de Fotografia Matemàtica.

(Escola Innovadora)

Són molts els centres que ens demanen col·laboració per
tal d'implantar algunes de les metodologies que nosaltres emprem habitualment.
Aquest és el cas del CEIP Sant Isidre de València on part

del nostre professorat de Primària va ajudar per formar en la
metodologia matemàtica OBN (Càlcul Obert Basat en Nombres); o al CEIP El Pati, de Silla, en la formació de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Professorat de Les
Carolines ajuda en la
formació del professorat d’altres centres
educatius.
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Moltes felicitats

Sala d’Exposicions

(Escola Afectiva)

Entre el 5 i l’11 de maig fan anys:
4 ANYS: Mar Peiró Morató, Wilder Houston Hart i
Kala Manzano Pereira.
7 ANYS: Daniel Del Rio López.
8 ANYS: Borja Kassar Pinto.
10 ANYS: Joel Moreno Martínez.
11 ANYS: Miguel Diago Arribas.
12 ANYS: Marcel Alemany Martínez, Nicolás Benavent
Arias i Jordi Romaguera Cuerda.
14 ANYS: Sandra Caparrós Roig, Paula Muñoz
Llácer, Ignacio Juan Tormo García–Sala i Adrián
Lapeña Ramírez.
15 ANYS: Yeshiwork Llorens Hernández.
16 ANYS: Lucas Calpe Gascón, José Espinosa
Villoldo, Víctor González García i Ana Domínguez
Ortega.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

(Educació Plàstica i Visual - Alumnat Protagonista)

Les Colònies

L'obra que
exposem hui
és de Leyre
Sandoval,
de 2n A
d'ESO i es
titula:
“La vida
després
del
confinament”.

«La vida després del
confinament»
obra de
Leyre Sandoval.

(Escola Afectiva - Escola Moderna)

Alberg d’Alboraig (Foia de Bunyol).

L’alumnat de 2n i 3r de Primària ja es troba
gaudint de les Colònies escolars del present
curs.
Els grups de 2n són a l’Alt Palància al Centre
de Natura Tarihuela tenint cura dels animals de
la granja, practicant uns quants esports i molts
jocs a un paratge únic, verd, sa i natural.
A l’alumnat de 3r el podem trobar a l’Alberg
d’Alborache (Alboraig), a la Foia de Bunyol, a
unes instal·lacions envoltades de vegetació
mediterrània, realitzant activitats i esports variats
a l’aire lliure.
Les Colònies Escolars van ser una de les
moltes iniciatives de la Institució Lliure
d'Ensenyament que adoptarem a Les Carolines
des dels nostres inicis. Una de les aportacions
pedagògiques més notables va ser «destacar la
importància educativa de la formació integral,
més enllà de l'academicisme de les matèries
d'estudi, i subratllar el paper que juga en la formació de les persones l'educació no formal i informal a més del autodidactisme, estimulant els
interessos i inquietuds intel·lectuals dels joves».
Les Colònies són possibles gràcies a les
famílies i al professorat i agraïm ambdós col·lectius l’esforç i dedicació.

Cascada prop de la
Cova de Turche Bunyol.

Centre de Natura Tarihuela.

Centre de Natura Tarihuela (Alt Palància).
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Júlia Canet Hermida
(Alumnat protagonista)

Llegim que la nostra estimada antiga
alumna Júlia Canet Hermida (1994, Promoció XXIV). Biotecnòloga i actualment
realitzant el doctorat, participà a la XV
Jornada d'Actualització en Genètica Humana a Barcelona, passat 22 d'abril.
Ens omple d'alegria saber de nou d'ella i
li enviem la nostra felicitació i desig de
molts èxits professionals més.
Enhorabona i endavant, Julia!
Una abraçada també al seu germà,
Ferran, i als seus pares.
Cartell de la Jornada a Barcelona.

Júlia Canet Hermida, ponent en la XV Jornada
d’Actualització en Genètica Humana.

In memoriam
(Escola social)

Ha mort l'actor Juan Diego Ruiz Moreno, a qui recordarem
pels seus treballs en televisió, teatre o cinema, com aquell
“Señorito Iván” de la magnífica pel·lícula “Los santos inocentes”
dirigida per Mario Camus i basada en la novela del mateix nom
de Miguel Delibes.
In memoriam.

Anuari escolar 2021-2022 (1)

Juan Diego i Aguntín González en una seqüència de la
pel·lícula «Los Santos Inocentes» de Mario Camus.

(Alumnat protagonista - Escola afectiva)

Maria Jutglà Guillem amb l’alumnat de la
Classe d’Infantil 4 Anys «A» -VIKINGUES i
VÍKINGS-.
A la fotografia trobem també a Lorena
Navarro, alumna en pràctiques d’Educació
Infantil.

Raquel Aspas Gil amb
l’alumnat de la Classe d’Infantil 4 Anys «B» -PIRATES-.
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