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Mmmm, les colònies...
(Escola Afectiva - Escola Moderna)

El pont tibetà, l'escalada, la
tirolina... són algunes de les
aventurades experiències que
els grups de 3r de Primària han
pogut fer a l'Alberg d'Alborache
(la Foia de Buñol) durant les
seues colònies i el tir amb arc
o el rocòdrom per als grups de
2n de Primària al Centre de
Natura Tarihuela a Jérica (Alt
Palància).
També totes i tots han fet
festes nocturnes, excursions,
han tingut cura dels animals i
han gaudit de la companyia
d'iguals en un medi nou.
Un èxit!
Quatre fotografies de les colònies escolars
de l’alumnat de Segon i Tercer de Primària.

Informem que el termini de presentació de sol·licituds de matrícula per SECUNDÀRIA
és del 26 de maig al 3 de juny.
El procés és telemàtic a l’adreça: telematricula.es
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» al nostre
web: www.lescarolines.com

Sobre la llum
(Escola Científica - Física)

L'alumnat de 2n «A» d'ESO presentà els seus
experiments sobre la llum i el seu comportament en travessar lents, prismes, líquids i altres
mitjans transparents.
Les lleis de Snell, el càlcul d’angles i dels índexs de refracció estan entre altres dels conceptes explicats de forma experimental.

Quatre fotografies de l’alumnat de 2n d’ESO
«A» i dels seus experiments sobre la llum.
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Pouring
(Escola Artística - Escola Participativa)

Consistent en barrejar pintura
amb cola i vessar-ho sobre el
llenç, amb el Pouring s'aconsegueixen vistosos resultats.
I així va fer-ho l'alumnat de 1r
A de Primària en la sessió conduïda per Pili, Paula i Alba, familiars de Lucas un dels
nostres alumnes.
Moltíssimes gràcies.

Alumnat de 1r A de Primària
utilitzant la tècnica del Pouring.

Arqueologia
(ABP - Escola Científica)

El grup de 1r d’ESO, dins del Projecte de
Treball sobre Arqueologia, ha realitzat un
taller en el que ha simulat el procés de fossilització i ha obtingut els seus propis fòssils.
Més endavant, quan comence l’excavació,
ens serviran per datar els estrats identificant
a quina Era Geològica pertanyen.

Quatre
imatges
de
l’alumnat de 1r d’ESO
preparant els seus fòssils
dins del projecte sobre
Arqueologia.

Un dia a Quart
(Escola Valenciana - Escola Participativa)

Comentàvem al número anterior que el dissabte
passat es celebrarien les Trobades 2022 a Quart
de Poblet. I així fou. El punt i final el van posar l’actuació musical de “La Glübs Band”, seguida de correfocs i acabant amb els “Amics de la passejà”,
però no van faltar els tallers, les cercaviles, les parades de llibres i altres ofertes educatives i, per suposat, la gent: centenars de xiquetes i xiquets,
famílies, mestres gaudint d'una vesprada solejada
i agradable.
Un parell de fotografies amb els tallers que la
nostra escola va muntar a La Trobada
d’Escoles 2022, a Quart de Poblet.
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Moltes felicitats

Sala d’Exposicions

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Entre el 12 i el 18 de maig fan anys:
6 ANYS: Andrés Ballester Marmugi.
7 ANYS: Pau Sainz Peris i Daniel Guzmán Castillo.
9 ANYS: Daniel Aguado Sanchis.
10 ANYS: Leo Buades Sanz.
13 ANYS: Álvaro Bellido Chirivella i Javier Olivares López.
14 ANYS: David Ayala Bosch.
15 ANYS: Natalia Trujillo Molina.
16 ANYS: Beltrán Tena Miquel.
A tots i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

(Educació Artística - Alumnat Protagonista)

María
Martínez
Pastor, de 3r A
d'ESO, ens presenta:
“Infinit”.

«Infinit» de
María Martínez Pastor.

We love theatre

Concurs de fotografia

(Educació Infantil - Escola Plurilingüe - Escola Artística)

(Educació Científica - Escola Artística)

La fotografia titulada:
“ Triangle equilàter d'hexàgons multicolors” de Marcos Mateu Redó, de 2n A de
Secundària, representarà a
l'Escola en la secció de
l'ESO al Concurs de Fotografia Matemàtica ABEAM.
Moltes felicitats i molta
sort!

Are you ready?
A Infantil ens vam preparar per assistir a la funció de
teatre i contacontes en anglés de la companyia Tourné
Teatre, "The rainbow fish" que ens va delectar el matí
de divendres passat.

«Triangle equilàter d’hexàgons
multicolors»
de Marcos Mateu Redó

La companyia Tourné Teatre representant
l’obra «The rainbow fish» a l’Escola.

Voleu encisams?
(APS - Estudi del Medi)

Continua la collita a l'hort de 4t
de Primària, endinsat com està
l'alumnat en el seu Projecte de
Treball d'Agricultura i gent gran i,
en aquesta ocasió són els encisams les verdures conreades
Mmmm!
L’alumnat de 4t de
Primària ens mostra els
encisams del seu hort.

La felicitat de cantar
(Escola Artística - Activitat Internivells)

Moment de l’actuació del Cor de Les Carolines.

“La música és relaxació. És mètode, és exercici, és aprenentatge, és cultura, és pau. La música acompanyada de la
veu és llibertat”
Aquestes paraules del mestre Juli Hurtado Llopis (19602014) inspiren el treball de molts Cors i d'entre ells del nostre,
que va participar al XXXI Festival de Cors, Grups Instrumentals i Danses Escolars organitzat per la Facultat de Magisteri
de la Universitat de València.
Enhorabona!
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Visita internacional a Les Carolines
(Escola Europea i Plurilingüe - Escola Acollidora)

Alumnat irlandés junt a l’alumnat
de Les Carolines.

A Les Carolines hem obert les portes per rebre dos
alumnes d'Irlanda perquè puguen conviure unes setmanes
amb nosaltres. Van a les classes de 4t d'ESO i també reben
classes de castellà. Fins ara hem pogut observar molta interacció entre l'alumnat caroliner i els dos xics.
Louis Morris va a 4tB i ve d'estudiar al Castleknock College de Dublin. Alec Fennessy
està en 4tA i ve de la Catholic University School, també a Dublin. Ambdós estan en el
"Transi-tionYear", un any en el qual poden viure experiències per ajudar-los a definir el
seu futur professional. Porten a terme pràctiques en empreses, reforcen assignatures
que neces-siten o volen reforçar i també poden seguir classes a l'estranger per millorar
alguna llengua estrangera i aprendre una altra cultura més de prop.
Esperem que gaudisquen de la seua estada a Les Carolines i que puguen vindre molts
més, ja que també pel nostre alumnat és una experiència enriquidora.

Enhorabona Vega!
(Activitats Extraescolars - Alumnat Protagonista)

El passat cap de setmana va acabar la
temporada d’Atletisme a la ciutat de
València i Vega Sanchis Díaz, alumna de
3r B de Primària va quedar en segona
posició a la final per equips a l'aire lliure,
categoria Benjamí, aconseguint un dels
10 Trofeus del carnet de punts (que van
sumant-se al llarg de la temporada) amb
el quart millor registre de la Categoria.
Enhorabona, Campiona!

Anuari escolar 2021-2022 (2)

Vega Sanchis Díaz.

(Alumnat ppotagonista - Escola Afectiva)

Sonia Verdeguer Soro amb l’alumnat de la
Classe d’Infantil 5 Anys «B» -Marineres i
Mariners-.
A la fotografia trobem també a María
Llorens, alumna en pràctiques d’Educació
Infantil.

Raquel Navarro Campos
amb l’alumnat de la Classe
de 1r de Primària «B».
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