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Dia de les Famílies
(Escola Diversa - Escola Participativa)

El Dia Internacional de les Famílies, establert per l’Assemblea General de les
Nacions Unides l’any 1994, l'hem celebrat també a l'Escola.
Un concepte, el de família, que ha anat variant i diversificant-se al llarg dels
anys. El que queda clar a dia de hui, és que, més enllà dels llaços de sang, l'afecte
és el principal motor de la formació de famílies. Aquesta setmana hem dut a terme
diferents activitats amb tot l'alumnat d' Infantil, Primària, Secundària i amb vosaltres al voltant de la diversitat familiar.
Hi ha tants tipus de famílies, com famílies hi ha al món... i totes són especials.
A infantil i als primers cursos de Primària, vam treballar el conte "Un grapat de
botons", a través del qual vam reflexionar sobre els diferents tipus de famílies
que coneixem, el que més ens
agrada de la nostra pròpia família
i l’estima que és l’element comú a
totes elles. A més, amb botons
vam reflectir aquesta diversitat.
A la resta de cursos de
Primària, vam mostrar diferents
organitzacions d'habitatge i com
això influeix en l'estructura familiar,
així com reconèixer famílies enllaçades, famílies homomaternals i homopaternals, famílies
Alumnat d’Infantil treballant el concepte de família.
transnacionals...
A l’ESO, a partir d'unes fotografies de diferents tipus de famílies que l'alumnat
representà amb objectes de l'aula, es va establir un debat/tertúlia per a reflexionar
sobre aquesta diversitat present a la nostra societat.

Torna la Festa de la Primavera!
De nou totes i tots podem compartir una Nit de Primavera.
Serà dissabte 28 de maig de 2022 des de les 18:00 hores.
Tornem!

L’Aventura de l’Estiu
(Activitats Extraescolars - Escola Alegre)

Torna de nou l’aventura de prendre el bany cada dia, de ballar cada dia,
de cantar, de jugar, de practicar esports coneguts i no tant, de veure cinema
i llegir i escoltar aventures.
Torna el plaer al juliol.
Torna l’Escola d’Estiu de Les Carolines amb Els jocs Olímpics!

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

Cartell de l’Escola d’Estiu 2022.
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L’Arqueologia i els Contes: La vida
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista - Escola Activa)

Tàndem entre Infantil i 4t de Secundària.

L’alumnat de 4t d’ESO i el d’Infantil
ha gaudit d’una sessió Tàndem en la
que s’ha produït la màgia de les
meravelloses històries contades.
Les i els alumnes grans han fet la veu
dels pirates, de les lleones, el soroll
del trens o dels trons i l’alumnat menut
s’ha sorprés, ha rigut, s’ha esglaiat i
les ha aplaudides calorosament.
De la mateixa manera, l’alumnat de
1r d’ESO va explicar i mostrar els
descobriments del seu Projecte
sobre Arqueologia als grups de 2n i 3r
de Primària, assitint així a les explicacions i mostres de jaciments, pintures
rupestres o escriptura cuneiforme.
Un plaer compartit!
La vida...

Tàndem entre 2n i 3r de Primària i 1r d’ESO.

Les Colònies
(Escola Afectiva - Escola Moderna)

Caudiel, Calp, Talayuelas i Alcalá del Júcar han estat els quatre preciosos escenaris on l’alumnat de 1r, 4t, 5é i 6é de Primària ha realitzat la segona part de
les colònies del curs 2021-2022.
Activitats de ramaderia i herboristeria a la Granja Escola Mas de Noguera;
amb caiac o paddle surf a l’Alberg Abargues; canoa-raft i Rappel en Avenjúcar
i excursions piragüisme i escalada a Montes de Talayuelas.
Escenaris diversos i un mateix objectiu: potenciar l’autonomia de l’alumnat,
l’afecte pel grup i el descobriment afectuós de l’entorn no familiar.

Colònies 6é de Primària.

Colònies 1r de Primària.

Colònies 4t de Primària.

Colònies 5é de Primària.
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Moltes felicitats

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Entre el 19 i el 25 de maig fan anys:
5 ANYS: Sofía Albert Tarazona.
7 ANYS: Marina Hernández Romero.
9 ANYS: Víctor Alemany Martínez, Jimena Santa Cruz
Elche i Marc Domínguez Roselló.
10 ANYS: Carla Morera Cabedo.
11 ANYS: Abril Cambronero Navarro.
12 ANYS: Marc Bataller Costa i Mateo Escudero Villanueva.
13 ANYS: Iván Bogdan Antonio Ballester.
14 ANYS: Alejandro García-Sala Jarque i Ernesto Sánchez
Cabrelles.
15 ANYS: Adrián Sabater Perales.
16 ANYS: Óscar López Ferriols.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Sala d’Exposicions
(Educació Artística, Plàstica i Visual)

El treball de hui s’anomena «El pas del temps»,
de Daniel López Antaõ, de 2n B de Secundària.

El Gabinet Psicopedagògic
(Educació Integral i Participativa - Escola Afectiva)

Donem compte hui de dues activitats familiars dutes a terme
amb l’Orientadora i la Psicòloga del nostre Gabinet Psicopedagògic. Han estat dues xerrades-col·loqui amb famílies.
La nostra Psicòloga, Piedad Alonso, va compartir amb
les famílies de l’alumnat d’Infantil el tema de les emocions:
què són les emocions, com totes les emocions són
necessàries i tenen una funció en el desenvolupament de
les persones. Com les viu l’alumnat, tan petit; com es
manifesten, com les vivim les persones adultes: si les
tolerem, si s’enfadem, si les bloquegem, si les acceptem… Un apassionant tema que es viu en cada
família.
D’altra banda, l’Orientadora, Aina Soler, va convocar
a les de l’alumnat de 4t d’ESO per relatar les activitats
realitzades al llarg del curs en les que l’alumnat ha
pogut conscienciar-se de les seus habilitats i interessos. Es va abordar, també, l’impacte de la LOMLOEla nova Llei d’Educació- que amplia fins a cinc les
noves modalitats de batxillerat.

Canta Canalla
(Educació Musical - Escola Activa)

Un concert en directe en tota regla va ser el que va gaudir
l’alumnat d’Infantil, passat divendres amb «Canta Canalla»,
interpretant cançons infantils en valencià.
Creat al 2018, està format per Eduard Marco, Ferran
Bataller (pare de Pau (3r A i Marc 6é A de Primària), Paco
Arroyo, Carme Laguarda i Javi Vega.

Piedad Alonso amb les famílies d’Infantil.

Aina Soler, amb les famílies de 4t d’ESO, en vídeo conferència.

Moment de l’actuació de «Canta Canalla» a Infantil.

En aquesta ocasió ens van acompanyar Edu i Javi.
Una delícia!
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Atàxia Telangiectasia
(Escola Social - Escola Participativa)

La família de Vera Pomés (Infantil 2B) ens aporta
esta informació sobre l’Atàxia Telangiectasia, una
malaltia poc freqüent que actualment no té tractament ni cura i de l’Associació AEFAT (www.aefat.es)
que tracta d’ajudar les persones i familiars afectades
i que sols disposa de les donacions per dur endavant
les investigacions necessàries.
D’altra banda, es pot col·laborar votant en:

https://app.brindissolidario.com/voteme/91881
9/660286892?lc=spa
És la convocatòria de BRINDIS SOLIDARIO de
Bodegas PROTOS. Si guanyen en vots, l’Associació
s’endu 10.000 euros per poder continuar la investigació. Només s’ha de votar en l’enllaç i validar l’email.
Costa 30 segons.
Moltes gràcies per compartir aquesta informació.

Teresa Berganza
(Escola Social)

La reconeguda mezzosoprano madrilenya Teresa
Berganza Vargas ha mort als 89 anys.
In memoriam.

Teresa Berganza Vargas.

Anuari escolar 2021-2022 (3)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Teresa Soler Lahuerta i Meri Alandes
Campos amb tot l’alumnat d’Infantil 2A
-Marietes-.

Lola Aguilar Andreu i Susana Jara Lara
amb tot l’alumnat de la Classe d’Infantil 3
Anys «B» -Apatxes-.
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Anuari escolar 2021-2022 (4)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Silvia Llop Doria amb tot l’alumnat de la
Classe de 2n de Primària «A».

Carles García Rosell amb tot l’alumnat
de la Classe de 3r de Primària «A».

Joan Tormo San Juan amb tot l’alumnat
de 3r de Primària «B».

Gema Rivas Valenzuela amb tot
l’alumnat de 4t de Primària «A».
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Anuari escolar 2021-2022 (5)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Julia Pérez Chamorro amb tot l’alumnat
de la Classe de 5é de Primària «A».

Ilse Angelina van Baarle amb tot l’alumnat de
la Classe de 1r de Secundària «B».

Anna Isabel Martínez Montalt amb tot
l’alumnat de 2n de Secundària «A».

Sandrine Denise Auber amb tot
l’alumnat de 2n de Secundària «B».
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