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Anem de Festa!
(Escola Participativa - Escola Alegre)

Alumnat, professorat, famílies i personal
no docent estem alegres perquè aquesta
setmana és:
La Setmana de
La Primavera
Tallers, activitats,
jocs, cançons, balls i treballs nous i divertits omplen l’Escola en
un imparable compte enrere per fer efectiu el lema triat que no
és altre que TORNEM! (a trobar-nos, a abraçar-nos, a mirar-nos,
a xerrar, a ballar i sopar, a riure totes i tots plegats...)
TORNEM amb moltes ganes!
Dissabte 28 de maig a partir de les 18:00 hores.

Les fotografies corresponen a alguns dels dissenys de les postals
realitzades per l’alumnat
per presentar la Festa de
La Primavera 2022:
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!

Cartell de l’Escola
d’Estiu 2022.

A partir de dimecres 1
de juny canvia l’horari
lectiu:
L’eixida del transport
escolar serà a les 15:00
hores.
A continuació es podrà
replegar l’alumnat que
no l’utilitza.
El curs escolar
finalitzarà el 17 de juny,
divendres, per a
l’alumnat d’ESO i
dimarts 21 per al
d’Infantil i Primària.
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L’Escola canta
(Escola Valenciana - Escola arrelada al Medi - Educació Artística i Musical)

Es tracta d’una Cantata anomenada El cor de la terra creada a
propòsit per al Projecte “L’Escola canta” pel director i compositor
Pablo Anglés i a la qual Ximo Montañes li va posar lletra.
L’obra té una durada aproximada de 45 minuts i combina música,
cant coral, moviment coreogràfic i escenes teatrals.
Les lletres de les cançons tenen una gran qualitat poètica i aborden una temàtica molt actual: l'emergència climàtica que pateix el
nostre planeta.
La part teatral se sosté sobre una senzilla trama en què quatre
amics, companyes i companys de classe, es proposen fer una
pel·lícula documental sobre l'emergència climàtica.
Diàlegs breus i carregats d'humor fan avançar la peça entre
cançó i cançó alhora que inciten a la reflexió i a la reacció individual
i col·lectiva per a capgirar la situació.
Aquesta apassionant aventura amb la Banda de la Societat Artística i Musical de Picassent, amb l’alumnat de 5é i 6é de Primària
tindrà lloc demà divendres 27 de maig a les 19:00 a la Plaça de
l’Ermita de Picassent. L’Escola Les Carolines i els CEIPs Mare de
Déu de Vallivana, Sant Ignasi de Loiola, Sant Cristòfol Màrtir i Príncep d’Espanya compondran el conjunt coral de la Cantata.
Us esperem.

Imatge de l’assaig de la cantata «El Cor de la Terra»
a la Societat Musical de Picassent.

Excel·lent fotografia
(Escola Científica - Escola Artística)

Andreu Murria Serna, alumne de 5é A de Primària ha
obtingut un dels premis accèssit a la XXIIIena edició
del Concurs de Fotografia Matemàtica ABEAM que es
van lliurar dimarts passat a Barcelona per la seua foto
"Parells".
Moltíssimes felicitats, Andreu, pel teu treball i enhorabona també a totes i tots les i els participants de
l'Escola!
Quina alegria!
«Parells» fotografia d’Andreu Murria Serna, guanyadora
d’un accèssit al Concurs de Fotografia Matemàtica.

Horror vacui
(Escola Científica)

L’alumnat de l’itinerari científic de 4t d’ESO va visitar el Museu de les Ciències
de València i va participar als tallers «Horror al buit» en el qual es treballa el
concepte de pressió i la importància que la força exercix sobre els cossos i l’estudi de les superfícies sobre la que aquesta força s’aplica.
Les i els alumnes van tombar-se sobre un llit de claus sense notar-los, com a
activitat curiosa en un dia inoblidable.

Dues fotos dels tallers realitzats per l’alumnat al
Museu de les Ciències.

Jeroni Parra i Laia Campos amb l’alumnat de 4t d’ESO al Museu de les Ciències.
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Moltes felicitats

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Entre el 26 de maig i l’1 de juny fan anys:
4 ANYS: Pau Marcilla Ramón.
5 ANYS: Nicolás Alfonso García.
6 ANYS: Zhoe Redondo Valero i Mario Ros Herranz.
8 ANYS: Claudia Izquierdo Torres.
9 ANYS: Lara Prieto Ribot.
10 ANYS: Pau Marín Nácher, Marc Piqueras Miguel i
Montserrat Ballesteros Martell.
11 ANYS: Iván Portolés Peñalver.
12 ANYS: Mariola Roca Llorens.
13 ANYS: Carles Blázquez García.
15 ANYS: Teo Carlos Serrano Vallbona.
16 ANYS: Ayelén García Cuéllar.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

El recer de les aus
(Educació Afectiva - Escola Científica)

La tendresa sempre és benvinguda i quan, com en aquest cas,
ve de la mà d’un alumne menudet
ens emociona més encara.
Un dia va entrar a l’aula d’Infantil
un ocellet -potser un teuladí- que,
desconcertat, volava dins el
recinte.
Un dels alumnes, Axel Bixquert
Giménez (Infantil 4B), va pensar
en protegir-lo i va demanar a la
seua família ajuda per construir-li
un niu i un abeurador.
Dit i fet: els van construir i dur a
l’Escola on els hem col·locat per
l’ús i gaudi d’aquell pardalet i d’altres que necessiten empar.
Axel Bixquert Giménez, promotor d’un
niu i un abeurador per a pardalets.

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

El treball d’aquesta setmana és el realitzat per Carla
Portolés Peñalver de 3r B d’ESO i es titula 4 Voilà de
bona sort.

El termini de presentació de sol·licituds de matrícula per a l’ESO comença hui 26 de maig i finalitzarà el 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

Ouka Leele
(Educació Social)

Ha mort la fotògrafa Bárbara
Allende Gil, coneguda amb el
nom d’Ouka Leele, coetània de
Mariscal, Barceló, Ceesepe,
Alaska o Almodóvar.
Va rebre, entre d’altres, el
Premi Nacional de Fotografia.
In memoriam.
Ouka Leele.

Les abelles juguen al rugby
(Activitats Extraescolars - Alumnat Protagonista)

Diego Fombellida Arnau,
de 3r B de Primària, ha participat amb «Les Abelles»,
el seu equip de rugby, en el
Campionat Nacional celebrat a Pozuelo de Alarcón
(Madrid) i, a banda de passar-s'ho estupendament, el
seu equip ha guanyat tots
els partits.
Enhorabona, campions!

Diego Fombellida Arnau.

«Les Abelles» és l’equip de rugby
on juga Diego Fombellida Arnau.
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El curs de natació
(Escola Integral - Educació Individualitzada)

Per millorar la seua autoestima, la confiança i l’autonomia; per familiaritzar-se amb el medi aquàtic, per
treballar el control de la respiració, per poder desplaçarse dintre de l’aigua, per poder jugar amb ella i per
acabar coneixent i practicant els estils crawl o crol, esquenes i braça, l’alumnat dels grups d’Infantil 4 i 5 anys
aniran cada dia a la piscina des de l’1 aquest mes de
juny a realitzar el curs de Natació (Iniciació i Perfec-

cionament).
Està atés pel seu professorat i pels monitors titulats
de l’empresa esportiva Sportex.

Dues imatges del
curs de natació
del passat any
2021.

Anuari escolar 2021-2022 (6)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Laura Herrero Almendáriz
amb tot l’alumnat d’Infantil
2B -Caragols-.

Eva Guzmán Martí amb tot
l’alumnat de la Classe d’Infantil 5
Anys «A» -Submarinistes-.
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Anuari escolar 2021-2022 (7)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Vicent Devis Gimeno amb tot l’alumnat
de la Classe de 1r de Primària «A».

Verónica Silvestre Rodríguez amb tot
l’alumnat de la Classe de 2n de Primària «B».

Jose Aguilar Andreu amb tot l’alumnat
de 6é de Primària «A».

Joan Lluís Clausell Moratal amb
tot l’alumnat de 6é de Primària «B».
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Anuari escolar 2021-2022 (8)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Victor Josep Fèlix Furió amb tot l’alumnat
de la Classe de 3r de Secundària «A».

Araceli Miquel Sempere amb l’alumnat
de la Classe de 3r de Secundària «B».

Silvia Herranz Berlanga amb tot
l’alumnat de 4t de Secundària «A».

Jeroni Parra Ibiza amb l’alumnat
de 4t de Secundària «B».
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