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Mmmmm, La Festa!
(Escola Participativa - Escola Alegre)

Gràcies.
Donem les gràcies a
totes i tots per haver-la fet
possible.
A les mares i pares per
vindre amb un somriure. A
l’alumnat per vindre, com
sempre, amb la vida a les
mans. A l’antic alumnat, per
ser tan nombrós i tan afectiu. A les companyes i companys del PAS i del
Professorat, per treballar tan
de valent, per deixar-ho tan
bonic tot, a l’AMPA, per la
seua
importantíssima
col·laboració, a les famílies
que ens ajudaren amb els
tallers-gràcies, gràcies-, a
l’Ajuntament del poble per
tenir en compte la nostra seguretat... gràcies fins i tot a
l’oratge d’eixa vesprada nit.
Grazie mille, thank you so
much, merci beaocoup,
moltes gràcies!
Mmmmm, La Festa de la
Primavera!

Quatre fotografies de la Festa de la Primavera de
Les Carolines. Dissabte 28 de maig de 2022.

L’Aventura de l’Estiu
El termini de presentació
de sol·licituds de matrícula
per a l’ESO començà el 26
de maig i finalitzarà demà 3
de juny de 2022.
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

(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.
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Mmmmm, La Festa!

(Continuació)

(Escola Participativa - Escola Alegre)

Sala màgica d’Infantil amb llum negra.

Algunes imatges més que
ens recorden La Festa de la
Primavera de Les Carolines
amb el titol:
TORNEM !!
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Moltes felicitats

Sala d’Exposicions

Del 2 al 8 de juny fan anys:
2 ANYS: Martín Monzonis Ruiz .
5 ANYS: Carla Pastor Martínez.
7 ANYS: Guillem Sanz Sáez i Martina Marabé Martínez.
8 ANYS: Neus Julià Gil.
9 ANYS: Martín Fernández Carpena.
11 ANYS: Gael Wandscheider Robles.
12 ANYS: Olga Revert Pons.
13 ANYS: Sergi Román Lemanczyk i Ester Gardey Vila.
14 ANYS: Diego Alamà Martín.
15 ANYS: Bruno Quiles Espacio.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys.

L’obra
d’aquesta
setmana és
de Bruno
Quiles
Espacio
de 3r B
d’ESO i
s’anomena:
«L’espai
Quilià».

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

(Educació Artística, Plàstica i Visual)

La Màgia
(ABP - Educació Artística - Escola Científica)

Dintre del nostre Projecte sobre La Màgia, el
grup de 1r A de Primària
va rebre Darío Hueta un
reconegut i polifacètic
artista valencià que combina l’humor i la màgia i
és l’oncle de la nostra
alumna Anne Hueta.
Amb ell, vam gaudir
d’una fantàstica vesprada
de màgia amb taules que
volaven, objectes que
apareixien i desapareixien,
dibuixos que es pintaven i
s’esborraven sols… aconseguint entusiasmar-nos i
deixar-nos amb la boca
oberta.
Bravo!
Moltes gràcies, Darío.

Dario Hueta amb el seu
espectacle de màgia
davant l’alumnat de 1r
A de Primària

Antics alumnes
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

María Granero Cabrelles (Promoció XXIX, de 1999)
passejant a la seua filla Adriana es va trobar amb Emili
Olmos. Aquest professor també es va trobar, a la Fira del
Llibre, a Marina Bartual Aguilar (Promoció IV de 1974 )a
Guillem Aparicio Montero (Promoció VI de 1976) i a Sara

Redó i Pau Garbí Alfaro (XXXIV Promoció) que han coincidit durant dos cursos a l’Institut El Cid de València. Sara
vol estudiar Veterinària i Pau Garbí, Història.
Enviem una forta abraçada des del Correu del dijous.

María, Adriana i Emili.

Guillem i Emili.

Marina i Emili.

Sara Redó i Pau Garbí Alfaro.
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Música, sí!
(Escola Valenciana - Escola Arrelada al Medi - Educació Artística i Musical)

Aquesta setmana ha estat d'allò més musical amb la celebració del Dia de la Música a Primària i ESO doncs a Infantil, amb Canta Canalla, la vam celebrar anteriorment.
Tertúlies dialògiques musicals i treballs d’investigació a la
recerca de dones compositores van conformar la part teòrica.
Homenatges a Mozart, Tatxungueiras o coreografies amb
cançons de Bruno Mars, la Cantata Arlet la valenta o
cançons de la funció Neue Lichter El Musical, van ser algunes de les activitats que es van realitzar amb l’assistèn-

cia de les famílies.
La Plaça de l’Ermita de Picassent va ser l’indret triat per l'Ajuntament per celebrar l’acte «L’Escola Canta», un concert
coral entre les escoles del poble promoguda per la Conselleria d’Educació i organitzada per la Regidoria municipal.
Després de la presentació a càrrec de l’Alcaldessa, l’alumnat de les escoles, amb la Banda Municipal, interpretà La
Cantata «El cor de la Terra».
Música? Sí, gràcies!!!

Tres fotos de la celebració del
«Dia de la Música» a Les Carolines.

Dues fotos de la celebració «L’Escola
Canta» a la Plaça de l’Ermita de Picassent.

Placa entregada per l’Ajuntament de
Picassent a Les Carolines per participar
en l’activitat «L’Escola Canta».

Anuari escolar 2021-2022 (7)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Laia Campos Saurí amb tot l’alumnat de
Primer «A» de Secundària.

4

