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El perfum de les Colònies
(Escola afectiva - Escola Moderna)

Tres fotografies de les colònies de Secundària.

Cinc dies amb el perfum d’alegria, de pins i palmeres,
d’arena blanca i daurada, d’aigua salada, de fresca brisa i
de sol potent. Aroma de companyonia, d’aventura, de relax
i de festa. Aroma d’afecte, d’esports, de menjar, beure i de
caminar. Aroma de sal i d’estrelles, de crits i de rialles...
aroma intens: és el perfum de les colònies.
Els grups de 1r d’ESO són a Anglo Center a Moraira (Marina
Alta) amb Laia, Ilse i Lourdes.
Els grups de 3r d’ESO són a l’Hotel Intertur, a Benicàssim
(La Plana Alta) amb Sandrine, Araceli, Víctor i Raül.
Els grups de 2n d’ESO són a l’Hotel Bahia, a Calp
(Marina Alta) amb Rafa, Anna, Teresa i Isabel.
Els grups de 4t d’ESO són a l’Hotel Castilla a Alacant
(L’Alacantí) amb Jeroni, Sílvia i Ferran.

El curs escolar finalitzarà divendres 17 de juny per a l’alumnat de
Secundària i dimarts 21 per al d’Infantil i Primària.
La festa de comiat a l’alumnat de 4t d’ESO la celebrarem
dijous 23 de juny.

L’Aventura de l’Estiu

D’AMPA a AFA

(Activitats Extraescolars - Escola Alegre)

(Escola Coeducativa - Escola Integradora)

Cartell de l’Escola
d’Estiu 2022.

Torna 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 l’Escola
d’Estiu de
Les Carolines
amb:
Els jocs
Olímpics!

Seguint la línia d’Escola Coeducativa que representa Les
Carolines, l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat (AMPA)
va decidir el passat 23 de maig modificar els seus estatuts per
a adaptar el seu llenguatge a una realitat més diversa i plural.
El canvi més visible és la denominació, ja que ara és l’Associació de Famílies d’Alumnat (AFA), que inclou d’una
manera més integradora els diferents tipus de famílies. També
però s’ha reflexionat sobre la manera en què utilitzem el llenguatge parlant dels càrrecs, deures i obligacions o les activitats, apostant ara per una forma de parlar i una actitud
coeducatives.
Tot un repte!

Logo de l’Associació de
Famílies d’Alumnat.
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Orientació
(Gabinet Psicopedagògic - Escola Integral)

Amb la voluntat de compartir-la amb el món educatiu valencià i donar-la a
conèixer públicament, la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes
(UCEV) ha presentat, aquest dimarts, al Centre del Carme de Cultura Contemporània CCCC, "La Guia Cooperativa d'Orientació Acadèmica i Professional", un full de ruta que comença en la infància i que es prolonga al llarg de
les distintes etapes educatives, fruit del treball col·laboratiu i en xarxa fet des de
la Comissió d'Orientadores de la UCEV de la qual la nostra Orientadora i cap
de Gabinet, Aina Soler, en forma part.
La Guia és fruit del treball d'un equip d'orientadores i orientadors d'escoles
cooperatives que hem plasmat en aquesta publicació la visió de l'orientació
educativa a les nostres cooperatives d'ensenyament. "Aquesta guia és
una reflexió conjunta sobre aquells aspectes que considerem que influeixen en l'evolució personal, acadèmica i professional de l'alumnat.

Portada de
la Guia
Cooperativa
d’Orientació.

Aina Soler (la meitat
de la seua cara) abans
de l’acte de presentació de la Guia.

En la seua redacció hem volgut atendre tot
allò que cuidem en el dia a dia, hem volgut
una guia accessible, una guia inclusiva, una
guia on tots i totes ens puguem reconèixer"
La Guia està disponible de manera gratuïta, tant
en paper com en format digital a www.ucev.coop
per a famílies, professionals de l'orientació i personal docent que n'estiguen interessats.

Neues Lichts: Teatre Musical

Josep

(ABP - Educació Artística i Musical)

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

La coneguda novel·la 1984 de George Orwell, inspira aquesta
funció escrita i interpretada per l'alumnat (16 en total) de les
assignatures d'Arts Escèniques i Música de 4t d’ESO, sota la direcció de Sonia Casquete amb Sergio Valero, Rafa Santibáñez
i Teresa Llàcer i amb especial menció a Martina Bono (3r B
d'ESO).
Reflexions, accions i cançons al voltant de la temàtica de si
és possible ser lliures en un espai ple de càmeres de vigilància,
composen EL MUSICAL d'aquest curs que es titula NEUES
LICHTS (Llum nova) i serà estrenat a l'Aulari de la Música i les
Arts, AUMA, al carrer Alfarp de Picassent, proper 22 de juny,
dimecres, a les 19:00.
Us esperem!

El nostre company i antic alumne Josep Bosch Mas
(1989, Promoció XIX) ha participat en el Triatló organitzat
pel Club Correcuita celebrat a València.
Va consistir en fer 20 km. amb bicicleta, 5 km. de cursa i
750 metres nadant.
Josep pertany al ClubTriamics de Silla.
Un autèntic atleta!
Enhorabona!!!

Dalt: Josep Bosch realitzant
els 20 Km amb la bicicleta.
Dreta: Arribant a la meta
després de córrer 5 Km.

Cartell del Musical.
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Moltes felicitats

(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Entre el 9 i el 15 de juny fan anys:
7 ANYS: Mar Mendoza Calvete i Victoria Arce Kladkov.
8 ANYS: Marta Gutiérrez Vitoria.
14 ANYS: Marc Alonso Ferrer.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys.

El curs de natació

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

Aquesta
«Pradera
d’espígol»
és el treball
de Maria de
Córdova
Ruiz de 3r A
d’ESO.

(Escola Integral - Educació Individualitzada)

Estrella
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

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 desplaçar-se dintre
de l’aigua, per poder jugar amb ella i per acabar coneixent
i practicant els estils crowl, esquenes i braça, l’alumnat dels
grups d’Infantil 4 i 5 anys estan anant, des de l’1 aquest
mes de juny, cada dia, a la piscina a realitzar el curs de
Natació (Iniciació i Perfeccionament).

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

Dalt quatre fotos del Curs de Natació que està
realitzant l’alumnat d’Infantil 4 i 5 Anys a la piscina de l’Escola.

Emili Olmos es trobà a la nostra estimada Estrella Vizcaíno Bravo,
antiga alumna de la XXXIV Promoció, nascuda al 2004.
Quins bons records!
Saludem des d’ací al seu germà
Teo i als seus pares David i Eva.
Una forta abraçada!
Estrella Vizcaino Bravo.

Javier
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)
Javier La Casta Vilar, antic alumne de la
IX Promoció, nascut al 1979, és Dissenyador Gràfic, soci de Nectar, un estudi
de comunicació especialitzat en disseny i
creació de productes digitals i hui és notícia
perquè a la Festa del Disseny Valencià, els
Premis ADCV Associació de Dissenyadors
de la Comunitat Valenciana va guanyar el
Premi Impacte Positiu, etiquetes inclusives
per a Zeta Beer.
Segons llegim a les seues declaracions: »...Estem contents, ens ha fet
realment il·lusió rebre'l per moltes raons;
Javier La Casta Vilar.
perquè valida un model diferent de disseny, un disseny fet entre molts i no entre pocs, un disseny realitzat
amb professionals i no professionals, al costat d'unes persones
increïbles que entenen el món d'una altra manera. Un disseny
compartit, un procés creatiu diferent allunyat en la seua justa mida
de la pantalla, que reivindica el contacte amb els materials, com
els papers de colors i la barra de cola, un disseny que fa olor de
mediterrani i no tant d'Escandinàvia, un disseny que fa una picada
d'ull a la nostra història gràfica recent dels ‘90. En definitiva, un
premi que per a nosaltres reivindica un altre tipus de disseny que
és possible i és necessari...»
Javier
és,
també, fill de la
nostra companya Mapi Vilar,
jubilada.
Enhorabona!

Guardonats i
guardonades
dels Premis
ADCV 2022.
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Pau, in memoriam
(Escola Afectiva)

Pau Gallel Domingo era un antic alumne de la 18a Promoció que,
malauradament, va morir a les acaballes de l’any passat. Era enginyer
electrònic i waterpolista, del Waterpolo CE Picornell.
Proper dissabte dia 11 de juny, a la Piscina Municipal de Natzaret,
es celebrarà el 1r Memorial Pau Gallel, amb els seus companys del
Club Picornell i el Club Levante de Waterpolo.
Enviem, des d’ací, una forta abraçada als seus pares, Josep i Mabel,
a Silvia la seua germana i a tota la família.
Us estimem.
Pau Gallel Domingo.

Cartell anunciador del merorial.

Anuari escolar 2021-2022 (i... 8)
(Escola Afectiva - Alumnat Protagonista)

Mónica Jover Añón i
Amparo Broseta Laporta
amb tot l’alumnat de la
Classe d’Infantil 3 Anys
«A» -Inuits-.

Arantxa Carretero Candel amb
tot l’alumnat de la Classe de
Cinqué de Primària «B».

Alba Polit Muñoz amb tot
l’alumnat de la Classe de
Quart de Primària «B».
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