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Noves incorporacions

Carla Blasco

Teníem moltes ganes de presentar-vos
el nou professorat que ens acompanyarà
durant tot aquest curs 2022-2023.
En l'etapa Infantil hem rebut amb els
braços oberts a Carla Blasco i Laura
Zurriaga. Carla ha encetat el curs
com a tutora d'Infantil 5 B, substituint
la nostra companya Eva que es troba
de baixa mèdica. I Laura és la tutora
d'Infantil 5 A.
A Primària, tenim com a nova companya a Ester Vidaurre, tutora de 5é
A, i serà la persona que cobrisca l'excedència del nostre company Joan
Clausell.
A l'ESO donem la benvinguda a
Almudena Grau (li agrada que
l'anomenen Almu), i és la nova profe
del departament de ciències.
I per últim, al gabinet psicopedagògic ha acollit a Aina Jordà, mestra d'audició i llenguatge.
A totes elles donem una calorosa
benvinguda i els desitgem un molt
bon curs!

Laura Zurriaga

Ester Vidaurre

Almudena Grau

Aina Jordà

FEM 50
Com sabeu per l’anterior edició del Correu del Dijous, estem
immersos en l’any del 50 Aniversari de Les Carolines. Cada
mes d’aquest curs hi ha programades unes activitats que us
anirem presentant.
Per al mes de setembre tenim:
Dissabte 24 de setembre Trobada Virtual d’Exalumnat.

la història de l’Escola, i ho faran a l’alumnat de les diferents
etapes educatives, com ho feien els joglars o els cecs a les
places de pobles i viles.
Cada setmana us anirem exposant dues de les quinze
pàgines o vinyetes de les que està formada l’Auca de la
Història de l’Escola Les Carolines.

També en els pròxims dies, tres dels profes jubilats de
l’Escola ens representaran, mitjançant un auca i percussió,

Cartell anunciador de la Trobada
Virtual d’Exalumnat a celebrar el
dissabte 24 de setembre de 2022.

Portada i primera vinyeta de l’Auca de la Història de Les Carolines.
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Una experiència inoblidable a Irlanda

Activitat a la granja.

Alumnat a classe.

A finals de juny, un
grup d'alumnes de
2n i 3r d'ESO es va
embarcar en un viatge
d'immersió
lingüística i cultural
a Navan, Irlanda. A
part de les classes
d'Anglés en grups
reduïts - principalment expressió oral
- van fer activitats
Aitana mostra un instrument tradicional irlandes.
molt diverses. Des
de tallers de cuina, esports i balls tradicionals, fins a treballs manuals
i xerrades al voltant de diferents cultures que conviuen en aquest país.
A més a més, van visitar pobles i algun castell al voltant de Navan i,
per descomptat, Dublin.
Durant dues setmanes, l'alumnat estava allotjat amb famílies, on descobrien la vida quotidiana a Irlanda. També hi hagué alumnat de
l'escola El Drac (Torrent) i es van forjar noves amistats. El professorat
acompanyant està molt content de l'evolució, la implicació i la motivació del nostre alumnat. A la tornada, les famílies van trobar uns adolescents satisfets i satisfetes d'haver viscut aquesta experiència.
Tothom pot estar orgullós de l'aprenentatge d'anglés i esperem que
no obliden les lliçons de la vida en general. Segur que tots i totes, 70
en total, recordaran aquest viatge durant molts anys.

Descobrint Dublin

Anna Martínez i Ilse van Baarle amb l’alumnat de les escoles
El Drac i Les Carolines i el professorat irlandes.

Fem comunitat: La gran Família Carolinera
Quantes vegades utilitzem els grups de WhatsApp o Telegram
per a preguntar si algú coneix un forn, una botiga de decoració,
un logopeda o una dentista? Això o acudim directament a internet, a llegir comentaris de persones desconegudes.
I si hi ha una manera més humana, més propera de trobar
un producte o un servei?
A l'àmbit de màrqueting, el concepte
de "networking" es pot descriure com
una manera de connectar a persones,
ja que es pretén ampliar la xarxa de
contactes. Des de Les Carolines vam
pensar: "Per què no utilitzem aquesta
ferramenta per ajudar a la Gran Família
Carolinera?"
Doncs, si teniu una empresa, menuda
o gran, de nova creació o ja consolidada, l'Escola Les Carolines us ofereix
el Correu del Dijous com a plataforma
per a promocionar els vostres productes o serveis. Si voleu participar, demanem que envieu
una xicoteta descripció amb totes les referències necessàries
i alguna foto a: correudeldijous@lescarolines.com

És important informar-vos que l'Escola no anirà a la recerca
d'empreses de la Família Carolinera. Esperem que sigueu
vosaltres qui ens contacteu i oferim aquesta oportunitat mentre hi haja demanda. Aleshores, és possible que ens saltem
alguna setmana. No obstant això, la nostra porta sempre estarà oberta per a publicar la vostra informació.
En conclusió, ens agradaria desenvolupar una xarxa de contactes per a
fer conéixer i d'aquesta manera ajudar a empreses i autònoms de la nostra Escola. L'economia fluctua; crisis
causades per elements financers,
pandèmies o guerres s'intercalen amb
períodes de bonança. Sempre ve bé
una mica d'ajuda, per xicoteta que
siga o per insignificant que parega.
La pròxima vegada que accedim a
internet per a trobar un fuster, una advocada de confiança, una empresa de finestres o un pintor
pot ser que acudim al Correu del Dijous.
Junts i juntes construirem la nostra comunitat.
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Moltes felicitats
Entre el 22 i el 28 de setembre fan anys:
1 ANY: Alma Gastaldo García.
3 ANYS: Ona Bayarri Ramos.
5 ANYS: Manel Perpiñá Liern.
6 ANYS: Alejandro Del Rio López i Anaïs Grau Diago.
7 ANYS: Elsa Hernando Nebot.
8 ANYS: Sofía Serrano Prats.

10 ANYS: Olivia Cotarelo Guixeres, Rodrigo Hortelano
Aguilar i Julieta Kassab Pérez.
11 ANYS: Noa González Asensi.
12 ANYS: Aleix Galan Samblàs.
15 ANYS: Alannah Lee Garcés.
A totes I tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Aquest dijous fa... 14 anys
Encetem una nova secció que ens permetrà viatjar a través del temps.
A partir d'ara i al llarg del curs, indagarem
en el passat i tractarem de recuperar antigues notícies i velles informacions pròpies
de la història Carolinera.
I la primera és…

Portada del «Correu del Dijous» edició 352 del 25 de
setembre de l’any 2008, en la qual anunciàvem,fa catorze
anys, que l’endemà inauguràvem oficialment, el nou edifici
d’Educació Infantil de Primer i Segon Cicles, així com
també el nou menjador i la nova cuina.
Cal dir que tot i que les aules d’Educació Infantil iniciaren l’activitat el primer dia del curs escolar 2008-2009, el
menjador i la cuina ho farien el dia 15 de desembre
d’aquest mateix any 2008.

Per què els globus atrauen el cabell?
Les classes de Física i Química de Tercer
d'ESO han arrancat amb aquesta pregunta:
Per què els globus atrauen el cabell?
Per poder contestar-la correctament cal
saber com funciona l'electricitat. Ací comença
la recerca de l'alumnat, sempre guiat pel professorat.
Ah, i aquest any en anglés!
Parlem doncs de: Physics and Chemistry.

Dues fotos en les quals l’alumnat de Tercer
d’ESO està estudiant com funciona l’electricitat
i per què els globus atrauen els nostres cabells.

Back to class!
A 2n de Primària, l'alumnat
ha començat les classes
d'anglés recordant paraules
que va aprendre el curs passat mitjançant jocs com el
dòmino o el “memory”.
Han llegit, dibuixat i han
aprés de les errades comeses.
Aprenem de moltes maneres!
Dues fotos de l’alumnat de
2n de Primària repassant
continguts d’anglés.
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Serveis Complementaris Bàsics: Manteniment
Amb el nou curs, i aprofitant la posada en marxa de noves
seccions del Correu del Dijous, encetem aquesta amb la finalitat de visibilitzar totes les inversions que esdevenen en
l'Escola gràcies a la partida de serveis complementaris bàsics
que hi ha al rebut escolar.
Com sabeu, aquesta partida té com a objectiu el finançament de serveis, personal de reforç, professionals docents i
del gabinet psicopedagògic, assegurances escolars i manteniment d'instal·lacions, entre d'altres, que no es poden cobrir amb la concertació que rebem per part de la Conselleria
d'Educació.

Nacho i Voro, personal de manteniment de l’Escola,
estan encarregats, entre altres coses, de tenir sempre
preparada la piscina escolar durant l’època estival.

És per això que, des del Correu volem fer paleses aquestes
inversions que fan que el projecte de Les Carolines mantinga
els seus trets identitaris que el converteixen en un projecte
singular i genuí.
I posada en marxa la secció, volem aprofitar per a informar-vos que ja tenim la piscina preparada per al mes de
setembre. I és que després de la reparació dels punts on
s'havien produït fugues d'aigua, l'alumnat de Primària ja
pot tornar a gaudir-la, tant en l'assignatura d'educació
física com als diversos cursos de natació en la vespertina.
Quin goig!

Reunions Generals del Curs
Com tots els inicis de curs, la setmana vinent tindran lloc
les reunions generals de les diferents etapes, En aquest
cas, es realitzaran les reunions d'Infantil i Primària.
Les reunions d'ESO es realitzaran al mes d'octubre.

INFANTIL
Dilluns, 26 de setembre a les 17:00 hores.
PRIMÀRIA:
*1r, 2n i 3r de Primària
Dimarts, 27 de setembre a les 17:00 hores.

Pla d’Igualtat i Convivència
L’aprovació del nou Pla d’Igualtat i Convivència de
l’Escola ja està molt aprop.
Passat dimarts 13 de setembre, Carla Fernández, coordinadora d’igualtat de l’Escola i Sònia, directora pedagògica,
ambdues responsables de la seua redacció, van presentar
l’esborrany del document al claustre general, i des d’aqueix
moment es va obrir un període d’esmenes. Tot aquest
procés culminarà al mes de novembre amb l’aprovació del
Pla d’Igualtat i Convivència per part del Consell Escolar.

*4t, 5é i 6é de Primària
Dimecres, 28 de setembre a les 17:00 hores.
SECUNDÀRIA
Dilluns, 3 d'octubre a les 17:30 hores.
Per a les reunions d'Infantil i Primària, l'AFA (Associació de
Famílies d’Alumnat) facilita servei de guarderia durant el
temps de la reunió. Aquest servei és gratuït per a les famílies
sòcies de l'AFA i té un cost de 2 euros per reunió, per a les
famílies no sòcies.

El racó de la saviesa:
Paraules que fan pensar
«El passat està
sempre present
en el moment.»

Salvador Minuchin.

Carla Fernández exposant el Pla d’Igualtat i Convivència
al Claustre del Professorat de Les Carolines.

Salvador Minuchin (Argentina, 1921; Estats Units, 2017).
Fou un psiquiatra infantil i terapeuta familiar.
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