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Comença l’Àmbit Científic Tècnic a 1r d’ESO
Escola científica

Des de l'Àmbit Científic Tècnic hem començat amb
el primer projecte: el mètode científic.
Després d'unes sessions de pràctica amb CocaCola inclosa i també alguna classe teòrica per aprendre els passos del mètode científic, Gonçal
Casanova i Laia Campos ens han donat una hipòtesi

que hem d'investigar, bé per acceptar-la o bé per
desbancar-la.
Ens hem posat a fer feina amb la documentació,
tria de l'experiment per demostrar-la a la classe i realització de la presentació multimèdia.
Les classes de 1r d’ESO estem il·lusionades!

Dues
imatges de
l’alumnat
de 1r
d’ESO fent
recerca.

La Comissió d’Alimentació informa...
Escola saludable
La Comissió d'Alimentació de
l'Escola, formada per famílies, professorat, personal del PAS i alumnat, ens comparteix dues novetats
importants.
La primera és la publicació del
Decàleg del Menjador que, tot i
que, és una tasca que van desenvolupar el curs passat, és aquest
curs quan volen donar-li visibilitat i
difusió.
El document té l’objectiu de fixar
els principis bàsics que totes i tots
hem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar el menjador de l'Escola.
D'altra banda, des de la Comissió
s'han estat revisant els berenars i
per a aquest curs, a partir del mes
d'octubre i fins a maig, que l'horari
és complet, s’han fet algunes modificacions per adequar una oferta alimentària que s'ajuste a les
necessitats nutricionals de l’alumnat.

Canvis:
1. Dels dies d'entrepà amb companatge hem eliminat la
crema de formatge, la crema de sobrassada i els embotits
curats, productes que no són saludables i en alguns dels
casos no funcionaven tampoc bé.
Per als dies de companatge es planificarà des de la cuina
per anar alternant, cada dia, amb pernil dolç, formatge,
tonyina i olives i titot.
2. Per al divendres que hi ha pa amb xocolata, s'ha treballat amb la nostra proveïdora Patri (Xocolates Andreu),
mare de Lluna de 2n de Primària, que té una fàbrica artesanal a Torrent, i per tal de millorar la fórmula de la xocolatina ha preparat tauletes de xocolata amb una proporció
de cacau mínima del 55%, superior a la que teníem abans,
que estava al voltant del 35%.
També s'ha eliminat la "Nocilla" per als divendres, de
manera que, a partir d’ara, els divendres berenaran pa
amb xocolata artesanal i de proximitat.

Cartell del
Decàleg del Menjador.

Mantenim dos dies (dilluns i dimecres):
Entrepà amb companatge.
Mantenim dos dies (dimarts i dijous):
Fruita de temporada.
Mantenim un dia (divendres):
Pa amb xocolata.

Xocolata per al berenar dels divendres.
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Lina Vila

Escola cultural i Escola valenciana
"València s’il·lustra" és el Projecte que Rambleta va impulsar per donar a conéixer la ciutat de València a través de
la mirada de les i els il·lustradors.
El dijous passat, a les 20:00 al Teatre de la Rambleta de València, a l'Espai Ram Club, es va conéixer els nous treballs de la
dissenyadora Lina Vila, coneguda i reconeguda per la seua notable trajectòria. Els seus treballs han estat publicats entre d'altres a Taschen, Experimenta, Select, Anuaris de l'ACDV o
Disseny CV. Es va poder veure els tres productes amb els quals
reconeixerem València i la seua identitat. (Culturplaza).
Estem molt contents de publicar aquesta notícia puix Lina és,
també, la mare d'Ester (2nA d'ESO) i Gustavo Gardey Vila (Promoció XXXIII).
Molta sort i moltes felicitats!

Cartell publicitari de l’esdeveniment.

L’autoconeixement per a treballar millor
Escola humanista
A l'assignatura d'Emprenedoria, optativa a 4t d'ESO,
l'alumnat de 4t A i de 4t B ha començat amb unes
dinàmiques de cohesió de grup amb el fi de conéixerse millor.
Les emprenedores i emprenedors han començat assenyalant els seus trets més positius i els han compartit

amb el grup utilitzant, entre altres, una DAFO, una ferramenta que serveix per a assenyalar fortaleses i debilitats. L'autoconeixement els afavorirà també per
poder treballar millor en equip la resta de l'any, quan,
per exemple, hagen de crear junts i juntes una nova
empresa o superar un repte creatiu.

Dues fotos d’Alumnat d’Empreneduria de 4t d’ESO fent dinàmica.

Networking

Escola arrelada al medi

Aquesta setmana vos presentem l’empresa de la
família de Jan i Rai Albert, de 2nA d’ESO i 4tB de
Primària respectivament.
Vibenglish és una acadèmia d'anglés en línia especialitzada en les classes per a infants i joves des
dels quatre fins als divuit anys. Són classes individuals i amb professors titulats especialitzats en
l'ensenyança de l'idioma per als més menuts.
El nostre mètode és molt immersiu i les classes
es centren molt en "speaking" (expressió i interacció oral) i "listening" (comprensió oral).
Oferim una classe de prova gratuïta i un descompte especial per als alumnes "caroliners".
Tota la informació i consultes:
www.vibenglish.com

Logo de l’acadèmia en línia Vibenglish.
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Moltes felicitats i una Benvinguda
Entre el 29 de setembre i el 5 d’octubre fan anys:
2 ANYS: Eida Bonastre Jiménez i
Denis Bonastre Jiménez.
3 ANYS: Judith Gómez Ortiz.
4 ANYS: Yago Estellés Matarredona.
5 ANYS: Lucas Díaz Escudero.
9 ANYS: Álex Benavent Arias.
10 ANYS: Joel Sevillano Cobo i
Nicolás Baldivia Solier.
11 ANYS: Luis Martínez López
.
12 ANYS: Nicolas Nistor García i Andrea Baltasar Espert.
13 ANYS: Marc González Moix.
14 ANYS: Lola Ramírez Amador,
Clara Montesa Climent i Mar Julià Gil.

16 ANYS: Toni Ariza Jover.
A totes i tots moltes felicitacions i per
molts anys!
I donem la benvinguda a Olivia, filla
de la nostra companya de treball entre
2015 i 2019 i actualment professora
d’Educació Secundària, Claudia Vicente Herrero, i néta de la nostra Cap
d’Administració,
Rosa
Herrero
Marchuet, qui tenia moltes ganes de
convertir-se en iaia. El passat 6 de
setembre va nèixer Olivia i va omplir de
felicitat a tota la família. Moltes felicitats
a Claudia, a Rosa, a Aleix, son pare, i
a tota la família.
Benvinguda al món, Olivia!!

Claudia, Rosa i Olivia.

Us recordem que, des del pròxim dia 3 d'octubre, dilluns, la jornada
escolar serà completa i que les classes acabaran a les 16:40 hores.
Aquelles famílies usuàries del transport escolar han de saber que
els autobusos arribaran a les parades 1 hora i 45 minuts més tard
de l'horari de setembre.

Aquest dijous fa... 14 anys

Pàgina 4 del «Correu del Dijous»
edició 352 del 25 de setembre de l’any
2008, en la qual s’explicava que
l’alumnat de les aules d’Infantil
estaven preparant pintures murals.

El racó de la saviesa:
Paraules que fan pensar
Escola humanista
«Enamora't de tu, de la vida i
després de qui tu vulgues».
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, més coneguda com
a Frida Kahlo (Mèxic,1907 - Mèxic, 1954), va ser una pintora
mexicana.
Frida Kahlo
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Sala d’exposicions
Escola creativa

Recuperem la Sala d'Exposicions on alumnat de Secundària mostra la seua capacitat dins de l'Àmbit Artístic.
Com podeu comprovar, l'alumnat és molt creatiu. Segur que
Rafa Santibáñez, el professor de Plàstica i Projecte Interdisciplinari, sap traure i potenciar tot el talent que tenen dins.

Punt Violeta. Obra de
Painé Juanes, 2n A d’ESO

Visitem el Castell de Benissanó
Escola valenciana

Els cursos del Primer Cicle de Primària han començat el projecte inicial d'aquest curs:
"Correllengua". En aquest projecte, l'alumnat farà moltes activitats relacionades amb la
nostra cultura i la nostra llengua de cara a preparar la commemoració del 9 d'Octubre.
En aquest sentit, i com a activitat de motivació, el passat divendres, dia 23 de setembre,
les quatre classes del 1r Cicle de Primària anaren de visita al Castell de Benissanó amb
motiu del projecte sobre la festa valenciana del 9 d'Octubre.
Per a qui no el conega, us direm que el Castell de Benissanó començà sent una torre àrab
i, amb el pas del temps, Jaume I la va conquerir i li la regalà al cavaller cristià Lluís Cavanilles,
qui va manar a construir un castell al voltant d'ella.
Tres fotos de l’estada a Benissanó.

Durant l'eixida, l'alumnat pogué caminar pels
amples passadissos, visitar l'antiga cuina i albirar l'enorme vidriera que hi ha a una de les
cambres principals del castell.
Sens dubte, va ser una eixida d'allò més emocionant on els infants van poder imaginar, per
uns instants, com era la vida i els costums fa
quasi vuit-cents anys.

Serveis Complementaris Bàsics: Mobiliari
Escola cooperativa
Us informem que hem estrenat mobiliari per al
Primer Cicle d'Infantil, el qual emprarem per a
guardar tot el material fungible del Primer Cicle, tot

el material que utilitzem en les aules ambients "Minimons" i "Expressa't", i també el material dels racons
de joc simbòlic.

Nou mobiliari del Primer Cicle d’Infantil.
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