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9 d’Octubre

Escola valenciana
Benvolgudes famílies, benvolguts
companys i companyes, donem la
benvinguda a la setmana de la festivitat
valenciana del 9 d’Octubre.
Una setmana en la que totes i tots
s’endinsem en la història, en les tradicions i activitats típiques d'aquesta
festa. S'escolten històries, contes,
cançons, es veuen titelles representant
els fets històrics, tallers de cuina, de
decoració i d'experimentació. Tot per
preparar la festa de demà divendres
amb la que culminarà el temps dedicat
a la festa més nostra.

-Safates sensorials per fer cuinetes
amb aliments com ametlla, llegums...
-Mural olorant i pintant amb diferents
espècies.
-Pintem amb les mans la bandera
mora i cristiana.
-Manipulem, olorem herbes aromàtiques i fem saquets.
-Experimentem amb el fang.
-Taules de llum amb elements
translúcids (roig, groc i blau).
-Construccions, arquitectura amb
elements de fusta.

Cartell oficial
del 9 d’Octubre.

Les visites històriques
de l’ESO
A l'etapa de Secundària i des del Departament d'Humanitats i Ciències Socials, la commemoració del 9 d'Octubre
es centra en les visites històriques:
- 1r d'ESO al Puig.
- 2n d’ESO a Bunyol.
- 3r d'ESO visita el centre històric de
València.
- 4t d’ESO el Sagunt medieval.

Invitació a la festa del 9 d’Octubre.

Els tallers del 9 d’octubre
d’infantil que demà podreu gaudir.
A l'aula i al pati, preparem amb molta
cura estètica i pedagògica, diferents
raconets amb activitats temàtiques, als
nostres "mini-espais", els infants gaudiran durant tota la setmana observant,
experimentant, jugant i aprenent amb:

Les tradicionals danses
de Primària
A primària l’activitat es centra en les
danses populars valencianes que el
nostre alumnat treballa des de les especialitats d’educació física i música. El
resultat d’aquest treball el gaudireu
demà, si ens acompanyeu.

Alumnat d’ESO, el curs passat, en
les visites històriques.

Alumnat de 5é B de Primària
assajant el «Ball dels Bastonots».

El tercer cicle també prepara una fira
medieval.
Dues fotos dels tallers d’Infantil.
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Torna... Particularíssim
Escola afectiva

Ja han passat uns quants anys des
que el Correu del Dijous es va posar
en marxa. Ha passat molt de temps i,
des dels seus inicis allà pel setembre
de l'any 1998, ha anat informant, setmana rere setmana, al voltant de la
vida a l'escola. A més a més, també
ha sigut testimoni del naixement de
moltes seccions i del tancament d'altres. En aquest sentit, una de les seccions del Correu del Dijous que més
anys va romandre fixa i que, tot siga
dit, era rebuda amb molta il·lusió per
tot l'alumnat de l'Escola, era el
conegut Particularíssim.
Per a la gent que no el conega, dir-vos
que aquest era un espai en el qual,

l'alumnat de tota l'Escola (des d'Infantil fins a Secundària), podia donar-se
a conéixer responent una sèrie de
preguntes de caràcter personal.
Per això i amb motiu del 50 aniversari
de l'Escola, des de l'Equip de Redacció
del Correu del Dijous, hem pensat recuperar una de les seccions més exitoses que ha tingut la publicació.
Per tal de poder començar a posar
en marxa novament aquesta secció,
a partir de hui, us animem a escriure'ns enviant les dades de
l'alumne o alumna a:
correudeldijous@lescarolines.com
i acompanyant amb una fotografia la
resposta a les següents preguntes:

- Una pel·lícula.
- Un color.
- Un menú.
- Un lloc per viure.
- Un arbre o una flor.
- Un perfum.
- Un animal.
- Un llibre.
- Un malson.
- Un pastís.
- Un desig.
- Un viatge.
- Una assignatura.
- Una paraula.
Esperem la vostra participació!

Aitana, Campiona
Provincial de Ciclisme
Alumnat protagonista

Aitana Aguado Fontana de 2nB de Primària es va proclamar Campiona Provincial de la categoria Promeses Femenina de 1r any.
Aitana entrena i competeix amb l'Escola de Ciclisme
Promeses d'Alfafar, que pertany a la Federació Valenciana
de Ciclisme.
Per a guanyar el Challenge 2022 es va haver d'esforçar,
però també va gaudir molt. "Estic feliç i vaig donar-ho tot,
com sempre!" va comentar. Sense dubte la temporada va
ser meravellosa per a ella i pel seu equip.
Tots i totes sentim molt d'orgull pel seu èxit!

Aitana Aguado Fontana.

Networking

Escola col·laborativa

Aquesta setmana vos presentem
l’empresa de la família de Marina i
Marta Gutiérrez Vitoria, de 3r i de 5é de
Primària respectivament.

A la Clínica Veterinària Sedaví
som un equip de set dones: cinc
veterinàries i dos auxiliars. Al nostre Centre disposem de tot allò

Instal·lacions de la Clínica Veterinària Sedaví.

necessari per a tractar als nostres
pacients, encara que el nostre
propòsit sempre és la prevenció
de la malaltia.
Treballem amb un sistema de
Plans de Salut, que permet a les
famílies tindre les despeses i
serveis veterinaris organitzats
segons les necessitats
de cada pacient.
Per a nosaltres, les
famílies dels nostres
pacients són molt importants, ja que sense
elles no aconseguiríem
el que és la nostra verdadera vocació: curar
als animals.

Ens trobeu a la nostra web i a
Facebook i Instagram:
https://veterinariasedavi.com/
https://www.facebook.com/
veterinariasedavi
https://www.instagram.com/cli
ncaveterinariasedavi/

Professionals de la Clínica Veterinària Sedaví.
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Moltes felicitats
Entre el 6 i el 12 d’octubre fan anys:
5 ANYS: Pol Pérez Disla.
6 ANYS: Marcos Moreno Calas.
7 ANYS: Álvaro Langa Lafuente i Álex Beltrán Fernández
Del Moral.
8 ANYS: Marc Ruiz Copado.

12 ANYS: Sofía Cantó Rincón de Arellano, Hada Belén Barcia Mejías i David Guardeño Pérez.
14 ANYS: Nicolás Peris Martínez.
15 ANYS: Enric Bádenes Hernández i Adrián Ahmed Solaz.
16 ANYS: César Olmos Armiñana.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Aquest dijous fa... 10 anys

El racó de la
saviesa: Paraules
que fan pensar
Escola humanista
«Actors som tots nosaltres i
els ciutadans no són aquells
que viuen a la societat: són
aquells que la transformen!»
Augusto Boal (Brasil, 1931
- Brasil, 2009) fou un dramaturg, escriptor i director de
teatre brasiler, conegut pel
desenvolupament del Teatre
de l'Oprimit, mètode i formulació teòrica d'un teatre
democràtic. Fou nomenat al
Premi Nobel de la Pau 2008.

Pàgina 1 del «Correu del Dijous» edició 492 del 4 d’octubre de l’any 2012.
En l’article es parla de la visita al Castell de Benissanó.

Augusto Boal

Des del Correu del Dijous volem fer un recordatori sobre la importància de
complir les normes de circulació pels voltants de la plaça i de l’Escola, per
aconseguir que l’eixida de l’alumnat siga correcta i segura.
De la mateixa manera, preguem a totes i tots no aparcar davant les portes
de les vivendes dificultant l’eixida dels nostres veïns i veïnes.

Genètica a 4t d’ESO
Escola científica

L'alumnat de l'optativa de Biologia de 4t d'ESO ha començat
el curs amb Genètica, branca de la Biologia que encara no
havien vist en tota l'etapa. Ens hem endinsat en un món microscòpic, de vegades difícil de comprendre, però, tot i això,
l'alumnat mostra interés a saber-ne més.
Primer, hem parlat d'Hammerling i els seus experiments
amb l'alga Acetabulària. Després hem aprés què són els
àcids nucleics, quins tipus hi ha, què són els nucleòtids i les
bases nitrogenades (Adenina, Timina, Guanina i Citosina).

Finalment, hem estudiat les diferències entre ADN i ARN i per
acabar d'embolicar també el procés de síntesi de proteïnes.
Entre ADN, ARN, ARNm, transcripció, traducció, ribosoma,
nucli, cadena complementària, bases nitrogenades, triplets,
aminoàcids i proteïnes... l'alumnat té el cap un poc col·lapsat.
Espere que en les properes sessions la cosa es vaja relaxant.
Laia Campos
Professora de Ciències d'ESO.

Fotos de l’esquema dels aspectes de genètica exposats a l’aula.
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Reunions generals de famílies
Escola participativa
Durant la setmana passada i els inicis
d'aquesta, han tingut lloc les reunions
generals de famílies del curs 20222023.
Els espais dedicats a les reunions són
molt importants, ja que suposen el
primer contacte amb el grup classe,
amb les famílies amb les quals compartirem temps escolar i temps d'oci
(quedades, aniversaris...).

Sala d’exposicions
Escola creativa

Primària ens hem centrat en les
característiques evolutives de l'edat, de l'acció tutorial, de l'organització pedagògica, l'avaluació i
les funcions del gabinet. Partint
de dinàmiques que serveixen per
a trencar el gel i perquè les i els
mestres coneixen un poc més a
les famílies.
«Les dues cares del món».
Obra de Rayco Frías 2n B d’ESO.

Fotografies de les reunions de
famílies d’Infantil i de Secundària.

Hem tractat les novetats que aporta
la LOMLOE, de l'acompanyament
emocional a l'ESO i la tutoria personal,
dels ABP i els àmbits de 1r d'ESO i de
l'organització educativa que marcarà el
funcionament del present curs.

També és un moment, en la majoria
dels casos, per conéixer les noves i els
nous mestres, personal auxiliar i especialistes, i entendre quins són els principals objectius del curs.

Ens trobarem de nou més endavant,
ha estat un plaer recuperar les reunions presencials i tornar a tindre-vos
en les aules.
A Infantil hem parlat de rutines, hàbits
i autonomia. Hem tractat d'apropar-nos
a les característiques de l'edat, i hem
parlat a les famílies de com treballem i
quins projectes desenvoluparem.

A l'ESO hem començat amb els desitjos de les famílies cap als seus fills i
filles i acabem parlant de l'evolució
acadèmica als diferents cursos de la
secundària.

Gràcies per acompanyar-nos
sempre.

Welcome to Les Carolines!
Escola internacional
Aquesta setmana hem donat la benvinguda a Alex Mills. Alex té setze anys i ha
vingut per viure una experiència cultural
i lingüística a València. Ve de la St. Gerards
School a Bray (Co. Wicklow) i es quedarà
quatre setmanes entre nosaltres.
Alex està allotjat a casa d'Andreu
Abadía (4tA d'ESO). A banda de passar
temps junts, també comparteixen classe
a l'Escola. L’objectiu és que Alex millore

el seu castellà i que convisca amb una
família i a una escola, és a dir, descobrir
i viure la nostra cultura. Esperem que
s'ho passe d’allò més bé.
Prompte a Les Carolines vindrà més
alumnat irlandés. L’alumnat de 4t d'ESO
que estiga interessat en viure una experiència pareguda, ha d’estar atent a
classe, que el professorat informarà
aviat.

Andreu i Alex junts a l’Escola.
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