No a la
Guerra!!
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Personal que atén el pati d’Infantil a migdia
Escola afectiva

Passat dilluns, vam preparar un teatret per a l'alumnat
Missatge de les persones del pati del migdia:
d'Infantil amb la finalitat
«Estem ací per a tindre
de presentar les persones
cura de vosaltres, per a
del pati del migdia. Enjugar, cantar i ballar, per
a curar-vos si us heu fet
cara que la majoria ja
han tingut contacte amb
mal, per a ajudar-vos si
elles, hem volgut apropar
teniu un conflicte, per a
més encara la seua
abraçar-vos si ho necesfigura, els seus noms i
siteu, per a avisar-vos
recordar als menuts i
quan teniu extraescomenudes les seues funlars, per a recordar-vos
cions.
les normes del pati, per
a passar-ho d'allò més
Aprofitem aquest espai
per a donar les gràcies a
bé i moltes coses més.
Ací estem!»
les cinc per la seua inesReme Císcar, Susana Jara, Laura Aguado, Mª José Domingo (Mariajo) i César Simó.
timable tasca.

Millorem el món des d’una optativa a Secundària
Escola humanista i arrelada al medi
Des del taller d'aprofundiment en el qual participem alumnes
de 1r i 3r de Secundària, volem presentar-nos a tota la comunitat educativa per a comptar amb vosaltres en la nostra missió
d'aquest curs: fer del món un lloc un poc millor.
En aquesta nova optativa de l'ESO farem projectes APS
(aprenentatge-servei), que busquen identificar necessitats
socials properes i intervenir en elles passant a l'acció en
primera persona. I ací volem demanar la participació de totes
les persones que formem aquesta família carolinera, ja que
ben segur que teniu idees que ens poden inspirar, projectes
que ja desenvolupeu als que ens podríem sumar o contactes
d'associacions que penseu que hem de conéixer.
Si és el cas, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a:

carla@lescarolines.com

L’alumnat del taller d’aprofundiment (1r i 3r d’ESO).

Moltes gràcies. Un altre món és possible!

A llegir!

Escola cultural
Les classes de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària estem
d'enhorabona. I és que des de fa uns dies, les
nostres biblioteques d'aula compten amb un bon
grapat de llibres nous d'aventures, d'humor i de
misteri; llibres sobre l'univers, sobre gallines i
sobre el cos humà; llibres que parlen al voltant
de la mort, al voltant del racisme i al voltant del
que és l'amabilitat.
Les classes de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària estem
d'enhorabona. I és que tenim moltes ganes de
conéixer noves històries.
A llegir!!
Nous llibres per a la Biblioteca de cada aula.
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Biologia a 3r d’ESO: anatomia humana
Escola científica

L'alumnat de Biologia de 3r d'ESO ha començat amb
anatomia humana. Després d'unes primeres sessions
teòriques, però aplicant l'aprenentatge cooperatiu, han
aprés què són els nivells d'organització del cos humà.
Saben diferenciar entre àtoms, molècules, biomolècules,
cèl·lules, teixits,
òrgans i aparells
o sistemes del
cos humà.
Han esbrinat
quins són els
orgànuls de la
cèl·lula i la
seua funció i
també han vist
els quatre tipus principals de teixits: epitelial, connectiu, muscular i nerviós.
Després de les sessions teòriques, es tractava de
posar en pràctica allò aprés sobre els teixits. Amb
aquesta finalitat, Gonçal i Laia els han manat una
tasca a realitzar per grups. Calia fer un Visu (visualització i reconeixement) de diferents imatges de

teixits i, junt amb una clau dicotòmica, escriure
quins pensaven que eren.
Després d'aquesta primera part, han entrat en altra
presentació on hi havia més pistes per rectificar allò
que no estava bé i per finalitzar, han tingut temps per
anotar la solució correcta i
comprovar les
errades.
En les properes
sessions treballaran
els
diferents
aparells i sistemes del cos
humà i els
Alumnat descobrint l’anatomia humana.
relacionaran amb les
funcions de relació, nutrició i reproducció.
Per acabar el tema faran un Kahoot per repassar i
el joc de les targetes de l'aprenentatge cooperatiu.
Esperem que aprenguen molt i, sobretot, que després
ho recorden.
Gonçal i Laia

La societat necessita bons i bones mestres
Escola humanista
Sota el títol "La societat necessita bons i bones
mestres" es va donar per inaugurat el màster en professorat d'ESO de Florida Universitària, passat dijous
6 d'octubre. Ponència inaugural a càrrec d'Ivan Palomares, director de l'Escola Masia i Sònia Casquete,
directora de Les Carolines.
Tot dos directors i companys d'Akoe van donar un
caire ben diferent del concepte ponència i van decidir
convertir l'espai en una aula de Secundària en la qual

l'alumnat, quasi 160 alumnes matriculats, van tenir
l'oportunitat de reflexionar, analitzar i debatre per
equips, quines són les característiques d'un bon
mestre o una bona mestra de l'etapa secundària i les
etapes posteriors.
Una vesprada molt enriquidora, plena d'arguments,
consideracions, discussions reflexives i bons propòsits de
tots i totes les que s'endinsen en el camí de la docència.
Per a tots i totes molta sort!

Ivan, Sònia i l’alumnat del Màster en Professorat d’ESO a Florida Universitària.

Serveis complementaris
Escola cooperativa

Desenvolupament de la creativitat
a les aules ambient.
A Infantil ha arribat la primera comanda de les peces de fusta per a
les aules ambient. Aniran a l'ambient "Minimons" i es col·locaran en
dos espais: el de creació amb elements de la natura i en el del poble.
De segur que els infants desenvolupen la seua creativitat i fan unes
creacions precioses amb elles.

Peces de fusta per l’ambient «Minimons».
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Moltes felicitats
Entre el 13 i el 19 d’octubre fan anys:
3 ANYS: Mateo Moreno Vidal.
4 ANYS: Mauro Gallart Monrabal.
5 ANYS: Enaitz Ossorio Mulas, Llum Sainz Peris i
Emma Veguer Montesinos.
6 ANYS: Julia Leal Villar, Lola Llobat Derlinchán i
Júlia Martorell González.
7 ANYS: Laia Castelló Soler i Guillermo Chilet Santamaría.

8 ANYS: Martina Díaz Manzana i Carolina Díaz
Manzana.
9 ANYS: Noelia Pena Baute i Pau Bataller Costa.
11 ANYS: Hugo Gallana GarcÍa.
12 ANYS: Carla Martínez Díaz , Nahuel Juanes De
Fez i Ana Rozalén Alonso.
13 ANYS: Carlos Calvé Olivares.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Aquest dijous fa... 3 anys

El racó de la
saviesa: Paraules
que fan pensar
Escola humanista

«No hi ha barrera, pany
ni forrellat que pugues
imposar a la
llibertat de la
meua ment».

Pàgina 4 del «Correu del Dijous» edició 734 del 17 d’octubre de l’any 2019.

Viatgem pel 9 d’Octubre

Escola participativa

Adeline Virginia Stephen,
més coneguda com Virginia
Woolf (Regne Unit, 18821941) fou una escriptora i
editora anglesa.
És considerada una de
les figures més destacades del modernisme
literari del segle XX.

Tot i que l'oratge no ens ha acompanyat fins ara i la celebració
de la Festa del 9 d'Octubre s'ha ajornat finalment per al dia de
demà, les eixides del 9 d'octubre sí que es van poder realitzar
passat divendres dia 7, tal com estaven previstes.
Comencem el viatge a través del temps i fem la primera parada
al Museu d'Història de València, en el qual, les classes de 6é de
Primària van endinsar-se en la València musulmana fins al s. XX,
fent menció especial a la València medieval.
La següent parada ens trasllada a la població del Puig en la que l'alumnat de 1r d'ESO va seguir de ben a prop les petjades de Jaume I.

Virginia Woolf.

Tres fotografies de
l’alumnat de 6é de
Primària al Museu
d’Història de València.
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Viatgem pel 9 d’Octubre ...Continuació de la pàgina 3
Escola participativa

Finalment, l'alumnat de 3r d'ESO
va arribar al destí de Jaume I al cor
de la ciutat de València i va fer tot
un recorregut en profunditat pels
principals carrers que van ser escenaris de la conquesta de la ciutat.

2
n
d’ESO
ha visitat
el
Tres fotos
de l’Alumnat de 1r
d’ESO al
Puig.

Tres fotos de l’Alumnat de 3r d’ESO a la
ciutat de València i a les Corts Valencianes.

Mentre que l'alumnat de 4t d'ESO
va seguir el pas de la història per la
ciutat romana de Sagunt, insígnia
de la València romana i indret fonamental per entendre la història del
nostre territori.

Passat, present i futur d'un país
que commemora el 9 d'octubre la
seua diada.

Castell de Bunyol, en la comarca
de la Foia de Bunyol, entenent
doncs part del recorregut que el
monarca conqueridor va realitzar
fins a arribar al seu destí, la ciutat
de València.

Sala d’exposicions
Escola creativa

Tres fotos de l’Alumnat de 4t d’ESO a la
ciutat romana de Sagunt.

Tres fotos de l’Alumnat de 2n d’ESO al
Castell de Bunyol.

«Parc
astronòmic».
Obra de Martina
Santa Cruz,
1r B d’ESO.

4

