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Fem 50! L’auca de la nostra història
Escola afectiva i arrelada al medi

L'Auca és poesia difosa mitjançant fulls de paper amb quadres destinats a descriure, en vers, una història. Així s’ha contat a l'alumnat de
totes les edats i cursos la nostra història ara que estem celebrant els
primers 50 anys.
Els nostres companys -ja jubilats- Lluís Montesinos (antic Gerent), en
el paper del narrador cec, Emili Olmos (antic professor d'Història) al
paper de l'erudit i Abelard Barberà (antic professor de Ciències) en el
paper de tabaleter, van reunir a xiquetes, xiquets, joves i adults de
l'Escola i van fer un recorregut poètic des de l'any 1972 fins al 2022: des
del barri de Les Carolines a Benimàmet (originàriament població àrab)
fins a la Lloma de la Verge a Picassent (també format originàriament
per alqueries àrabs), on ens trobem ara.
El públic assistent va quedar bocabadat de vegades, possiblement havien assistit a la lectura d'una auca per primera vegada.
També van somriure en moltes més i va agrair la representació
amb aplaudiments.
A la vesprada, ja sense alumnat, professorat ja jubilat (Miguel Ángel
Moret, Abelard Barberà, Mª Elena Nonnast, Carmen Ferrándiz, Emili
Olmos i Lluís Montesinos) va compartir experiències i anècdotes amb
el professorat actual de l'Escola. Una altra generació, una mateixa
visió.
Aquests actes s'emmarquen dins els organitzats per al 50 aniversari
de l'Escola.
Moltes felicitats i per molts anys a totes i tots!

Dalt i baix tres moments de les representacions de l’Auca de la
Història de Les Carolines a Infantil, Primària i Secundària.

Professorat jubilat compartint experiències amb l’actual claustre de l’Escola.

Tutories personals a l’ESO

Escola amb l’alumnat protagonista
El programa de tutories personals que es desenvolupa en
partits, en espais segurs, de creixement personal i d’aprel’etapa Secundària és un dels més satisfactoris que du a
nentatge significatiu.
terme la nostra Escola. És un programa molt ben rebut per
Passat divendres dia 7, després de tot un procés molt acurat de selecció i assignació, l’alumnat de l’ESO va reunir-se
l’alumnat, les famílies i també pel professorat.
L’alumnat d’ESO té el priviper primera vegada en el curs,
legi de poder triar la persona
amb tutors i tutores personals,
que l’acompanyarà durant el
en una jornada que sempre
curs escolar, i serà aquesta
resulta emotiva.
Bon camí per a tots i totes i
persona la que farà el seu
seguiment tant a nivell
molt bon curs. Junts i juntes
aconseguireu fer-ho tot més
acadèmic com emocional.
El vincle que es desenfàcil.
volupa entre alumnat i proSònia Casquete Alemany
(Directora Pedagògica de
fessorat tutor esdevé en
una relació de confiança
Les Carolines)
plena, i els moments com- Alumnat parlant en grup amb la tutora personal.
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D’excursió pel barranc
Escola naturalista

Les dues classes de Segon de
Primària vam fer la primera eixida conjunta al barranc del costat de l'Escola; un espai on
poder jugar i gaudir del nostre
medi natural més proper, respectant els elements que ens ofereix.
Per a nosaltres, aquestes eixides
tenen una gran importància i un
vessant pedagògic, doncs, més
enllà de les interaccions socials
que s'hi produeixen, ens permeten
tenir cura dels espais naturals,
imaginar i donar altres usos als
seus elements, desenvolupar la
creativitat, establir joc simbòlic, etc.
Estem esperant amb moltes
ganes la pròxima eixida!
Dues imatges de l’alumnat de 2n de
Primària realitzant una excursió per un dels
barrancs que tenim prop de l’Escola.

El mercat caroliner
Escola innovadora
Primer de primària ha començat aquesta setmana el projecte "El Mercat Caroliner" Es tracta d'un projecte predissenyat, conegut pels més veterans de l'etapa, per tal de
treballar els continguts d'aquest primer trimestre de primer de
manera lúdica i propera.
En aquest projecte, els infants de primer investigaran
els diferents tipus de mercats, les diferents paradetes
que podem trobar, quina cosa es ven en cadascuna

Alumnat de Primer de Primària.

d'aquestes, d'on provenen els aliments…, i amb tot aquest
vocabulari, s'iniciaran en el procés de lectoescriptura.
Al mateix temps, treballaran altres continguts de matemàtiques com ara bé: les monedes i el concepte de suma i resta
per poder realitzar el tan anhelat producte final.

Verónica Silvestre i Silvia Llop amb l’alumnat de Primer de Primària.

El racó de la saviesa: paraules que fan pensar

Escola humanista

Quan se t'acaben les paraules, balla!
Philippine "Pina" Bausch (Alemanya, 1940 - 2009) fou una ballarina, coreògrafa, professora
de dansa contemporània i directora del Tanztheater de Wuppertal. És una figura de culte de la
dansa internacional, i potser la més rellevant de l'època contemporània.
Pina Bausch.
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Moltes felicitats
Entre el 20 i el 26 d’octubre fan anys:
3 ANYS: Arnau García Giménez i
Diego Fuster-Fabra García.
5 ANYS: Neus Aguilar Guinot.
7 ANYS: Paula Roca Ródenas, Miguel Ricarte Català
i Anne Hueta Jiménez.

8 ANYS: Inés Martínez Jiménez.
9 ANYS: Martí Climent Richart.
10 ANYS: Joel Martínez Atienza.
11 ANYS: Àlex Sánchez Domarco.
14 ANYS: Carmen Arias Ibáñez.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Aquest dijous fa... 5 anys

Article de la pàgina 2 del "Correu del Dijous" edició 665 del 19 d'octubre de l'any
2017, en el qual s'explicava que l'alumnat
d'aleshores de 3r i 4t de Primària, actualment de 2n i 3r d'ESO, primer va investigar sobre València per després visitar-la.

Menjador de Les Carolines obert. Apunta’t !!
Escola oberta

Com en el curs anterior, continuem amb la campanya "Menjador Obert" perquè totes les famílies que ho desitgeu, podeu
tastar el menú de l'Escola. Tots els divendres us convidem a
vindre a dinar amb nosaltres a partir de les 14.45 hores.
Hem establert un torn d'unes 10 persones cada divendres i caldrà que reserveu a través del correu electrònic

Sala d’Exposicions

Escola creativa

de la Comissió d'Alimentació:
comissioalimentacio@lescarolines.com
indicant nom i cognoms, nombre de persones i classe a la
qual pertanyen els vostres fills i filles.
Esperem que us agrade.
A dinar!!!

Bonics instants
Escola ètica

Tots els primers dimecres del mes, a les 8 a la
vesprada, hi ha una concentració feminista a la porta
de l'Ajuntament de València per protestar contra la violència masclista.
Passat dimecres 5 d'octubre, Emili Olmos, professor
jubilat de l'Escola, es trobava a la concentració quan
dues xiquetes se li van apropar i el van saludar amb
emoció. Eren Violeta Rodríguez i Olga Revert de 1rB
de Secundària. Van estar parlant una estona i lluitant
per un món més just i sense masclisme.

«La mirada del gat»
Obra de Zoe Prades Gradolí. 1rA d’ESO.

Violeta, Olga i Emili.
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Festa 9 d’octubre
Escola valenciana

Una imatge val més que mil paraules.
Ací teniu algunes fotos de la festa del 9 d’octubre a
Infantil i a Primària.

Dues imatges de la celebració de la festa del 9 d’octubre a Primària.

Tres fotos de la celebració de la festa del 9 d’octubre a Infantil.
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