No a la
Guerra!!
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Berenar amb famílies a Infantil
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Passat divendres, les famílies de
les classes d'1, 2 i 3 anys (Marietes,
Caragols, Inuits i Apatxes), van
poder gaudir d'una jornada vespertina que l'equip d'Infantil va preparar
amb molta estima. Un moment d'unió on van poder berenar juntes i
compartir joc, converses i rialles en
unes activitats distribuïdes pel
primer cicle i el pati d'infantil.
L'objectiu era proporcionar un
espai perquè les famílies
puguen compartir moments en
comú, conèixer a la resta de
famílies, als companys i a les
companyes dels fills i filles, a
totes les mestres i part del personal docent... Des d'ací, agraïm
a totes les famílies per assistir i
compartir aquesta jornada amb
nosaltres.
Fins prompte!

Quatre fotografies de la jornada vespertina.

Els projectes de 3r i 4t de Primària
Escola científica

Després d'haver finalitzat el projecte sobre el 9 d'octubre, les
mena de plataformes i suports. Per
això sabem que els videojocs tenen
classes de 3r i 4t de Primària ens embarquem en una nova aventura
pel món de la investigació i la creació i encetem nous projectes.
molts seguidors, infants, joves i adults;
colors, sons, aventures i diversió són
A la classe de 3r A, l’alumnat ha triat per votació “Els misteris de
els principals ingredients d'aquesta remón”. A través d’una gimcana per tot el pati de Primària, van arribar
a endevinar els 6
cepta que tant agrada. Però més enllà
de l'aspecte de la diversió, a la classe
misteris que treballaran
al
llarg
de 4t A de Primària es dedicarà a aprofundir al màxim en aquest fantàstic
d’aquest projecte:
món per acabar dissenyant els seus
Llac Ness, Stonehenge, Piràmides
propis videojocs.
Cartell del Projecte de 4t A.
Finalment, la classe de 4t B de
de Gizeh, línies de
Primària acaba d'encetar el seu projecte després d'haver escollit entre
Nazca, Illa de
Full de ruta del Projecte de 3r A de Primària. dos grans temes: la ciberseguretat i la Llengua de signes. Les votaPasqua i el Triancions, encara que molt ajustades, acabaren decantant-se per aprengle de les Bermudes.
Amb diferents activitats aniran donant forma al producte final, el
dre sobre el món dels sords. Així doncs, ja han començat a
preguntar-se infinitat de qüestions al voltant d'aquest apassionant
qual consistirà a crear una sala d’exposició i uns jocs de taula per
tema. A més a més, alguns
compartir una estona de joc amb les famílies.
La classe de 3r B ja està immersa en el seu projecte "Robòtica i
alumnes ja han anat investigant motu propri i han dut
ciència". Durant la prèvia, han trobat sis dones científiques que han
l'abecedari dactilològic per a
fet alguna aportació a aquestes àrees i, a partir d'ací, començaran a
saber representar els seus
investigar sobre diverses disciplines, sobre què és el mètode científic,
noms. Per a finalitzar el seu
veuran alguns experiments i analitzaran com funcionen els robots. I
tot això ho arreplegaran en un producte final que mostraran en acabar.
projecte, volen acabar fent
subtítols i algun curtmetratge
Per la seua banda, la classe de 4t A ha escollit “Els videojocs”. Ja L’alumnat de 4t B inicia el seu Projecte.
adaptat per a sords.
siga al mòbil, a l'ordinador o a les videoconsoles, la realitat és que
cada dia és més comú veure com els videojocs estan presents a tota
Comença l’aventura de l’aprenentatge!
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Comanda de llibres a Infantil
Infantil ha fet una comanda de contes, alguns que calia renovar
i altres adquisicions noves, encara ens falten per arribar, però
els xiquets i les xiquetes ja poden gaudir de les noves aventures a la nostra biblioteca d'Infantil, fins i tot dur-se'ls a casa
mitjançant el préstec setmanal.

Comanda de llibres a Infantil.

Estada de tardor
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Amb l'objectiu de relacionar-nos en un context diferent de l'habitual, de fomentar la convivència, de conéixer-nos millor i
d'establir lligams nous entre l'alumnat de les diferents classes
de Primària, des del curs passat duem a terme l'estada de tardor; un espai on l'alumnat conviu amb companys i companyes
d'altres cursos. Com a novetat i a diferència del curs passat,
l'estada d'enguany consistirà a pernoctar una nit a l'Escola.
Durant l'estada formarem grups de convivència amb alum-

nat de tots els nivells, farem una ruta pels voltants de l'escola,
prepararem el nostre cau per a dormir, soparem, passejarem
de nit, cantarem, ballarem, jugarem i, sobretot, gaudirem
d'aquesta meravellosa experiència.
L'estada començarà el pròxim dijous, dia 3 de novembre, i
acabarà el divendres, dia 4 de novembre, a migdia, moment
en el qual aprofitarem per a acomiadar-nos dels nostres
Grups de Convivència fins al pròxim curs.

Cartell de l’Estada
de Tardor a l’Escola.

Networkink

Escola participativa
Aquesta setmana us presentem l'empresa de la
família de Vera Pomés, de la classe d'Inuits, 3 anys
d'infantil.

Enne Estudio
Som un equip d'amants
del disseny, l'arquitectura i
la comunicació.
Després d'uns anys d'experiència en cadascun
d'aquests sectors, ens hem
establert de manera independent per a formar Enne
Estudio.
Volem aprofitar les sinèrgies de cadascuna de les
nostres professions.
Personalment,
amb
quinze anys de carrera professional com a dissenyadora
gràfica
i
industrial, amb una xiqueta d'un any i haver viscut la

pandèmia, vaig voler canviar ma vida. Vaig decidir de
treballar de manera autònoma, per poder conciliar la
meua vida professional i al mateix temps gaudir de la
meua filla.
Com a directora d'art estic
especialitzada en "packaging", identitat visual i il·lustració. Tinc molts anys
d'experiència en el sector
de l'alimentació i altres productes de consum.
Per més informació podeu
contactar amb:
Lidia Pomés:
Telèfon: 630 759 024
Correu:
lidia@enne-estudio.com
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Moltes felicitats

Entre el 27 d’octubre i el 2 de noviembre fan anys:
1 ANY: Leo Benedito Navarro.
4 ANYS: Bianca Masip Gabernet.
6 ANYS: Daniel Giner Romaguera.
8 ANYS: Mario Manzano Izquierdo.
10 ANYS: Martín García Calvo, Diego Guerrero Márquez,
Álvaro Guerrero Márquez i Pau Peris Roig.

11 ANYS: Carla Mora Gil, Mateo García Torrijos i Nicolás
Alamà Martín.
12 ANYS: María Mercadal Vayà .
14 ANYS: Adam Axel Lee Garcés.
15 ANYS: Marc García-Sala Ortells.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Aquest dijous fa... 16 anys
Número 287 · Dijous, 26 d’octubre de 2006

Article de la pàgina 1 del "Correu
del Dijous" edició 287 del 26 d'octubre de l'any 2006, en la qual s'explicava que l'alumnat d'aleshores de
3 anys (Inuits) portaven mànega
curta un dia calorós d’octubre.

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

«Fes de ta vida un somni,
i d’un somni, una realitat».
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry
(França, 1900 - Desaparegut en accident d'aviació al sud de
França durant la guerra, 1944), fou un escriptor, poeta i aviador francés. Com a periodista va realitzar grans reportatges
al Vietnam, a Moscou
i a Espanya. Va escriure El Petit Príncep
a Nova York durant la
Segona
Guerra
Mundial. L'obra es va
convertir en un èxit
mundial.

Gatets a l’Escola
Escola

Tenim una família de gatets a l'Escola que necessiten que
alguna persona es puga fer càrrec. En són quatre en total,
dos de blancs, un negret i un marró amb ratlles. Són petits
encara i molt bonics!
Si alguna família està interessada que es pose en contacte
amb l'Escola.
Moltes gràcies!

Antoine de Saint-Exupéry.

Condol

Escola afectiva
Acompanyen en el sentiment a Jaime i Maria (Promocions IX i XI), per la mort de son pare Paco Palop i els
enviem una forta abraçada. També a Pura amb el
record de tants dies passats junts.
Ànim.

A alguna família li agradaria i li
seria possible emportar-se algun
gatet a casa?
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Sala d’exposicions
Escola creativa

«Tipus de plans».
Obra de Mariola Roca Llorens, 1r A d’ESO.

Víctor Roselló:
Patologies dels edificis.
Passat dijous 20 d'octubre vam rebre a l'Escola la visita de Víctor Roselló
Martín, alumne de la Trentena Promoció de Les Carolines. Víctor està estudiant
Edificació a la Universitat Politècnica de València i actualment realitza un treball
sobre l'estat i les patologies dels edificis. Per aquest motiu va inspeccionar totes
les edificacions de l’Escola per analitzar aspectes que puguen afectar-los.

Gonçal Casanova va ser
tutor personal de Víctor
Roselló l’any 2016.

Per difunts... soterrem els malsons!
Ja estem a la tardor: comencem a treure la mànega llarga,
el dia s'acurta en uns capvespres daurats, les fulles dels arbres muden el seu color i cuinem castanyades i carabassa
torrada! A més, amb l'arribada de l'estació, també tornen algunes festes, com la Nit de Difunts, que recordarà als nostres
avantpassats el pròxim 31 d'octubre.
Així doncs, des de les assignatures de Castellà i Valencià volem
aprofitar el moment per a treballar tot allò que estem veient a
classe posant un ull en aquest esdeveniment tan ancestral i tan
vinculat als esperits, als espectres i al món d'ultratomba.
Des de classe, a 1r d'ESO, hem treballat els substantius,
els adjectius i el text descriptiu. És així com les classes hem
realitzat una de-

scripció d'aquella criatura que a cada estudiant li fa més por -la
qual cosa, ens ha fet utilitzar una bona quantitat d'adjectius-. A
continuació, han pintat el taüt en el qual soterrar-la per tal de
fer fora els seus malsons. Sens dubte, ara tenim un cementeri
d'allò més divers i pintoresc.
D'aquesta manera, cadascú ha pogut tancar un temor ben
lluny d'ell per a passar a col·locar-lo a un cementiri vertical, oblidar-se d'ell i, de pas, decorar la classe en vista a la festivitat!
Des de Les Carolines, us convidem a expulsar els vostres
fantasmes i desitgem que passeu una feliç Nit de Difunts ben
plena de màgia!
Teresa Llácer
Professora del departament de Llengües d’ESO.

Cementeri vertical amb els taüts i un exemple d’un text.
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