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Fem 50 Anys: Un mural per a l’Escola
Escola creativa

D’esquerra a dreta: Assad Kassab,
Xavier Balaguer i Vincent Company.

Xavier Balaguer pintant la
corona metàl·lica del mural.

Dins del programa d'activitats del 50 Aniversari de l'Escola
Les Carolines, seguint ja una tradició d'anteriors aniversaris
en els quals Ortifus havia estat el nostre artista gràfic a més
de pare de l'Escola, també en aquesta oportunitat havíem de
continuar el mateix camí, així que encomanarem un disseny
a Assad Kassab, artista gràfic i pare de Massad i Julieta
Kassab Pérez (36a i 42a promoció respectivament) qui de
forma totalment desinteressada, un mural al Pati Central que
ben segur no deixarà indiferent a qui l'observe i que té com a
idea central una temàtica molt actual com és "La Diversitat".
La realització del mural ha estat a càrrec de l’artista gràfic
Vincent Company van der Spek, qui ha hagut de superar
altures de treball en condicions complexes. Afortunadament, hem tingut també la col·laboració especial de Xavier
Balaguer Tudela, especialista en treballs verticals, i pare
Vincent Company pintant el mural
de Xavi Martí Balaguer d'Infantil
dissenyat per Assad Kassab.
5 A (Submarinistes), qui ens ha
pintat la corona metàl·lica ubicada dalt de l'antic edifici de menjador i cuina de l'Escola i
ha ajudat tècnicament a
Vincent Company en els
treballs d'altura.
Des de l'Escola donem
les gràcies a Assad, a
Vincent i a Xavier perquè
han sabut regalar a
l’Escola el millor art i el
millor treball per celebrar
el 50 Aniversari de Les
Carolines.
Vincent Company i Xavier Balaguer.

Congrés d’UECOE
Escola cooperativa
Durant els dies 19, 20 i 21 d'octubre va tenir lloc el XIX Congrés de la
Unió de Cooperatives d'Ensenyament d'Espanya (UECOE) a Tenerife. Sota
el títol "El resurgir de las cooperativas de enseñanza: Nueva Realidad",
el món del cooperativisme d'ensenyament es va trobar per analitzar i reflexionar al voltant de l'estat actual dels projectes educatius que s'inscriuen
al voltant de la UECOE, els reptes de futur i les línies estratègiques a seguir
en un context d'incertesa en el qual la nova llei educativa, l'estat de l'economia social, la consecució dels ODS suposen un desafiament complex
però motivador. Especialment, després de 4 anys sense poder trobar-se a
Helena, Sònia i Raquel el dia d’inici del Congrés d’UECOE.
conseqüència de la pandèmia.
Un total d'unes 250 persones sòcies cooperativistes van participar en l'estada de formació. L'Escola va estar representada
per Helena Sáez, gerent de l'Escola, Sònia Casquete, directora
pedagògica i Raquel Navarro, presidenta de la cooperativa.
Junt amb la resta de membres de la delegació valenciana
(UCEV), encapçalada per Miquel Ruiz, el seu president, les
nostres companyes participaren en el moment de prendre el
relleu, perquè el XX Congrés de UECOE de 2024 serà a València, la qual cosa ens convertirà en amfitrions i amfitriones
d'aquest esdeveniment tan important per al món de les escoles
La delegació valenciana presentant el XX Congrés
cooperatives de tot el país.
d’UECOE que es celebrarà a València l’any 2024.
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Infantil: Aules ambients
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Fa unes setmanes que a Infantil s'han posat en funcionament les aules ambient: que anomenem "Mini Mons" i "Expressa't".
Cada matí i cada vesprada preparem els espais i materials
amb molta cura per rebre a l'alumnat, amb la novetat aquest

curs d'haver iniciat l'experiència del joc i interacció amb
alumnes de diferents edats: 1r cicle d'Infantil es barreja amb
3 Anys pels matins, i a la vesprada és el torn de 4 i 5 Anys.
És un goig veure l’alumnat com experimenta, com juga i
aprén.

Dues fotos d’Aules Ambient preparades.

Particularíssim
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Guillem Maceda Cotino,
alumne de 1r B d’ESO, és el
primer valent que participa al
Particularíssim.
Des d’ací us volem animar a
participar-hi !!!

Guillem Maceda Cotino.

- Una pel·lícula: Uncharted 4.
- Un color: Roig.
- Un menú: Hamburguesa amb creïlles.
- Un lloc per viure: Chicago.
- Un arbre o una flor: Pi, rosa.
- Un perfum: Que faça bona olor.
- Un animal: Gos o gat.
- Un llibre: ------------ Un malson: Si són malsons són roïns, per tant,
no em recorde.
- Un pastís: de xocolata.
- Un desig: Complir els meus somnis.
- Un viatge: A Escòcia o Txernòbil.
- Una assignatura: Matemàtiques o Educació Física.

Pla d’Igualtat de l’Escola
Escola Cooperativa Igualitària
Compartim amb vosaltres una bona notícia, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana
ha acordat la VALIDACIÓ i CONCESSIÓ DEL VISAT del Pla d'Igualtat
a l'entitat ESCOLA LES CAROLINES COOPERATIVA VALENCIANA,
i l'ÚS DEL SEGELL "FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS".
Aquest segell suposa un reconeixement a les empreses que destaquen
per l'aplicació de polítiques d'igualtat, que des de l'escola ja veníem aplicant i un reconeixement per continuar treballant en un món més igualitari
entre homes i dones.

Segell «FENT EMPRESA».
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Moltes felicitats

Entre el 3 i el 9 de novembre fan anys:
3 ANYS: Valeria Gil Valero.
4 ANYS: Pol Buisan Laza.
5 ANYS: Joel Gómez Albert.
6 ANYS: Lluís Rozalén Alonso, Raúl Porrua Uri, Mariola
Taberner Morera i Júlia Baixauli Rubio.
9 ANYS: Adonai Hernández González.

Aquest dijous fa... 9 anys

11 ANYS: Emma Andrés López i Arnau Jurado Ibáñez.
12 ANYS: Oriol Tormo Mir i Iván Acebrón Mene.
13 ANYS: Alicia Castelló Blasco i Lucía Trujillo Molina.
14 ANYS: Alberto García León i María Laura de Julián
Palleja.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Les cultures del món
Escola científica

La classe de 6é A de Primària ja hem triat nou projecte:
Les cultures del món.
Viatjarem per tots els continents del nostre planeta
Terra i investigarem molts aspectes importants, com ara
la gastronomia, l'art, les llengües, la fauna i la flora o els
esports que més es practiquen. A més a més, el producte final consistirà a crear una fira cultural, en la qual
donarem una mostra de tot allò treballat al llarg del projecte. Estem desitjosos de compartir moltes més coses
amb vosaltres. El nostre viatge al voltant del món
comença ja, us apunteu?

Article de la pàgina
2 del "Correu del Dijous" edició 529 del
31 d'octubre de l'any
2013, en la qual
no es va centrar
només en cada
variació lingüística
del castellà, sinó
també en les diferències culturals i aspectes específics de
cada país.

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

«Depenent d'allò que s'ensenye,
l'educació pot ser bona o dolenta».

Cartell anunciador del Projecte de 6é A de Primària.

Formació Professional
Escola participativa

Algunes companyes de Secundària continuaran formant-se enguany en el seminari de formació dialògica
del professorat "A muscles de gegants". En ell s'estudien
les pràctiques docents avalades per la comunitat científica internacional i com transferir-les a les aules. És un
espai en el qual llegim a les millors autores i autors de
pedagogia i en el qual treballem per comissions, tractant
d'aprofundir sobre com aplicar a l'educació valenciana
les actuacions educatives d'èxit. Algunes d'elles són
"participació educativa de la comunitat", "grups interactius" o "tolerància zero a la violència en l'escola". És una
formació oberta a tota la comunitat educativa.

Francesc Ferrer i Guàrdia
(Alella, 1859 - Barcelona, 1909).
Va ser un important pedagog
anarquista i lliurepensador català.
Va crear l'Escola Moderna (19011906) que va significar una
posada en pràctica de la seua
pedagogia llibertària.
Francesc Ferrer i Guàrdia.

Isabel De Gracia i Carla Fernández en la formació.
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Sala d’exposicions
Escola creativa

Tecnologia a 1r d’ESO:
Dibuix Tècnic.
Escola científica

Puntillisme
Obra d’Eric Andrés López, 2n B d’ESO.

L'alumnat del 1r d'ESO hem encetat el món de la tecnologia.
Després d'unes primeres sessions teòriques sobre què és
la tecnologia, quins passos ha de seguir un projecte tecnològic i com treballar a l'aula i amb el grup, hem passat a la
part de dibuix tècnic: esbós, croquis, escaire i cartabó.
Quin embolic amb l'alçada, planta i perfil de figures en
tres dimensions!
Ens ha costat uns quants dies acabar d'entendre-ho, però,
finalment ho hem entés. Tenim ganes d'aprendre una miqueta
més i començar amb el primer projecte del curs que serà
realitzar una constel·lació.

Mireu com ens està quedant!
Les classes de 1r d'ESO

Dalt dues fotos de l’Alumnat de 1r d’ESO practicant Dibuix Tècnic.

Networking

Escola participativa
Aquesta setmana us presentem l'empresa
de la família de Mariola Taberner Morera, de
1r A de Primària.
«Bonico Estudio Textil Creativo» és un
espai multidisciplinari situat a Catarroja, on
oferim formació en diverses activitats creatives, però principalment de costura, tant
per a adults com per a infants.
A més, tenim un espai de cosewing
(coworking de costura) i un taller de moda
infantil, Bonico Kids.
Per a més informació podeu enviar un correu a:

bonicoestudio@gmail.com

Cartell informatiu del Taller Cosewing i de Bonico Kids.
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