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Màgia valenciana
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Passat diumenge, alguns alumnes de l'Escola varen poder gaudir d'una
estona màgica al barri de Malilla gràcies al programa de “Cultura als Barris”
que organitza l’Ajuntament de València.
En aquest cas, el Mag Darío, pare de Marc Piera Herrero de 1r B de
Primària, va meravellar als assistents amb alguns jocs de màgia i amb
molt d'humor. I com que els nostres alumnes caroliners ho varen passar
tan bé, van voler fer-se una foto amb ell per al record. Des dels menuts
als més grans, va ser una estona genial.

Alumnes de Les Carolines amb el Mag Darío.

Ens retrobem!
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Després de tot l'estiu sense veure'ns i amb el curs ja ben
començat, les classes de Vikings i Vikingues i Pirates (quatre anys)
hem tornat a jugar amb els nostres tàndems, que ara estan a 5é
de Primària. A algunes persones els feia vergonya retrobar-se mentre d'altres han descobert cares noves amb qui compartir. Però
damunt de tot, tots i totes hem comprovat com hem crescut i com
ens agrada estar amb els i els nostres tàndems.
Ser classes tàndems és molt emocionant. Tant als grans com
als menuts i menudes els hi fa molta il·lusió trobar-se per
l'escola, a l'eixida o al menjador, són uns moments preciosos.

A l'Escola vam encetar aquest sistema fa molts anys i sempre ha donat un resultat molt bo. L'estima i l'atenció dels grans
cap a l'alumnat més menut és increïble i l'admiració en els
ulls dels infants és una bonica experiència per viure i veure.
Jugar amb ells i elles ha estat genial.
Hem passat una vesprada fantàstica!
Mònica Jover i Lola Aguilar
Tutores d’Infantil 4 anys

Dues fotos dels Vikings i Vikingues i Pirates a la garrofera i amb l’alumnat de 5é de Primària.

Obrim pas a l’Edat Moderna!
Escola arrelada al medi
Els alumnes de 4t d'ESO començaren la setmana passada a treballar la
literatura de l'Edat Moderna a l'assignatura de Valencià. Per a submergirse en aquesta etapa de la nostra literatura i conéixer totes les seues característiques des d'una perspectiva investigadora estan elaborant per grups
un pòster científic sobre un autor de l'època.
Aquesta tasca els ajudarà a esbrinar per què el terme de Decadència per
a denominar aquesta època ha estat desbanAlumnat de 4t d’ESO fent recerca i un pòster a mig acabar.
cat per molts intel·lectuals i investigadors com
Fuster i Rossich, descobrint la riquesa dels textos literaris que hi trobem.
Entre els objectius didàctics d'aquesta activitat es troben adquirir els sabers bàsics sobre les característiques dels corrents literaris de l'Edat Moderna (Renaixement, Barroc i Il·lustració) a través de les
obres dels autors i saber organitzar la informació seleccionada perquè siga clara, atractiva i visual.
Una vegada elaborats els pòsters científics de tots els grups realitzarem una exposició circular a l'aula
perquè tot l'alumnat puga compartir amb els companys i companyes tots els coneixements adquirits.
Per unes setmanes obrirem la porta de la nostra aula a Francesc Fontanella, F.V Garcia, Cristòfol
Depuig, Joan Pujol, Pere Serafí i Joan Ramis perquè ens expliquen tot allò que hem de saber
per a valorar la seua obra.
Endavant moderns!
Blanca Llorca
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Més irlandesos a Les Carolines
Escola internacional
L’Escola Les Carolines ha obert de nou les portes a alumnat irlandés.
Durant el mes de novembre, Ellen Ofriel, Kayla Dwyer, Carl Regan i
Seán Conway s'allotgen a les cases de Claudia Novillo, María Díaz,
Víctor Ginestar i Marc Martínez respectivament, de 4t A de Secundària.
A banda d’aprendre castellà i conviure amb una família, segueixen
classes a l’Escola. A més a més, reben una hora de classe de castellà
al dia i han de preparar una tasca final. Es tracta d’una presentació
sobre la seua vida a Irlanda en castellà. Una vegada finalitzada la
tasca, la presentaran a les classes d’Anglés, Castellà o Llatí davant
dels seus companys i companyes de 4t d’ESO.
Desitgem que tant l’alumnat irlandés com l’alumnat caroliner
gaudisca de l’experiència.
L’alumnat irlandés junt amb els
seus amfitrions de Les Carolines.

Detectives i detectius climàtics
Escola científica

En marxa el nou Projecte de Treball de l’alumnat
de 5é de Primària.

L’alumnat de 5é de Primària estem
just començant un nou projecte junt
amb l'Agència Espacial Europea
(ESA). Per ara estem en la primera
fase: decidir entre tots i totes, quina
pregunta
sobre
emergència
climàtica enviarem a l'ESA.
A continuació, ens assignaran un
expert amb el tema, qui ens guiarà
durant tot el procés en el qual
seguirem el mètode científic per a
investigar sobre un problema
climàtic.
L'objectiu final és decidir quines
accions podem posar en marxa
per ajudar al nostre planeta.
Les classes estan molt motivades.
Us compartirem com avança la
nostra tasca mediambiental.

Networking
Escola participativa
Aquesta setmana vos presentem l’empresa de la família d’Anna
Crespo, de 3r A de Primària.
Imagina't Música és una escola de música situada al carrer
Mestre Aguilar, 26, en el barri de
Russafa, València.
En Imagina't Música comptem
amb classes de piano, guitarra,
ukelele i bateria com a instruments
principals per a totes les edats. A més a més, oferim classes d'iniciació musical per als més
menuts, on es comença amb la música per mitjà de jocs i activitats lúdiques.
Les nostres classes se separen de l'ensenyament tradicional, basant-nos en un aprenentatge
més lúdic i pràctic des del primer dia, perquè els alumnes gaudisquen més de l'instrument.
Podeu contactar amb nosaltres en www.imaginatmusica.es, en el correu electrònic
info@imaginatmusica.es o en el telèfon 655461550.
Matrícula gratis i descomptes familiars!!!
Frank Crespo i Nit Sánchez
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Moltes felicitats
Entre el 17 i el 23 de novembre fan anys:
1 ANY: Vega Peris Pons.
3 ANYS: Alma Aumente Moreno.
5 ANYS: Erick González Yanishevska.
9 ANYS: Alba Ferrer Fernández.
10 ANYS: Blaï Alandes Rueda.

Aquest dijous fa... 23 anys

12 ANYS: Marc Sánchez Campos, Pau Chardí Sabanés,
Mireia Martín Hernández i Lucas de las Marinas Piera.
13 ANYS: Elsa Morera Cabedo.
15 ANYS: Juana Malena Rodríguez Ramos.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Teatre - debat
per a alumnat d’ESO
Escola arrelada al medi
Us proposem una peça teatral recomanada per a l'alumnat d'ESO.
Es tracta d'una peça de teatre-debat a través de la qual
es reflexiona sobre el dol i la malaltia. Una obra basada
en l'experiència vital del confinament i duta a terme per
una companyia, La màquina teatre, especialitzada en
teatre social.

Portada Correu del Dijous 46 del 18 de novembre de 1999.

APS: Juguem i aprenem amb les persones grans
Escola humanista i arrelada al medi
Des de l'assignatura de l'ESO en la qual treballem l'aprenentatge-servei estem d'enhorabona!
Tenim dissenyat el nostre primer projecte. Anem
a col·laborar amb Sàvia, una de les residències
de persones majors de Picassent. Una de les activitats que farem amb elles i ells són jocs populars
antics, que els ajudaran a fer un viatge en el temps
i mostrar-nos un poc com era la seua infància. En
aquest sentit, volem demanar-vos ajuda, ja que
volem fer-nos amb materials antics per a aquesta
tasca: xapes, boles metàl·liques de petanca, baldufes de fusta, ossos de taba, pic i pala... o altres
suggeriments que ens podeu fer arribar.
Moltes gràcies!

Exemples de jocs populars antics:
baldufa de fusta i pic i pala.
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Serveis Complementaris:
L’assegurança escolar
Escola cooperativa
Dintre dels serveis complementaris, trobem l'apartat d'assegurances escolars que permeten atendre totes les cobertures
legals necessàries i que inclouen l'assegurança d'accidents
de l'alumnat. En aquest cas tenim una pòlissa d'assegurança
d'accidents col·lectius molt completa amb cobertures diverses.
A més de les cobertures habituals davant un accident o l'assistència en viatge o per danys a l'equipatge, entre d'altres
també podem trobar l'assistència dental, cirurgia reconstructiva o trencament d'ulleres a conseqüència d'un accident.
En cas d'accident, l'alumne o alumna, podrà disposar del
servei a domicili d'un professor o professora de suport durant
dues hores diàries, mentre dure el període d'immobilització
domiciliària, fins a un màxim de deu dies laborables. I també
cobreix atenció psicològica davant un accident.
Per a major informació, detall de les cobertures i límit de
capital cal consultar les condicions i els termes que
s'estableixen en la mateixa pòlissa, per a la qual cosa podeu
consultar amb el Departament d'Administració.

Aromes de tardor
Escola en la qual l’alumnat és el protagonista
Els primers anys de vida són claus per a l'aprenentatge i el
desenvolupament cognitiu i motor d'una persona. Com deia
Maria Montessori, "En aquesta etapa els xiquets i les xiquetes
aprenen a través de sentits".
Les sensacions són una de les fonts principals, per no dir la
més important, de tot el coneixement, per tant, el seu aprenentatge dependrà de les experiències i interaccions que
reben del seu entorn.

El racó de la saviesa:
Paraules que fan pensar

Escola humanista

"És millor ser rei del teu silenci que
esclau de les teues paraules."
William Shakespeare (Regne
Unit, 23 d'abril de 1616 - 3 de
maig de 1616) fou un dramaturg,
poeta i actor anglés.
És considerat un dels més
grans de la literatura universal.
Entre d’altres, va escriure sonets
i obres teatrals, que es poden dividir en tres tipus: comèdies,
drames històriques i tragèdies.
També va crear la seua pròpia
companyia teatral.

William Shakespeare.

Sala d’exposicions
Escola creativa

L'estimulació sensorial ocorre de manera natural a través
del joc, per això al Primer Cicle d'Infantil preparem espais sensorials per a afavorir el seu desenvolupament. Alguns dels
beneficis d'aquestes propostes sensorials són: fomentar la
creativitat a través de l'experimentació lliure, augmentar la curiositat, l'atenció i la concentració, promoure el pensament
lògic, estimular la comunicació no verbal, desenvolupar les
relacions amb els seus iguals i els adults, millorar l'aprenentatge en el futur, ajudar a acceptar els estímuls de l'entorn i
afavorir el coneixement del mateix cos.

«El passadís a ratlles»
Obra de Paula Mas Pallás
2n A d’ESO

En aquesta proposta de joc amb café mòlt, Marietes i Caragols han
gaudit de valent olorant, tocant, dibuixant i fent transvassament.
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