No a la
Guerra!!
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Contacontes
Escola cultural i arrelada al medi

Tres instantànies del Projecte Contacontes.

Les dues classes de Segon
de Primària tirem endavant el
nostre projecte.
Després de descobrir el
títol mitjançant una espècie
d'escape-room, continuem
treballant. En aquestes activitats ens barregem l'alumnat de les dues classes.
Vam començar parlant
sobre què sabíem i què
volíem saber i després, amb
dinàmiques
cooperatives,
hem inventat i representat
històries, hem aprés les
diferents parts d'un conte...
També hem gaudit d'una
fantàstica excursió a "Rebombori, espai de contes"
en la qual ens van fer un contacontes de Pippi, un taller i un passatge
on interactuar amb elements i personatges relacionats amb el món dels
contes.
A més de les activitats pròpies del projecte, estem arrelant a la temàtica
altres tasques com les comprensions lectores o l'escriptura espontània, de
forma que l'aprenentatge és més significatiu i contextualitzat.
Us continuarem informant de tot allò que anem aprenent!

Per molts anys!
Escola arrelada al medi
Molts anys més desitgem a la Coral Allegro
ONCE, que acaba de celebrar el seu 40
aniversari amb un concert que ens va fer somriure, emocionar, cantar i, fins i tot, ballar amb
la selecció de cançons amb les quals van
delectar al nombrós públic que vam omplir
l'Auditori del Palau de Les Arts de València:
Mozart, Beatles, boleros, "Solo pienso en ti",
"La bilirrubina" i tantes altres composicions
que van fer vibrar els assistents. Música i paraules d'amor per Cartell del concert.
celebrar l'aniversari d'aquesta Coral creada en 1982 per Juli Hurtado i que ara
continua sota la batuta de Christian García Marco, donant-se el fet que ambdós
directors estan vinculats a l'Escola Les Carolines.
Enhorabona i moltíssimes abraçades!

Membres de la Coral Allegro, sota la direcció de Christian García Marco,
Mestre de Música de Primària de Les Carolines.

Particularíssim
Escola en la qual l’alumnat
és el protagonista
Biel Torres Piera, alumne de 4tB de
Primària, és un altre valent que ha volgut
participar en el Particularíssim.
Moltíssimes gràcies!
Des d’ací us animem
que participeu.
-Una pel·lícula: Minions.
-Un color: Taronja.
-Un menú: Croquetes. Biel Torres Piera.
-Un lloc per viure: París.
-Un arbre o una flor: Baobab.
-Un perfum: Rosa.
-Un animal: Gatet.
-Un llibre: La guerra de les sabates.
-Un malson: Aranyes.
-Un pastís: De galeta i xocolata.
-Un desig: Participar en un torneig
d'escacs.
-Un viatge: Al Japó.
-Una assignatura: Matemàtiques.
-Una paraula: ------------
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Carta oberta a les famílies
Escola científica
Estimades famílies i alumnat de 5é i 6é de Primària i 1r d'ESO:
Des del Departament de Ciències us recomanem la lectura
d'aquests llibres. Es tracta de llibres senzills i fàcils de llegir on
t'informaràs dels canvis que experimenta el teu cos en començar
la pubertat. Què passa quan apareix la primera menstruació
(anomenada menarquia) o la primera ejaculació (anomenada
espermaquia). També et serviran per a fer un diari si t'abelleix i
així portar el seguiment del teu propi procés adolescent.
D'altra banda, amb la seua lectura pots esbrinar els canvis que
pateix el teu cos o el d'altres companyes i companys en funció
dels quals t'interesse llegir. En tercer d'ESO s'explica el tema
de la sexualitat i la reproducció, però d'aquesta manera
començaràs a saber moltes coses interessants.
Esperem que us agraden!!
Departament
de Ciències
Portades
dels llibres
recomanats.

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

"El més revolucionari que una persona
pot fer és dir sempre en veu alta el que
realment està passant"
Rosa Luxemburg (polonès:
Róża Luksemburg) (Polònia,
1871 - Alemanya, 1919).
Fou una militant i teòrica
marxista, socialista, comunista
i revolucionària alemanya.

Rosa Luxemburg.

Workshop malbaratament alimentari
Escola ecologista
Passat dimecres 16 de novembre, Cuinaterra, qui porta la direcció tècnica de la nostra cuina, ens va convidar al workshop
"El repte d'evitar i reduir el malbaratament alimentari.
Causes i solucions", celebrat a l'edifici de Las Naves, a València. Vam participar Helena Sáez per part de la Gerència de
l'Escola, i Joanjo Sargues, cap de cuina. Aquest treball s'emmarca dintre del projecte europeu ToNoWaste, coordinat per la
Universitat Jaume I de Castelló, amb una duració de quarantavuit mesos i en el qual col·laboren 21 institucions de 7 països
diferents (entre les quals es troba la nostra empresa de cuina).
L'objectiu principal d'aquesta primera sessió ha estat facilitar informació per a la presa de decisions al voltant de la reducció de
pèrdues i malbaratament alimentari vinculat a aliments frescos,
debatent obertament sobre aquest problema i analitzant les
causes al llarg de tota la cadena de subministrament i identificant
possibles accions per a reduir i evitar aquest malbaratament.
El malbaratament d'aliments és una qüestió important: al voltant
de 88 milions de tones d'aliments es desaprofiten anualment al
llarg de la cadena de subministrament de la UE, des de la producció primària fins al consum, amb costos associats de 143 mil
milions d'euros. L'impacte ambiental associat també és enorme:
la pèrdua i el malbaratament d'aliments a escala mundial equivalen al 8-10% de les emissions antropogèniques totals de GEH
(Gasos Efecte Hivernacle) i costen al voltant de $1 bilió per any, i
es desaprofita el 30% de les terres agrícoles. La situació pot ser
encara pitjor, ja que les estadístiques indiquen que el 70% de tots
els aliments perduts o desaprofitats pels éssers humans, poden
no registrar-se perquè s'originen a la producció primària o s'utilitzen
com a aliment per a animals. Paral·lelament, l'avaluació d'aquest
problema continua sense resoldre's, no només perquè és extremadament complexa a causa de la manca de dades d'accés
obert i l'absència d'una metodologia estàndard per a l'avaluació
integral en sistemes alimentaris reals, sinó que també afecta el
compromís de les entitats privades que necessiten avaluar la
rendibilitat i la sostenibilitat de les solucions de prevenció i reducció
del malbaratament d'aliments per poder actuar.

El repte del projecte ToNoWaste
és la col·laboració
de les entitats participants per superar
aquest
desafiament amb
un enfocament
Cartel anunciador del taller.
multifactorial i interdisciplinari que considera no només els desafiaments
agronòmics, econòmics, ambientals i de model de negoci, sinó
també altres aspectes transversals com la psicologia, el dret i la
innovació social per lluitar també contra les desigualtats socials
i de gènere.
ToNoWaste inspirarà els actors del mercat a utilitzar
eines i dades d'avaluació basades en la ciència i l'evidència
per prendre millors decisions cap a patrons de producció i
consum d'aliments més sostenibles.
Gràcies per comptar amb nosaltres!

Helena i Joanjo, participant en el debat.
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Moltes felicitats
Entre el 24 i el 30 de novembre fan anys:
4 ANYS: Iren Hueta Jiménez, Alba Cervera Mateo i
Ian Rubio Jiménez.
5 ANYS: Dario Poveda Martínez.
8 ANYS: Pol Bayarri Ramos.
9 ANYS: Hugo Martínez Muriana.

10 ANYS: Marta Argandoña Navarro.
11 ANYS: Lucas Haro Pertusa.
12 ANYS: Zoe Prades Gradolí i Manuel Marín Nácher.
13 ANYS: Mauro Ricardo Serrano Vallbona i
Vicente Llàcer Fabià.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys.

Aquest dijous fa... 5 anys

Sala d’exposicions
Escola creativa

Número 670 · Dijous, 23 de novembre de 2017

Article de la pàgina 2 del "Correu del Dijous" edició
670 del 23 de novembre de l'any 2017, en el qual
s'explica com l'alumnat entén millor la física quan
ho ha experimentat a classe.

Retrat d’Emma Watson
Obra de Sophie Valero Martínez
4t A d’ESO.

Premis Berlanga
Escola arrelada al medi

Max, agraint el premi.

Les famílies dels antics
alumnes Max Jannone Guillem
i Martina Selma Guillem (Promocions XXXVI i XXXIII respectivament) estan d'enhorabona,
puix Rafa Jannone, el pare de
Max, ha estat guardonat amb el
Premi a la Millor Direcció Artística als darrers Premis Berlanga
de l'Audiovisual Valencià per la
pel·lícula
"Hollyblood".
El
guardó el va recollir Max.
També Esther Guillem (mare
de Max) i Ana Guillem (mare
de Martina) han estat nominades a la millor Perruqueria i
Maquillatge per la mateixa
pel·lícula.
Ens omple d'alegria el vostre
èxit professional. Enhorabona i
una abraçada gran!

Max i Martina, amb les seues mares Esther i Ana.
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Dret de vot
Escola coeducativa
Cada 19 de novembre es commemora la fita històrica de
l'exercici de vot de les dones espanyoles en les Eleccions
Generals de 1933.
Reivindiquem
aquesta data
per celebrar la
consecució d'un
dels drets de les
persones: el dret
de vot.

Vivim la tardor
Escola ecologista
A l'etapa d'Infantil fem diverses eixides cada curs coincidint amb
les diferents estacions. És un gran aprenentatge observar els canvis estacionals i poder extrapolar en la natura molt del que ja fem
a l'Escola. Més encara si és amb el comboi d'anar d'excursió junt
amb el seu grup de companyes, companys i mestres.

Col·laborem amb la
Universitat de València

Escola científica

Aquest curs l'Escola enceta la participació en un Projecte
d'innovació docent de la Universitat de València que du per
títol: "Plantejament de problemes matemàtics (PPM) com a
ferramenta de formació matemàtica per a futurs mestres".
L'execució del projecte planteja beneficis com ara, connexió
escola-universitat que permet, per una banda, que l'Escola
col·labore en la formació de futurs docent, i també que, la
universitat oferisca recursos físics (materials manipulatius,
robots beebots...) i també recursos al voltant de la investigació que ajuden a l'actualització del professorat d'Infantil i
Primària, pel que fa a l'àrea de matemàtiques.

Façana de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.

D'igual manera, permet la recepció d'alumnat de pràctiques
durant el segon trimestre del present curs. I per últim, ens
aporta formació per al professorat de Primària, respecte al
plantejament i la resolució de conflictes matemàtics, entre
d'altres molts beneficis encara per definir.
Agraïm, des d'ací, la tasca de la Universitat de València, concretament, a les coordinadores del projecte, Carmen Melchor
Borja i Marta Pla Castells, i a Maria E. Marqués, mare d'Ilai i
Aran Cuello, que ens ha fet de nexe i de facilitadora en el desenvolupament del projecte i la nostra participació en el mateix.

El passat divendres va ser el
moment de viure la tardor! Tot el
segon cicle d'Infantil (3, 4 i 5 anys)
vam viatjar fins un meravellós
paratge natural: l'Albufera d'Anna,
on vam gaudir de la tardor i les
seues característiques: del joc a
la natura, del llac amb ànecs, dels
diferents tipus d'arbres, del muntó
de fulles caigudes per terra, del
dinar que ens havia preparat l'equip de cuina... A més a més, per
poder fer els tallers internivell i les
activitats de la setmana, vam
agafar elements naturals: pals,
pinyes i fulles, que han inundat
també les aules.
Ara tenim una xicoteta part del paratge a la nostra Escola.
Teniu ganes de veure tot el que hem fet?

No us perdeu la festa de la Castanyada que celebrem
aquest divendres dia 25 novembre tant a Infantil com
al Primer Cicle de Primària. Us convidem a gaudir amb
nosaltres del mercat de tardor i del berenar que us
estem preparant.
Obrim les portes a les 15:15 hores.
Cal confirmació d'assistència.
Fins divendres!
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