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Anecdotari del primer dia
1.- Una alumna de la classe dels Apatxes al menjador:
Emi: -Menja't el plàtan.
Alumna: -No el vull.
Emi: -Has de menjar plàtan perquè té potassi i vitamines.
Alumna: -És que no m'agrada el potassi.
2.- Per als pares i mares de les classes
dels Caragols i les Marietes sí ha estat
un primer dia d'escola i és que els ha
costat tot un esforç deixar els seus fills i
filles.
3.- Els Mariners i les Marineres, en eixir
del menjador, s'enganyen de classe i
se'n tornen a l'antiga classe dels Pirates.

Primer dia de classe en l’aula d’Infantil 5 Anys “A” amb Lola.

4.- Submarinistes fan una estupenda
benvinguda a la seua mestra Lola. Ella
s'ha sorprés molt en veure que el seu
alumnat l'ha rebuda cridant el seu nom,
tot i tenint en compte que és el seu primer dia a la nostra Escola.

5.- L'alumnat de 1r B de Primària mira
el pati d'Infantil i diuen tots plegat:
“Volem anar a eixe pati!!!”.
6.- Els/les alumnes de 2n B de Primària
que han vingut molt feiners, no han parat
de demanar deures al seu tutor Carles.
7.- Un alumne dels Víkings a un
alumne de Pirates (antics companys
d'Escola d'Estiu):
”Però tu què fas ací?”
8.- Una alumna de la classe dels Inuits
es dirigeix a Miquel (auxiliar d'aquesta
classe):
-“Señorita, señorita”

Primer dia de classe per a Cinqué de Primària amb Jose.

9- Ulls com a plats ha posat l'alumnat
d'ESO quan ha vist que els seus tutors i
tutores eren mestres de Primària. La tradicional broma del primer dia que ha volgut gastar el professorat de Secundària.
10.- Raquel, tutora de la classe dels Pirates entra al menjador i saluda a Emi
dient-li: “Hello!”.
A la qual cosa Emi respon: “L'ou!!! Fregidet i talladet està boníssim”.
Primer dia del curs escolar a les portes de la classe de Segon de Secundària.
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Dues Benvingudes

Condol

Estem d'enhorabona! Passat dia 8 de setembre
va nàixer Andreu, el germanet d'Olga Murria
Serna (Infantil 5-B) i ahir, dia 14, ho va fer
Bianca, la germana d'Adrián Cuesta Albarrilla (2n
Primària B). A ambdós alumnes els enviem una
abraçada molt forta i d'igual manera als seus
pares i família.
Enhorabona i benvinguts al món!

Durant els primers dies de setembre hem hagut
de lamentar la pèrdua de dues estimades persones: Manón Samper, mare de la nostra companya
i professora de Castellà i Informàtica, Mapi Vilar,
i la de Manuel Agramunt, marit de la nostra companya Alicia García-Sala, iniciadora i gerent de
l'Escola fins l’any 1987 i iaio de María i Elena
Agramunt Renau alumnes de Sisé i Tercer de Primària respectivament.
A ambdues i a les seues famílies els enviem el
nostre condol, comprensió i ànim. Un bes.
L'Escola

L’AMPA informa
Estimades famílies:
Com us vam comunicar al final del curs anterior, l'AMPA es farà càrrec del cobrament dels rebuts corresponents a la quota anual, en compte
de fer-ho l'Escola com fins ara.
Per aquesta raó cal que ens remeteu la fitxa d'inscripció a l'Associació. Si no ho heu fet encara,
podeu sol·licitar-la mitjançant l'agenda escolar o
amb una nota al tutor/tutora dels vostres fills/filles
qui us la remetrà; també podeu descarregar-la a la
web: www.lescarolines.com, a l'apartat AMPA.
Us recordem que la inscripció a l'AMPA només
són 18 euros a l'any per família i no per
alumne/alumna.
A les reunions generals previstes per a setmana
vinent, Esther Carbonell, la Presidenta, informarà
sobre les activitats previstes per al present curs
escolar.
Moltes gràcies
Olga Murria Serna amb el seu germanet Andreu.

Junta Directiva de l'AMPA

Les festes locals i l’inici de curs
Enguany hem començat el curs a Infantil i Primària el dia 12 mentre que la resta de la Comunitat ho ha fet el dia 8. Quasi tots els cursos
comencem més tard perquè a Picassent és festa
el dia 8. Enguany l'Ajuntament de Picassent va
decretar com a festiu el dia 9 per traslladar la

festa de sant Cristòfol que al juliol va caure diumenge; per aquest motiu hem començat el dia
12. Ambdós dies no cal recuperar-los perquè formen part de les festes locals que decreta l'Ajuntament.
El director

Dues fotografies de les passades Festes Majors de Picassent.
Esquerra exposició de carrosses que participaren en la tradicional Cavalcada. Dalt l’Alcaldessa de Picassent amb els guanyadors del Concurs de Fanalets fets amb meló d’Alger.
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Un nou curs, una nova aventura... D’aniversaris...
Somriures, nervis, abraçades als companys i companyes de
sempre, mirades tímides als nous i a les noves. Xiquets i xiquetes que inicien una nova etapa amb nosaltres i de segur, es convertiran en nous i noves amigues. Cares roges, motxilles i llibres
d'estrena, mestres diferents amb altres formes d’ensenyar, de
parlar i de fer-nos créixer. Plors i ganes de tornar a veure la mare
i el pare. Nous interessos, ganes d'aprendre i jugar. Noves colònies, excursions, desitjos, anècdotes, somnis, correus dels dijous, exàmens, deures, festes, amics i amigues invisibles...

Alumnat de 4t de Secundària el primer dia de classe del nou curs 2011-2012.

Aquest grapat de paraules són el resum del
que ha estat el començament del nou curs. Un
nou curs que ens acompanyarà durant 9 mesos i
mig en els quals direm
adéu al 2011 i encetarem
l'any dels oceans, dels
Jocs Olímpics de Londres,
l'any del bicentenari de la
Constitució de 1812.
L'any de l'Intercanvi LinAlumnat d’Infantil 3 Anys al pati de l’Escola.
güístic a Lituània. L'any
de l'aniversari número 40 de Les Carolines.
Per a nosaltres és un curs especial, ens recorda quant de camí
hem fet ja i també, el que ens queda per recórrer. Esperem,
igualment, que siga un curs especial per a tots i totes: alumnat
i famílies nouvingudes, alumnat i famílies conegudes, companys
i companyes que acabeu d'aterrar al nostre univers i els qui ja fa
temps ens acompanyeu.

Quaranta cursos escolars, en
són molts? Depén a qui li ho preguntem. Si ho fem a Rosa Mari
ens dirà que són tota una vida
puix tota la seua vida laboral i la
de l'Escola coincideixen. Quasi la
mateixa resposta ens la donarien
professors com ara Abelard,
Maria Elena o Mapi, mestres de
sempre. A qualsevol dels estudiants que tenim, trenta-nou
anys els semblaran molts i potser
a molts de vosaltres eixa xifra us
fa pensar que encara no havíeu
nascut. També professorat i treballadors/treballadores actuals
compatiran eixa idea.
Els antics alumnes més grans
que tenim n'han fet trenta-vuit
perquè van començar quan ni
tant sols havien fet els dos.
És cert que en són prou però
podem dir que som encara una
Escola jove perquè una institució
pot permetre's el luxe de viure
més d'un segle … o dos.
De la joventut naix el futur. La
joventut ha d'escoltar la veu de
l'experiència i ha de tenir veu
pròpia. La joventut és passió, és
alegria i frescor, modernitat i
canvi. Hereta el passat, participa
en la gestió del present i s'involucra en el disseny del futur. La joventut té ganes d'aprendre, de
viatjar, de conéixer altres realitats.
Així som: una Escola jove, una
Escola experimentada, una Escola
que té coses a dir per al futur.
Felicitats a totes i cadascuna de
les persones que esteu llegint
açò; a aquelles que han estudiat i
treballat al llarg de la nostra particular història. Benvinguts i benvingudes a les que us afegiu al
projecte.
El Director

“TU ETS EL FUTUR DE
LES CAROLINES”

Pares, mares i alumnes d’Infantil 2 Anys inaugurant el curs escolar.

Benvinguts i benvingudes a una nova aventura, benvingudes i
benvinguts al nou curs escolar.

Si vols participar en les
obres de Les Carolines
posa’t en contacte amb
l’Escola.
A 15 de setembre hi ha
54 associats i
associades.
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Concert

Música i dansa

Per Senegal i per Hondures. Amb la finalitat
d'ajudar als programes educatius d'aquestos països se celebrarà proper dia 24, a les 10 de la nit
a l'Auditori Municipal de Paiporta, el concert “Un
pozo por la educación” amb la participació,
entre d'altres, de: Pau Alabajos o Las Mentiras
de Wendy. El preu de l'entrada és de 10 euros.
També hi ha filera zero.

Publiquem l'oferta educativa de l'Escola de Música i Sansa Estudio21 que ens facilita la família de
Pau i Marc Martínez per si és del vostre interés.
Els professionals fundadors, un pianista i una
ballarina, atenen a infants, amb metodologia i
materials lúdics i preparant-los per a estudis superiors; a adults que vulguen acostar-se al món
de la música i a professionals impartint classes
magistrals amb professorat especialitzat.
Estudio21. C/ Sueca 72. Russafa. 46006 València.
Telèfon: 696 976 916 ---- www.estudio21.net

L’administració informa

Cartell anunciador del Concert
Solidari per Senegal i Hondures.

Hui dia 15 de setembre emetrem els càrrecs
dels rebuts escolars corresponents al mes de setembre de 2011. Totes aquelles famílies que optaren per abonar el rebut del mes de setembre
en dos pagaments durant els mesos de juliol i
agost ja el tenen pagat, per la qual cosa no rebran cap càrrec.
Us recordem que habitualment els rebuts de les
mensualitats escolars s’emetran el dia cinc de
cada mes.
Els rebuts corresponents a llibres i material personal s’emetran el pròxim dijous 22 de setembre.
Administració de Les Carolines

L’Estiu de Les Carolines
Mentre l'alumnat gaudia de les vacances, l'Escola ha tingut un estiu d'allò més mogut i viatger,
especialment al mes de juliol.
L'Aventura de l'Estiu va comptar amb la presència d'un grapat de xiquets i xiquetes que emplenaven les aules, realitzaven classes de repàs
en anglés i valencià i es refrescaven a la piscina.
Monitors i monitores amenitzaven els dies calorosos preparant jocs, tallers i un fum d'activitats que feien del període estival, un espai
entretingut i dinàmic.
Gràcies a Sara, Naira, Alberto, Maria, Catarina
i Elena per fer l'aventura molt més divertida.
Alhora, i una mica més lluny, un grup d'alumnes d'ESO de l'Escola realitzava un curs d'anglés
al campus universitari de Doklands, també una
estada en famílies a Irlanda i alguns, de més
atrevits, a un campus universitari de Canadà.

Tots ells dins el programa de viatges d'estiu que
organitza Akoe.
Estades plenes d'aprenentatge, de turisme,
d'experiències, d'amistats internacionals i del privilegi que suposa descobrir llocs llunyans, cosmopolites i magnífics.
Per últim i sense perdre de vista l'inici del nou
curs, començaren els preparatius. L'antic menjador de l'Escola s'ha convertit en un espai ple
d'aules que seran el nou escenari escolar de l'alumnat de 4t, 5é i 6é de Primària.

Esquerra i dalt dues fotografies del grup d’alumnes de l’Escola
que durant el mes de Juliol van participar al curs d’anglés del Campus Universitari de Doklands. Junt amb ells les professores de Les
Carolines, Anna i Sònia.

