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40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
Era l'any 72 del segle passat. Eren uns grups
de mestres preocupats pel sistema educatiu de
l'època i compromesos amb els moviments de renovació pedagògica. Eren uns grups de mestres
que havien llegit Freinet, Drecoly, Freire, que
creien en Summerhill, en una escola moderna,
crítica, laica, científica... una escola que no existia a l'Estat Espanyol, en el qual sols hi havia
magnífiques excepcions repartides pel territori.
En un país en blanc i negre, grups de persones treballaven construint la llibertat. I un d'aquells grups
de persones va posar en marxa un projecte educatiu diferent que anomenà Escola Les Carolines.
Us oferim una sèrie de reportatges setmanals
amb els quals repassarem la Història en general
d'aquella època i la nostra pròpia en homenatge
a totes les famílies que van dipositar la confiança
en aquell projecte i també com a memòria de les
persones que el van fer possible.

1972
Era l'any 1972 quan la comissió de Justícia de les
Corts Espanyoles va dictaminar una Llei per derogar
les limitacions imposades a les dones menors de 25
anys. Així doncs, la majoria d'edat d'elles passà a ser
als 21 anys.

Josa Mari Javaloyes Ibáñez a Les Carolines des de 1972.

Aquell any, el Reial Madrid va ser campió de la Lliga
espanyola de futbol.
Al cinema, els èxits comercials i de crítica van ser El
Padrino, d'Scorsese; Cabaret, de Fosse; Perros de
paja, de Peckinpah i Mi querida señorita, d'Armiñán.
Quant a la música unes de les cançons de l'any va
ser Imagine, de John Lennon.
Sembla mentida però eix any hi hagué un increment
generalitzat dels aparells de TV en color.
Es va posar en marxa el reactor de la central nuclear
de Vandellós.
Van nàixer la
tennista Conxita
Martínez i el futbolista Luis Figo.
El preu d'una
barra de pa era
de 4'8 pessetes
(0,003 euros).
Logotip del parvulari a Benimàmet, any 1972.

Aquesta era la situació a l'any 1972. I mentrestant, a un barri de Benimàmet anomenat Les
Carolines, obrí les portes la nostra Escola:
Es deia Parvulario Las Carolinas i tenia 23
alumnes d'un a cinc anys.
Rosa Mari s'encarregava de la classe de 2 anys
i també de fer l'autobús: “ Més d'un dia he pujat
a despertar els xiquets a casa seua. I els he vestit. No a molts, però sí ho he fet.”
Era l'any 1972...

Plànol del parvulari a Benimàmet, any 1972.
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El racó de la saviesa:
De futbol
Publiquem una oferta educativa, que ens envia
Paraules que fan pensar una
família de l'Escola, que potser interessant per
Les
persones
creadores entenen
la tècnica com a
mitjà i no com a fi.
Charles Chaplin (18891977), actor còmic, compositor,
escriptor,
productor i director cinematogràfic.

Charles Chaplin

Teatre
La Coja Dansa
presenta “Retrats Habitats”.
25 de setembre,
diumenge a les
18:30 hores a la
Casa de Cultura
de Picassent. És per a tots els públics (a partir
dels 5 anys) i el preu de l'entrada és de 3 euros.

als vostres fills i filles des dels 4 fins els 12 anys.
ESCOLA VALÈNCIA C.F.
L'Escola del València C.F. ofereix per a tots els
participants:
-Entrenaments supervisats i controlats per entrenadors de l'Escola del València CF i del Centre,
formats per l'Escola del València CF.
-Els equips formats, per aproximadament 14 infants, competiran en la Lliga de la Federació Valenciana de Futbol, jugant els seus partits com a
locals a la Ciutat esportiva del València C.F.
-El material esportiu inclou:1 pantaló, samarreta i mitges, xandall complet i indumentària oficial per als partits del València C.F.
-Els horaris d'entrenament seran: dilluns i dimecres o dimarts i dijous al camp de futbol del
col·legi Julio Verne de Torrent, a les 17:30 hores.
-El desenvolupament i evolució de tots els participants serà controlat pels tècnics de l'Escola del
València CF.
-Les places són limitades i el 30 de setembre finalitza el termini de matriculació. L'alumnat de
Les Carolines obtindrà un descompte sobre la
mensualitat de l’escola de futbol.
-Podeu informar-vos més detalladament a:
ro@roeventos.com o al telèfon 651 704 870

A Les Carolines volem reutilitzar els llibres de text
L'alumnat de Secundària ha començat el curs
amb una petita reflexió sobre l'aprofitament dels
recursos naturals. El professorat d'ESO ha encetat una campanya que persegueix l'objectiu de
fomentar un bon ús dels llibres de text per tal
d'aconseguir optimitzar el seu funcionament, estalviant diners i, alhora, recursos mediambientals
i energètics.

Mentre l'alumnat veia passar els mesos del curs
amb una presentació a la pissarra i Abe anava explicant en veu alta les bondats de la cura dels llibres per així poder passar-los al finalitzar el curs,
Rafa anava fent tot el contrari, maltractant el llibre, xafant-lo, ratllant-lo amb un retolador gros...
Esperem que aquest menut pas ens duga molt
lluny en el tema de la sensibilització social de l'ús
dels recursos, en aquest cas dels llibres i de la seua utilització. Tot i considerant les dificultats i les diferències
socials que trobem arreu del món.
Rafa i Abe, professors
de Secundària

Esquerra i baix dues fotografies d’Abe i
Rafa, professors de Secundària, realitzant
la perfórmans davant l’alumnat.

La campanya va ser presentada a l'alumnat
passat dimecres 14, primer dia de classe per a
ells i elles. Els encarregats de presentar-la van
ser Abelard i Rafa que van tractar el tema de la
reutilització dels llibres, mitjançant una sèrie de
menudes accions performístiques i humorístiques. Es tractava de realitzar irònicament el desgast -corregit i augmentat- d'un llibre de text al
llarg d'un curs escolar.
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Després de tot un llarg estiu sense felicitacions,
sense benvingudes ni enhorabones, tornem amb
energia per celebrar i compartir amb tot l'alumnat, les dates d'aniversari, els naixements o les
benvingudes que tanta il·lusió ens fa.
Tot un curs per dedicar un espai a tots i totes,
per recordar aquell dia que esdevé molt especial.

Adrián Cuesta amb Bianca.

Joel Maestro amb Daniela.

Benvinguda Bianca, germana d'Adrián Cuesta
Albarilla de la classe dels Selenites (2n de Primària B) i a qui ja vam saludar al número ante-

rior i avui publiquem la seua foto. I benvinguda
Daniela, germana de Joel Maestro Llácer de 3r A
de Primària que arribà al món passat 29 d'agost.
Felicitats a ambdues famílies!
A tots i totes moltes, moltes, moltes felicitats!!!
Moltes felicitats a qui ha fet anys des de l'1 de
setembre fins avui dia 29: Carolina Martínez i
Sergio Prades, 3. Claudia Aullana, Sandra Carabal, Carla Escudero i Lucas Mora, 4. Marcos
Barba-Romero, Miguel de Zulueta, Nicolás Fombellida i Mario Rodríguez, 5. Alba Alhambra, Siro
Bernardo i Vega López, 6. Aitana González, 7. Arturo Abad, 8. Alejandro de Ros, María Gómez i
Hugo Martínez, 9. Juan Aguado, 10. Marta Cervera, Alexandra Pardo. Adrián Torrijos i Ángela
Valiente, 11. Carolina Alcaide, Neus Climent i Andrea Correcher, 12. Pablo Fernández, Marta Sanchis, Irene Alcaide, Rafa Fayos, Pau García i
Adrián Peinado, 13. Blanca Brocal i Pascual
Genís, 14. Nacho Brun, 15 i Jordi Moya, 17.
A tots i totes, per molts anys!

Carta de recomanació
Emili, el professor de Socials de Secundària es
plantejà al 2002 elaborar els seus propis materials, basats en el Projecte Kairós. Enguany ha
eixit la 10 edició 3r i la 9ª de 1r, 2n i 4t. A la pàgina 2 del dossier de 1r i 2n es pot llegir una informació peculiar i molt interessant: la carta
d'una antiga alumna adreçada als estudiants presents i futurs. Us la reproduïm.

A LETTER FROM AN EX-PUPIL
“Potser porteu a Les Carolines nou anys,
cinc, un any, una setmana, un dia, o un parell
d'hores. Potser ja haureu descobert que
aquesta Escola té un encant especial, i si no
ho heu descobert encara, ho descobrireu,
però no a soles. En aquesta Escola teniu uns
professors i professores que no aneu a trobar en qualsevol altre lloc, teniu una educació que ja volguera tenir-la qualsevol altra
escola, el tracte i la relació amb els/les profes dins de classe transmet proximitat i interés, i fora de classe transmet estima i
amistat.
Únicament vull dir-vos que aprofiteu el
temps que estigueu en aquesta Escola, i ho
dic de veres, perquè quan arribe el dia de la
Festa de Comiat de 4t i no pugueu contenirvos les llàgrimes quan Emili lligca el poema
dedicat per a la vostra classe ... és quan t'adones què el teu cicle a Les Carolines s'ha
acabat, que no heu aprofitat la sort que heu
tingut a l'estar en eixa Escola, i quan encara
no has eixit per la porta, ja tires de menys
l'Escola i els/les profes.
Així que aprofiteu les classes de Socials
amb els seus personatges històrics, aprofiteu

les classes de Mates d'Abe amb el seu Aban
ba buluba, aprofiteu les classes de Valen amb
Andrea i els seus crits, etc... Però sobretot,
aprofiteu eixos plats de llentilles i eixos plats
de cigrons amb algues verdes, perquè ja us
dic, que després tirareu tot a faltar. Sí, la Caporalia també!
Ens vegem en l'Amiga Invisible!“
Alba García Gómez, exalumna de la
XXV promoció de Les Carolines.

Alba García Gómez, exalumna de la XXV Promoció de Les Carolines.
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Mira com parlen

Una mica d’ombra

Puri Fabià és monitora d'autobús i també de
menjador. Álex, alumne de la classe de 3 anys A,
és atés per ella al menjador i també puja al seu
autobús. L'altre dia, Álex li diu a Puri:
-Puri, saps què? Al meu menjador hi ha una
altra Puri com tu, però aquella porta còfia.

La terrassa de les classes de Víkings i Pirates
(Infantil 4A i B) és més fresca des de fa uns dies
gràcies a la instal·lació d'un tendal que tamisa la
llum del Sol i fa més agradable l'estada a classe.
Ha sigut possible per la desinteressada col·laboració de Vicent Jutglà, avi de Pau i Carles Martínez Jutglà, alumnes de 1r de Primària a qui
donem les gràcies de tot cor.

Canvis de ruta o parada
Informem a totes les famílies de l’Escola amb
fills o filles que utilitzen el servei de Transport Escolar que, per seguretat i per evitar situacions
desagradables per a tots, el personal de l’Escola
mai no atendrà canvis en les rutes o parades d’autobús comunicades directament per l’alumnat que
utilitza el servei.
Els canvis en rutes i parades hauran de fer-se per
escrit al tutor o tutora mitjançant l’agenda escolar
o amb una nota escrita adreçada a l’administració
de Les Carolines. També excepcionalment podran
fer-se telefonant a l’Escola i comunicant el canvi directament a Rosa Herrero o Trini Gómez.
Sols s’atendran oralment les sol·licituds de canvi
realitzades per l’alumnat que té autorització escrita i signada pel pare, mare, tutor o tutora. Els
fulls d’autorització podeu demanar-los a la monitora de la vostra ruta o baixar-lo de la web de l’escola des de l’apartat de Transport Escolar.
Recordem a totes les famílies que qualsevol
canvi de ruta està sotmès a l’existència de places
lliures en l’autobús per al qual es demana el canvi.
Us demanem a totes les famílies la màxima
col·laboració en el compliment d’aquestes normes, per tal d’assolir una total eficàcia i seguretat
en un servei escolar que utilitzen 307 alumnes
dels 504 que té l’Escola el present curs escolar
2011-2012.

Dalt i baix fotografies dels tendals que per iniciativa de Vicent Jutglà
s’han instal·lat al pati interior de les classes d’Infantil 4 Anys de l’Escola.

Departament d’Administració de Les Carolines

Bodes a l’estiu
Us informem de
les dues bodes
celebrades a l'estiu de dos membres del Claustre.
Es tracta de la
d'Andrea Miralles,
professora de Secundària,
amb
Thomas Bertrand
i la de Miguel
Àngel amb Manuel Zuriaga.
Els desitgem a
tots quatre molta
felicitat.
Enhorabona!

Andrea Miralles i Thomas Bertrand, en el centre de la fotografia, junt amb els companys i companyes de Les Carolines, el
dia de la seua boda celebrada passat 30 de juliol a l’Escola.

