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Nou horari lectiu
Estimades famílies, a partir del 3 d'octubre, dilluns,
s'amplia l'horari de classes en totes les nostres etapes
educatives.
Infantil i Primària:
de 9:20 a 12:20 i de 14:40 a 16:40
1r, 2n ESO:
de 9:20 a 13:30 i de 14:40 a 16:40
3r i 4t ESO:
de 9:20 a 13:30 i de 14:10 a 16:40 (de dilluns a dijous) i divendres de14:40 a 16:40.

prescindible la vostra col·laboració pel que fa al trànsit: Estacioneu el vostre vehicle a les rodalies de l'Escola. No accediu a la porta de l'Escola amb el vehicle
en les hores d'entrada i eixida. Circuleu amb el vehicle
sempre per darrere dels autobusos i pareu atenció dels
vostres fills i filles per a què no juguen entre els cotxes i els autobusos per òbvies raons de seguretat.
Quan, ja replegats, aneu al vostre cotxe, passeu sempre per davant i no entre els autobusos.
Estem segurs/segures de la vostra col·laboració.

Dalt i baix dues panoràmiques aèries de l’Escola i de la Urbanització Lloma de la Verge.
Fotos Jaume Sanahuja.

Us preguem que teniu en compte els horaris i recordeu que l'Escola comença la
seua jornada a l'hora esmentada, 9:20
hores. No és l'hora d'entrada sinó l'hora de
començament de l'activitat. L'esforç que
fem ajustant l'horari de l'autobús és el mateix que demanem a les famílies que no
l'utilitzeu. Hem d'aconseguir ser puntuals.
Així doncs, en tindre classes per la vesprada, es modifica l'horari d'eixida.
L'alumnat que utilitza el transport escolar, arribarà a les seues parades 1 hora i
45 minuts més tard de l'horari de setembre. Us preguem que, durant uns dies,
estigueu una mica abans d'eix horari per
ajudar-nos a ajustar-lo.
Pel que fa a l'alumnat que utilitza el
transport particular, heu de vindre uns
minuts abans d'eixa hora per replegar-los abans què
se'n vagen els autobusos.
Les obres de la Urbanització continuen i es fa im-

Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Atentament.
El Director
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El racó de la saviesa:
Paraules que fan pensar
per Carles García
Les amistats d'algú
són una de les millors
mesures
del
seu
valor com a persona.
Charles Darwin (Shrewsbury, 1809 - Downe,
1882), naturalista britànic.
Charles Darwin

La passada setmana dues classes d'Infantil van
fer una de les primeres excursions del curs. Eix
honor correspon al nivell de 5 anys, classes
aquàtiques per definició, que van anar al Port de
València. Aquest alumnat és Submarinista i Mariner i aquesta és una de les activitats del seu
projecte de treball del nom de la classe.
Ens han contat que els va semblar guai anar en
vaixell i que la tripulació parlara en valencià. Que
s'ho passaren d'allò més bé escoltant a la tripulació donant ordres i advertències en valencià,
que van veure un creuer, un vaixell-ambulància i
un de pirates. Van descobrir que no tenia timó
sinó un joy-stick, una eina informàtica. Van riure
escoltant la sirena en repetides ocasions, es van
sorprendre en veure la platja de la Malva-rosa
Fotografies de la visita al Port de València de les classes d’Infantil 5 Anys.

des de l'interior de la mar, els peixos, les anguiles, les meduses mortes... Van ballar i cantar
amb la cançó de Bob Esponja i es van quedar, per
moments, callats observant la mar, la mar blava.
Les dues professores recomanen a les famílies
el parc infantil del port: un lloc agradable, gran i
amb aparcament per a vehicles.
Que ho gaudiu!

Retalls de premsa
“Un segle després de què uns
quants països obriren pas al sufragi femení, el rei Abdalà d'Aràbia Saudita acaba d'anunciar
que les seues súbdites podran
votar. Ho faran al 2015. Encara
no poden conduir ni treballar
després del capvespre...”
El País. 27-9-11

“Un satèl·lit de dimensions reduïdes- un nano-satèl·lit, d'aproximadament tres quilograms
de pes i una grandària de 10
centímetres per 10 per 30, dissenyat per la Universitat Politècnica de València es convertirà al
2013 en el primer satèl·lit llançat per una universitat espanyola per estudiar la Terra i les
seues capes atmosfèriques...”
El País. 27-9-11

Ha mort Wangari Maathai,
Premi Nobel de la Pau al 2004.
Ella va dir: “L'experiència m'ha
ensenyat que servir els altres té
les seues recompenses. Els éssers humans passem tant de
temps acumulant, xafant, negant a altres persones i, tanmateix, qui són aquells que ens
inspiren fins i tot després d'haver mort? Aquells qui van servir
a altres que no eren ells.”
El País. 27-9-11
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Amics i amigues carolineres, aquesta setmana
hem d'agafar forces per tal d'estirar les orelles a
aquest grapat d'alumnes que fan anys.
Núria Bueno 3, Alannah Lee 4, Arantxa Capella
5, Adrián Soriano 6, Carles i Pau Martínez 7, Can-

Pau Sánchez i Oltra amb Clàudia.

Aitana González Albiñana amb
Marc i Hannah.

dela Murillo 8, Josep Lluís Carbonell 9, Nicolàs
Andrés i Miquel Carrasco 10, Óscar Cebrián i Raúl
Iranzo 13, i Denisa Martí 14. També volem felicitar als nostres companys i companya Emi Alemany, Jeroni Parra, Abe Barberà i Miguel A. Moret
que també celebren el seu aniversari durant
aquests dies.
A tots i totes...per molts anys per molts anys!!!
Aquesta setmana donem la benvinguda al món a
Claudia, la nova germana de Pau Sánchez i Oltra,
de la classe dels Inuits (Infantil 3A). Enhorabona a
la família i una abraçada molt forta a Pau.
També ha nascut Marc Dougall Albiñana, nou
germanet d'Aitana González Albiñana, de la classe
de 2n B de Primària (Selenites), qui va nàixer passat mes d'agost. Molta felicitat a tota la família, la
benvinguda a Marc i una forta abraçada a Aitana i
la seua germana Hannah. Enhorabona!

Tres dones a escena

Dansa a Picassent

Tres dones: Lola, Mari i Celia. Tres dones al
bany. Tres dones parlant, plorant, rient.
Tres excepcionals actrius: Mireia Pérez (exalumna de Les Carolines i mare de Massad Kassab
Pérez, 1r de Primària B), Maria Almudéver, Cristina Fernández i el públic.

Toni Mira, codirector i cofundador de la companyia Nats Nus juntament amb Clàudia Moreso
l’any 1987, ha rebut el Premi Nacional de Dansa
i el Premi Ciutat de Barcelona el 2010. Ha creat
nombroses coreografies per a la seua companyia
i també per a d’altres, a més a més de desenvolupar una important tasca pedagògica.

Moment de la representació de dansa.

Claire Ducreux, formada en dansa a França, va
iniciar la seua carrera professional com a ballarina de diferents companyies. L’any 1999 descobreix el mim i el teatre de gest i crea, amb
Leandre Ribera, la Cia. Leandre-Claire. Un espectacle absurd, emotiu, ridícul, elegant, delicat,
divertit, senzill, generós.
En attendant l’inattendu, Casa de Cultura,
Picassent, 30 de setembre, divendres, 22:30 hs,
públic adult. 5 euros.
Cartell anunciador de l’obra de teatre “PÁNICO”.

Aquesta apassionant aventura escènica, dirigida per Josep Manel Cassany, la podrem veure a
la Sala Zircó, c/ Creus s/n de València avui dijous
i demà a les 21:00, dissabte 1 a les 20:00 i a les
22:45 i diumenge 2 a les 20:00 hores.
Bravo!

Objectes perduts: help!
Us preguem que ens ajudeu a trobar una polsera de plàstic amb el nom de Claudia (Claudia
Morató, 1r de Primària A) escrit en una placa de
metall. És nova i la va perdre només començar
el curs. Gràcies.
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X Intercanvi Lingüístic
Ja anem pel desé intercanvi, ja
hem visitat molts països, moltes cultures, altres formes d'ensenyar. Hem
fet molts amics i amigues amb els
que continuem compartint records.

Aquest curs ho farem de nou,
farem noves amistats, coneixerem
altres formes de vida i altres llocs,
aquesta vegada Lituània, i amb l'a-

lumnat de l'Institut Silute Vydunas
Gimnasium de Vilnius.
Els nostres companys lituans

seran els primers en visitar-nos i
nosaltres, amb moltes ganes, estarem ahí per a rebre-los proper dia
14 d'octubre.
Dilluns 17 d'octubre visitaran la
nostra Escola on totes les classes,
des dels més menuts fins els més
grans els donarem la tradicional
benvinguda.

Els oferirem una setmana plena
d'activitats per tal de què coneguen la nostra ciutat, les nostres
famílies i alguns dels nostres llocs
més emblemàtics.
Els direm adéu, proper dia 21
d'octubre, amb l'esperança d’haver
sigut bons i bones amfitriones i
amb la seguretat de què se'n duran
un bon record.

Tres fotos de l’intercanvi del passat curs
2010-2011 amb Polònia.

40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
guardó, concedit per la seua extraòrdinaria inter1973
pretació a la extraordinària pel·lícula El Padrino,
Aquest any és decisiu des del punt de vista polític puix el règim del general Franco, que començava ja a trontollar, rep un fort colp en morir
assassinat el President del Govern espanyol i mà
dreta del dictador, l'Almirall Carrero Blanco.
A l'altra vora de l'Atlàntic, a Xile, l'exèrcit rebel
enderrocava Salvador Allende, el President

Rosa Ferreres Bonet en una fotografia d’abril de l’any 2003. Una llarga
malaltia ens deixà sense el seu somriure l’any 2006.

electe, obrint-se un obscur futur per al país amb
la dictadura del General Pinochet.
Aquell any, a la cerimònia d'entrega dels Oscar,
el reconegut actor Marlon Brando rebutjà el

com a mesura de protesta pel tractament que els
mitjans audiovisuals donaven a la població índia.
Una de les cançons d'aquell any va ser Cocodrile Rock, d'un jovenívol cantautor britànic:
Elton John.
Un ciclista espanyol, Luis Ocaña, va guanyar el
prestigiós Tour de França i la Lliga espanyola de
futbol va ser per a l'Atlético de Madrid.
Les emissions en color per part de la televisió ja
eren de 10:30 hores... a la setmana!
Així les coses, a Benimàmet, l'Escola continuava.
Aquell va ser
l'any en què va
entrar a formar
part Rosa Ferreres, qui malauradament
va
morir fa uns
anys, i que es
dedicava a funcions d'auxiliar,
atenent el menjador, el pati...
Al pati es van
plantar arbres i
plantes; es va
instal·lar
una
gàbia immensa
amb pollastres
anglesos, pardalets i d'altres
Andrea Martínez, primera cuinera de l’Escola, fent una paella a Benimàmet.
aus. Però, un
bon dia, tant la gàbia com els seus habitants havien desaparegut. Mai ho vam recuperar.
De la cuina es feia càrrec Andrea i tenim un record boníssim.

