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Festa per ser valencians i valencianes
Demà serà el dia en el qual l'Escola commemorarà aquell històric 9 d'octubre de 1238.
Demà duran massapà a casa. Demà arribaran
contant que han conegut el poble de Mascarell,
el Puig i la ciutat de València. Demà dos alumnes
seran reis cristians i musulmans i dues alumnes
les reines. Demà faran teatre i us contaran que
han lluitat amb espases de cartró, amb capes i
escuts. Demà l'Escola lluirarà garlandes, banderes i sonarà la música.
Demà jugaran a les birles, a córrer amb els
peus lligats.
Demà hi haurà festa. Festa per ser valencians i
valencianes.
Felicitats a totes i tots!
L'alumnat dels nivells de 3, 4 i 5 anys i el
de 1r i 2n de Primària, representaran, tots
plegats la batalla del Puig en la qual Jaume
I va véncer les tropes musulmanes de la ciutat de València. Vestit per a l'ocasió, l'alumnat desfilarà, lluitarà i representarà aquesta
fita tot i acabant amb unes bones filades.
Les famílies esteu convidades. La festa
serà a partir de les 15:00. Us esperem.

Us recordem que proper
dimecres dia 12 l'Escola
romandrà tancada
per ser un dia festiu.

Premi del concurs Síndic de Greuges
David Ferrer, de la classe de 2n de Primària A, ha
estat un dels guanyadors del concurs de dibuix organitzat per la Sindicatura de Greuges amb la col·laboració de FUNDAR (fundació per la Solidaritat i el
Voluntariat de la Comunitat Valenciana), i l'ONG Globalització dels Drets Humans, en el qual han participat
milers d'estudiants valencians.

David Ferrer Tomás

Lara Fernández Sánchez

L'Escola va participar en aquesta iniciativa amb l'alumnat del 1r cicle de Primària durant el curs passat,
consistent en el treball previ de la Declaració Universal
del Drets Humans, centrant-se sobretot en el dret a l'educació i amb el dibuix lliure d'allò que havien sentit.
El jurat ha atorgat un dels premis de Primària a
David, i també ha volgut reconéixer els treballs de Lara
Fernández i Manel Segura amb sengles accèssits.
Felicitem les classes de 1r i 2n A i
B per participar i fer-ho tan bé i particularment a David, l'alumne guardonat així com a Lara i Manel per
les seues mencions. A tots tres i les
seues famílies els enviem una forta
abraçada.
Enhorabona!
Manel Segura Lozano

Lola, Arantxa,
Carles i Raquel N.
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Punt de partida
(nova secció)
Aquesta nova secció està oberta a la participació dels nostres lectors i lectores, siguen aquestos l'alumnat, pares i mares o professorat. No ho
dubteu, si us agrada escriure, aquesta és la vostra secció. Aquest és el punt de partida:
“És ben segur que moltes seran, són i han
estat les persones que han escrit sobre
aquest bell període estacional en què ara
ens endinsem: la fi de l'estiu i el principi de
la tardor. Potser per haver de començar a
agrair eixa frescor incipient que relega la
calor a un segon pla o, tal vegada, pel fet
d'emprendre un nou camí, ple de nous reptes, que no conclourà fins l'estiu proper. O
per la caiguda de les fulles. O pel sabor de
les noves fruites. O quelcom. O també per
l'elegància d'eixa llum tèbia que impregna
d'encís els nous capvespres i que, amb la
serenitat de les nits anticipades, ens mostren un paisatge força gràcil.
Siga com siga, el fet és que m'agrada
aquesta nova estació que tot just ara comença. Benvinguda sigues, tardor.”
Carles García
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El pensament de...
Carl Sagan
L'absència de proves no és cap prova
d'absència.
Carl Edward Sagan (Nova
York, 1934 - Seattle, 1996)
astrònom i divulgador científic.

Carl Sagan

AMPA informa
S'ha ampliat el termini d'inscripció de les activitats extraescolars fins el 31 d'octubre. Us recordem que és important matricular-se a temps
perquè del contrari hi ha un recàrrec de 20 euros.
Us recordem també que si no sou socis/sòcies
de l'AMPA i els vostre fill/filla participa en alguna
extraescolar haureu d'abonar 30 euros addicionals, per la qual cosa us animem a formar part de
la nostra associació.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Junta Directiva de l'AMPA

Carol, la gossa
Cap al mes de juny va aparèixer a l’Escola una
gossa molt guapa, temorosa però molt dòcil. Tots
el dies estava quan arribàvem de matí. Al principi
entrava a l’Escola però després d’arreglar algun
forat no ho va intentar més.
Començàrem a donar-li menjar, ens organitzàrem entre uns quants per comprar-li un bon sac
de pinso.
Com que no hi havia forma de trobar-li casa avisàrem a la gossera. Un matí un home amb una
furgoneta i sense cap corda ni res se la volia endur,
però és clar, la gossa no es deixava agafar. L’home
li donà un medicament, la pobra gossa va començar a tirar baves per la boca i l’home, per sort, se
n'anà sense ella.
El temps passava i Carol, com vam anomenar-la,
formava ja part del nostre paisatge. Els caps de
setmana s’apanyava i dilluns ací estava esperant
que algú li donara de menjar, i de beure, és clar.
Al poc temps, després de l’estiu (el mes d’agost
també ella se n’anà de vacances, no sabem on), a
una xarxa social vam veure que una antiga alumna
la tenia al seu mur anunciant-la per buscar-li amo.
En l’anunci, en anglés, li deien Coco Chanel. Quina
sorpresa més gran!, Carol al mur de Lucía Barranco. Ens comunicàrem amb ella i ens digué que
l’havia vista al Facebook d’un restaurant de Russafa, Appetite. De seguida ens posàrem en contacte amb les propietàries Arantxa i Bony. El fet és
que els pares d’Arantxa tenen una casa al costat
de l’Escola i coneixien i cuidaven també a CarolCoco, l’havien posat un collar i venien quan podien

Carol ja té una família.

a passejar-la, caminant, i de vegades, en cotxe.
Parlant amb elles erns assabentàre què la nora del
veí d’enfront de l’Escola és veterinària i l’havia
posat una pipeta i estaven organitzant com fer per
a buscar-li amo. Bé, l’organització consistia en què
la veterinària, Raquel, l'esterilitzava i Arantxa i
Bony la cuidarien, de manera que fóra més fàcil
que algú la volgués. El cas és que abans de començar tot aquest procés una mestra de l’Escola li
trobà amo.
En aquest moment està operada i dijous vinent
se’n va a la seua nova casa.
Han passat més esdeveniments però la gossa
també té la seua intimitat i no cal contar-ho tot.
I conte contat....
Volem donar les gràcies sinceres a Raquel,
Arantxa, Bony, Mamen i Josele per col·laborar en
fer la nostra Carol feliç.
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Estimats caroliners i carolineres que feu anys
des del dia 1 d'octubre fins el 12 d'aquest mes.
Des del Correu, volem enviar una forta abraçada
i una immensa felicitació a:
Chloé Hazanas 2. Nicolás Peris, Lola Ramírez,
Clara Montesa i Mar Julià 3. Sae Hergueta, Nerea
Beltrán, Adrià Garcia i Toni Ariza 5. Claudia Aradilla 7. Judith Pons i Daniel Torices 8. Jesús Garcia i Iván Gonzálvez 11. Carlos Morán i Sergio
Muñoz 15.
A més, volem demanar disculpes a Arturo
Abad, ja que la passada setmana va fert 7 anys
i no 8, tal i com havíem publicat en el número
anterior, així és que a tots i totes:
MOLTES FELICITATS!!!!
Una altra felicitació la dediquem a la família
d'Eric Tévar Font, de la classe dels Inuits, pel naixement de la seua germana Vera. Felicitats a tots
i benvinguda al món!

Eric Tévar Font amb la seua germana Vera.

Lucas i Lucía Suárez Abril amb Marcos.

I la darrera felicitació és per a la família de
Lucas i Lucía Suárez Abril (2n A, 2n B de Primària) pel naixement -al mes de juliol- de Marcos.
Un bes a tots tres. Benvingut al món!

Miguel Àngel, Emi, Abelard i Jeroni també feren anys fa uns dies.
Ací els teniu bufant, tots plegats, els tres ciris de dues tartes.
Clar, entre els quatre sumaven 207 anys. Per molts anys!!!!

Bones notícies d’antics alumnes
Aquesta setmana la redacció del Correu del Dijous
ha rebut moltes i bones notícies d'antics i antigues
alumnes.
En primer lloc, ens arriben noves de Miguel Àngel
Baixauli, alumne de la I Promoció, dedicat al món del
cinema qui proper dia 3 comença el curs: Cine
Abierto. Nuevos cines y nuevas formas de participación social, a la Facultat de Belles Arts de València.
Cristina Jiménez Nonnast, alumna de la VIII Promoció, ha aconseguit establir-se pel seu compte i
obrir una botiga-taller, Cartoné, dedicada a la restauració i la enquadernació on realitza allò que li
agrada amb un gust i una professionalitat exquisits.
Programa cursos i tallers com aquest de realització
de “Quadern Bradel” una de les activitats didàctiques
que organitza periòdicament. Cartoné es troba al carrer Martí l'Humà cantó Àngel Guimerà de València.
www.cartone.es

Els Premis de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), dins la seua categoria
Nous Mitjans han tornat a premiar l'estudi de disseny gràfic Néctar al qual pertany Javier Lacasta
Vilar, alumne de la IX Promoció.
La nostra exalumna de la IX Promoció, Cristina Navarro Campos, també està d'enhorabona i és que
acaba de ser publicat el seu article The Influence of
Host Fruit and Temperature on the Body Size of Adult
Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Under Laboratory and Field Conditions (Un estudi sobre la mosca
de la fruita), en una de les seccions de la prestigiosa
revista científica nord-americana Ecological Society
of America.
N'estem molt contents de rebre tan bones notícies
i molts orgullosos/orgulloses del vostre recorregut.
Enhorabona i endavant!

Des de dilluns dia 3 d'octubre el professor
tutor de la classe de 4t de Primària és
Christian García Marco en substitució de
Gloria Gil, en els darrers dies del seu embaràs. Desitgem descans i forces a Gloria i us
presentem Christian, a qui donem la benvinguda i animem en la seua nova tasca.

Objectes perduts: help!
Ha aparegut a Infantil un penjoll daurat, fet de
fils i cilindres d'aquest color.
A més, hi tenim extraviada una jaqueta de talla
3 anys, de color blau marí. Ambdós objectes es
troben al despatx de Rosa.
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Visita a Alboraia
Passat 29 de setembre des de l'àrea de Socials
i des de la tutoria de 1r d'ESO s'organitzà una eixida a Alboraia. La visita era completament voluntària perquè era de vesprada i estava fora de
l'horari escolar. L'eixida tenia dos objectius principals: utilitzar el transport públic i veure'ns en
un àmbit diferent a l'Escola per tal que l'alumnat
nou anara coneixent noves persones i entaulant
amistats. Des de l'àrea de Socials hem treballat
un tema introductori, el Transport públic, Emili
havia distribuït en classe un plànol del metro a
cada alumna/alumne amb les distintes rutes,
tipus de bitllets i zones; per això només calia experimentar pràcticament el transport públic.
Vingué més de la meitat de l'alumnat. Ja el dia
anterior i el matí de la visita es respirava en
classe molta emoció. La visita va ser molt profitosa i l'alumnat quedà molt content.
La visita fa més de 10 anys que s'ha organitzat
i era la primera volta que arribàvem a Palmaret

subterràniament. Fa uns mesos s'inaugurà el
tram subterrani d'Alboraia.
Anàrem a una orxateria i després tornàrem en
metro.
Maduixa Rosa

Alumnat de 1r de Secundària a l’entrada del metro.

40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
1974 (i una mica més del 72)
Rellegint la nostra història publicada fins ara hem
pensat tornar a escriure la primera entrega corresponent a 1972:
“Era l'any 72 del
segle passat. Era
una dona compromesa amb la renovació pedagògica, amb
la construcció d'una
escola lliure, no dogmàtica, crítica, científica.
Escoles
així
no
eren freqüents a
l'Estat Espanyol, sols
magnífiques excepcions repartides pel
territori. Una jove
mestra, Chon GarcíaSala va iniciar la
nostra a una casa
d'estiu de Benimàmet. Era l'inici del
seu somni que any
rere any aniria fent
Chon García-Sala en una foto de 1993.
realitat en aconseguir sumar al seu projecte a professionals i famílies compromeses amb una línia pedagògica
innovadora.”
Eixos van ser els nostres inicis.

1974
La pena de mort estava vigent al territori espanyol i,
aquest any, malgrat les mobilitzacions populars demanant l'indult de l'activista Salvador Puig Antich, aquest
és condemnat a mort i executat a la presó de Barcelona amb el garrot vil.
El salari mínim interprofessional estava fixat al nostre país en 40 euros mensuals aproximadament.
En l'àmbit cultural, el MOMA (el Museu d'Art Modern
de Nova York) no accepta la sol·licitud del Govern Espanyol de tornar el quadre Guernica de Pablo Picasso,

justificant la seua decisió en el respecte a la voluntat
del pintor espanyol què sols autoritzava l'entrada de la
seua obra a Espanya quan aquesta fora democràtica.
L'exorcista, pel·lícula de terror de William Friedkin, va
ser l'èxit cinematogràfic de l'any.
Les sèries infantils de televisió Pippi Calzaslargas i
Marco i la de documentals zoològics El hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de La Fuente, són estrenades a
la televisió pública amb un gran éxit.
Eddy Merckx aconsegueix ser el primer pentacampió
del Tour de France, la volta ciclista més important. El
campió de Formula 1 va ser Emmerson Fittipaldi.
James Brown, amb Sex machine i The Rolling Stones
amb Angie, van ser els artistes musicals més escoltats.
Aquest any va nàixer el futbolista Julen Guerrero.

En una foto de la celebració del 18é Aniversari de Les Carolines -any 1990trobem a Alicia García-Sala (esquerra) amb la seua germana Chon (imatge
incompleta a la dreta), junt amb unes antigues alumnes de l’Escola .

I aquest any, a Les Carolines: S'incorpora Alicia García-Sala com a administradora i ajudant de tot allò que
sorgeix. Rescatem les impressions de Chon al seu llibre Les Carolines, un passeig sentimental: “...el
nombre d'alumnes ha augmentat i separem les aules
de maternal i llar d'infants, però... quan acabà el curs,
estava convençuda que el meu somni de tindre un parvulari tal i com jo havia somiat podia trencar-se. Sols
romaníem en el projecte Rosa Mari, Rosa Ferreres, Andrea, la meua germana i jo...”

