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Lituània: aquest petit i gran país
Lituània és un estat d'Europa, i el més al sud dels
estats bàltics. Limita al nord amb Lètonia, a l'oest
amb la mar Bàltica, al sud-est amb Bielorússia, i al
sud amb Polònia i Kaliningrad (Rússia). Va formar
part de la Unió Soviètica sota el nom de República
Socialista Soviètica de Lituània. És membre de l'OTAN, del Consell d'Europa, i de la Unió Europea. La
capital és Vilnius, Capital Europea de la Cultura al
2009.

Mapa on podem localitzar Lituània dins la Unió Europea.

Durant el segle XIV Lituània va ser el país més
gran d'Europa: l'actual Bielorússia, Ucraïna, i parts
de Polònia i Rússia van ser els territoris del Gran
Ducat de Lituània. Arran de la Primera Guerra Mundial el 16 de febrer del 1918 es signà l'acta de la
Independència de Lituània declarant el restabliment
d'un estat sobirà. A partir de 1940 Lituània va ser
ocupada en primer lloc per la Unió Soviètica i després de l'Alemanya nazi. Quan la Segona Guerra
Mundial s'acostava a la seua fi -el 1944- i els nazis
es van retirar, la Unió Soviètica tornà a ocupar Lituània. L'11 de març de 1990, Lituània va esdevenir la primera república soviètica que va declarar la
seua independència. Abans de la crisi financera
mundial de 2008-2009 la Lituània post-soviètica
tenia una de les economies de més ràpid creixement a la Unió Europea.
Segons Invest in Lithuania, Lituània té el doble de
persones amb educació superior que la mitjana de

la Unió Europea i la proporció és la més alta del Bàltic. A més, el 90% dels lituans i lituanes parlen almenys una llengua estrangera i la meitat de la
població parla dos idiomes estrangers, principalment el rus, l'anglés, i el polonés.
La Universitat de Vilnius és una de les més antigues del nord d'Europa i la més gran de Lituània.
Dilluns dia 17 l'alumnat de l'Institut Silute Vilunas
Gimnasium, de Vilnius -Lituània- serà entre nosaltres com a participant del desé Intercanvi Lingüístic- un programa escolar d'aprenentatge de
llengües, l'anglés, que comporta la visita recíproca
de l'alumnat i professorat de dos instituts europeus.
Dilluns arribaran a l'Escola on els rebrem amb els
braços oberts i moltes sorpreses i regals. Moltes paraules i somriures per desitjar-los bona estada a les
cases valencianes.
Hem de dir que aquest programa no seria possible sense la inestimable col·laboració de les famílies de l'alumnat de 4t d'ESO que participa, així com
de les famílies lituanes que ens acolliran quan ens
toque anar-hi a nosaltres: és un esforç que us reconeguem i aplaudim.
Aquesta és la llista de participants:
Arimanté i Pau Abenza, Arturas i Jaime,
Berta i Guillermo Giner, Eimantas i Rubén,
Emilija i Edita, Gabrielé i Nacho, Greta Griciunaite i Noemi, Greta Macijauskaite i Irene,
Greta Vinĉaite i Mireia, Ignas i Sergio, Juste i
Laura, Justinas i Guillermo Gómez, Laura Deikuté i Pablo, Lukas i Ramón, Martyna i Ivan,
Nojus i Carlos, Rasita i Maria, Rokas i Pau Sintes, Ruta i Alba.

Panoràmica de Vilnius, capital de Lituània.
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Punt de partida
Des de la meua habitació
Sempre que tinc oportunitat de pensar i comparar,
pense i compare. Dèries dels humans. En aquesta ocasió, però, reflexionava sobre les relacions interpersonals després que el fet d’obrir el calaix dels calcetins
m'hagués
ajudat a corroborar-ho:
ens assemblem més del
que sembla.
I és que amb
tanta varietat, són pocs
els que continuen el seu camí junt amb el mitjó de la seua vida. Altres s'avorreixen ràpidament del concubinat i una
setmana la passen plegats amb una parella i a l'altra
han canviat d'acompanyant. Hi ha els fidels, els solitaris o, simplement, els més romàntics, els quals esperen una mitja taronja que estiga disposada a fer uns
bonics passejos el dia menys esperat. Igualment hi ha
els últims en arribar, els més confortables i sofisticats.
I aquells que es coneixen de pam a pam cada racó del
calaix. I els estranys. I els mutilats, segregats pel fet
de ser diferents i esperant, que algun dia, els siguen
cosides les ferides d'una guerra que ha durat molts
anys.
Ara he passat de llarg. L'armari dels vestits...
Carles García

Taller literari
A la classe de 5é de Primària estan fent activitats de
llengua. Joan, el seu mestre, vol ressaltar l'alt nivell
dels poemes realitzats i felicita a tota la classe.
Publiquem el de Kora Gnonnas, com a mostra.
Felicitats a tots i totes!
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El pensament de...
Pablo Picasso
La inspiració existeix, però ens ha de
trobar treballant.
Pablo Ruiz Picasso
(1881-1973), un dels
més reconeguts pintors del
segle XX.

Pablo Picasso

La vaga d’estudiants
Passat dia 6 d'octubre estava convocada una jornada
de vaga per a l'alumnat d'ESO per part dels Sindicats
com a protesta per les retallades i ajustos econòmics
que afecten a Educació.
Les famílies de Secundària i l'alumnat van ser puntualment informats. L'Escola va obrir les seues portes
amb l'activitat normal. La no assistència a les aules va
ser de 36 alumnes.

Conprovant l’elasticitat
L'alumnat de Física i Química de 4t d’ESO comprova
experimentalment la llei de Hooke. Es tracta de mesurar els diferents allargaments que experimenta un cos
elàstic (una molla) en aplicar diferents forces. La relació ha de ser lineal i, per comprovar-ho, apunten les
dades i realitzen un gràfic que haurà de donar com a
resultat una línia recta; en cas contrari no s'acompliria
la Llei i no podríem anomenar elàstic al cos.
Eureka

La mar és distinta
És la mar
la mar amiga
jo la vull
perquè és distinta.
Kora Gnonnas Leiva
Tant blava la mareta,
no tireu el fem a ella
que té ja molt de treball
tenint cura del ramat
L'aigua reflexa
la llum de la Lluna
De nit, jo hi vaig
a veure-la i admirar-la
perquè a aquestes hores
la mar ja descansa
És la mar la meua amiga
jo la vull perquè és distinta

Moltes felicitats
Aquesta setmana volem felicitar des del correu
als caroliners i carolineres que fan anys del 13 al
19 d'aquest mes. Marcos Navalón 2, Carlota Buades 3, Adriana Biot 4, Rubén Llario 5 i a Rubén
Pastor 16.
Moltes felicitats i per molts anys!!!!!!!!

Alumnat de 4t de Secundària al laboratori.

Paraules que ja no
estan de moda
Però que sí s'utilitzaven
en els anys setanta:

AUTOSTOP
CARCA
DOS CAVALLS
ELEPÉ
ELS GRISOS
MAGNETOFÓ
PENENE
PROGRE
TEBEO

TELÓ D'ACER
TECHNICOLOR
TOCADISCOS
TRENKA
YEYÉ
Saps definir-les?
Escriu-nos a escola:
@lescarolines.com
i les publicarem.
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+ 9 d’octubre
Ainhoa Cardona, de 3r A de Primària, Elena Agramunt, de 3r B i Lucía García-Robledo, de 4t ens conten la visita al Museu de Història de València a propòsit
del 9 d'octubre:
“... ens van
contar tres històries
de
Jaume I, que
van anar a
conquerir
Palma de Mallorca i van
destruir la muralla i la van
c o n q u e r i r. . .”
“Van fer un
trencaclosques
de la ComuniAlumnat de 3r de Primària al Museu d’Història.
tat Valenciana”
“Ens va agradar molt i ens van parlar de com eren
abans, com anaven vestits i la ceràmica i els gerros
dels musulmans...” “Vam veure a una pantalla com era
València abans i com és ara” “Et conte la infantesa de
Jaume I? Doncs va nàixer a Montpeller i, com els seus
pares van morir, visqué amb els seus oncles i es va fer
un gran cavaller. De gran va conquerir un poble menut
de les Illes Balears i després tota l'illa. Va vindre a València que estava tota emmurallada, així que l’envoltà
de soldats que no deixaven eixir ningú i com que no
tenien menjar, doncs morien els musulmans de dins...”
“ Saps com es deia València abans? Puix Balansiya...”
“Les persones del Museu ens han dit que, excavant per
fer-lo, trobaren peces molt importants...” “Ah, i que a
València eren molt rics perquè hi havia arròs, safrà i
molt de menjar...”.
L’alumnat de Secundària es dividí en dos grups. 1r i
2n visitaren el Micalet, les torres dels Serrans i la plaça
del poeta Llorente on es troba una placa explicativa
que indica el lloc on es trobava la porta de Xadxar, per
on entrà triomfalment Jaume I el 9 d’octubre del 1238.

Les classes de 3r i 4t agafaren el tren fins a Nules,
allà caminaren uns 20 minuts fins arribar a un poble
emmurallat: Mascarell, recorregueren el poble amb
unes explicacions que feia Emili i després feren unes
activitats. Finalment anaren en tren a El Puig i pujaren
a la muntanyeta que Jaume I conquerí al 1237, punt
estratègic imprescindible per a preparar la conquesta
de València.
L’alumnat dels quatre cursos havia treballat en
classe un dossier i havia fet unes activitats prèvies que
després es completaven amb la visita i amb altres activitats in situ.

Dalt i baix fent figuretes de massapà per a la tradicional “mocadorà”.

Massapà, massapà, més massapà.
Té, poliol, suc de llima, sucre.
Música, banderoles, crits, rialles.
Pares, mares, iaios i germans.
Dolça festa. Dolces gràcies per fer-la possible.

Alumnat de 3r i 4t de Secundària, dalt a Mascarell i baix a El Puig.

Batalla entre Moros i Cristians al pati d’Infantil realitzada el 7 d’octubre.

CORREU DEL DIJOUS

13 d’octubre de 2011

4

A la recerca del tresor
“...A les 9:20, quan arribàrem al col·le, preparàrem la
motxilla de les mestres amb una farmaciola, mudes per
si de cas, tovalloles humides i els entrepans per dinar.
Després ens ficàrem les samarretes pirates i les enganxines de víkings i pirates.
Vam arribar a les 10:30 als Vivers. Allí ens esperava
una monitora que ens acompanyà a seure en rotgle per
a menjar galetes i agafar forces per al que ens esperava.
De sobte, van aparéixer un pirata i una vikinga un poc
despistats, contant les passes i amb un mapa del tresor
de l'inrevés, preguntant-nos qui érem i què fèiem allí.
En eix punt, pirates i víkings ens vam separar per ajudar-los a buscar els tresors que, pels Vivers, estaven
amagats.
Vam passar moltes proves i jocs per aconseguir-ho: un
oceà de molts colors, un conte gegant del Capità Calabrota, un pirata/víking molt estrabul·lat al qual li havien
apagat el llum, i un altre al qual li havien fet un encanteri
i tenia el dit pegat a la boca. Al final, va aparéixer la filla
del Capità Calabrota amb el cofre del tresor i ens van regalar un collar a cadascú.

Pirates i Víkings al parc de Vivers escoltant una història i cercant un tresor.

Com veieu, ho vam passar fenomenal!!!!!
Després, a l'Escola, ens esperava una festa vikinga amb
lacasitos, nous, papes, llet i suc, per celebrar la trobada
del tresor. I a l'endemà, festa pirata amb fruites típiques
de les illes pirates: mango, advocat, pinya, dàtils i entrepans que també vam compartir amb els víkings...”
Maria i Raquel

40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
1975
Aquest any és declarat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) Any de la Dona.
Comença la transformació de la moneda europea i
apareix l'ECU
La companyia espanyola RENFE fa circular l'últim
tren de vapor.
Mor Francisco Franco.
El Príncep Juan Carlos de Borbón és proclamat Rei

A l’hemeroteca del CORREU DEL DIJOUS podeu trobar el número 148 del
qual reproduïm ací la pàgina cinc amb fotografies de Mónica i Maria Elena.

d'Espanya.
Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman i Jesucrist Superstar, de Norman Jewison, èxits
cinematogràfics de l'any.
Viatge a Itaca, de Lluís Llach, sobre un poema de
Konstantin Kavafis, aconsegueix ser el disc més
venut en la nostra llengua amb 150.000 còpies.
És l'any del naixement de Mónica Jover, la mestra
d'Infantil.
I mentrestant a Les Carolines:
Chon García-Sala continuava el seu projecte: “Vaig
visitar tres escoles a Maastrich, a Holanda, . Fou una
experiència enriquidora per a mi... Una cosa que em
va sobtar fou que cada dia feien café perquè no perderen la seua olor ja que a les cases tothom prenia
café liofilitzat...” “En uns cursos d'estiu de formació de
professorat vaig conéixer
dues persones que després treballarien amb mi:
Maria Elena Nonnast, a qui
vaig proposar treballar
després d'observar el seu
interés en la renovació pedagògica. Va dir que sí i
vam passar l'estiu programant i confeccionant el
material sensorial que
després utilitzaríem. Estàvem encantades. Es va fer
càrrec de la Llar d'infants
(nascuts al 72).
L'altra persona és Maluy
Benet, una mestra que ja
treballava en una altra escola i que, al mes de setembre, acceptà la meua
oferta... Es va encarregar
dels grups de Preescolar Maluy Benet en una fotografia de
l’any 1996.
1r i 2n. (nascuts al 70 i
71). D'una manera intuïtiva estàvem treballant el
que tant Freinet com Montessori o Piaget exposaven
per a aconseguir que els infants es desenvoluparen
com a éssers complets, independents i integrats dins
d'un grup social...”

