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El Consell Escolar es renova
D'acord amb la resolució de 22 de setembre de 2011
de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, es
convoquen eleccions per a la renovació parcial dels
Consells Escolars.
La Junta Electoral formada per: Carles García i Maria
Jutglà (professorat), Sònia Casquete i Rafael Santibáñez (Titularitat del Centre), Mónica Jover i Laia Campos (representants dels pares i mares), Aitana López
Rueda i Alberto Palanca (de l'alumnat) i Miguel Ángel
Moret, Director de l'Escola ha acordat:
Admetre les candidatures dels diferents sectors a
partir del 20 d'octubre.
Fer el tancament de la llista provisional de candidats
i candidates l'11 de novembre.
Publicar la llista de candidats i candidates el 16 de
novembre.

Admetre les possibles reclamacions a la llista publicada, el 21 de novembre.
Publicar la llista definitiva de candidats i candidates
el 22 de novembre.
Repartir les paperetes electorals per afavorir el vot
per correu el 24 de novembre.
Celebrar les Eleccions a Consell Escolar el 28 de novembre, segons marca la llei.
Els sectors que s'han de renovar parcialment són:
pares i mares: 2 membres.
Alumnat: 1 membre.
Professorat: 2 membres.
Us recordem que el Consell Escolar és el màxim
òrgan de govern de l'Escola i, per tant, és una
excel·lent oportunitat per formar-ne part.

De Premis
Ja us vam anunciar al Correu número 457 (6-10-11)
que David Ferrer havia obtingut el Premi del Síndic de
Greuges en la modalitat de Primària; doncs bé, dimarts
passat va celebrar-se la cerimònia de lliurament al Palau
de Benicarló de València, seu de les Corts Valencianes.

Mentrestant, la resta d'infants amb els mestres Lola i
Miguel Ángel, van visitar les dependències del Palau:
l'escala oval, el saló de les recepcions, la sala de la Mesa
de les Corts... i l'Hemicicle on, des de la tribuna de públic i des dels escons dels i de les diputades, vam veure
els seus companys que ja havien acabat d'assajar.
El discurs del Sr. Juan Cotino, President de Les Corts,
i el del Síndic de Greuges, Sr. Cholbi, obriren pas a la
lectura de la Declaració Universal dels Drets Humans per
l'alumnat de tots els centres guardonats. Per la nostra
Escola, llegiren -magistralment- Lucía i Miguel. Aplaudiments i més aplaudiments.
Per acabar, un esmorzar al jardí de Les Corts i alegria,
crits, carreres, una entrevista per a la TV i somriures.
Felicitats als infants guardonats i a tots els participants.
A poc a poc l'educació arribarà a ser un dret universal.

Miguel Garrido Benlloch i Lucia Verdeguer Broseta en la Tribuna de Les
Corts Valencianes llegint la Declaració Universal dels Drets Humans.

A David l'acompanyaven Lara Fernández i Manel Segura que havien obtingut sengles accèssits més Pablo
Gil, Lucas Suárez, Pau Martínez Jutglà, Aitana González,
Clara Villar, Pablo López, María Monrabal, Lucas Díaz, Miguel Garrido i Lucía Verdeguer, com a companys i companyes del cicle que havia participat.
L'acte començà a les 10 quan David, Lara, Manel, Miguel i Lucía, van entrar a assajar l'acte acompanyats per
la mestra Raquel Navarro.

Fotografia de tots els guardonats en els Premis Síndic de Greuges.
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De muntanyes i cims

L’AMPA informa

Aquest cap de setmana hem estat part d'Exploradors
i Exploradores amb els seus pares i germans al Penyagolosa. Ha estat d'allò mes divertit. Hem passat la nit
a un Monestir que donava una mica de por i sense moltes comoditats però ... tan bonic! Hem pujat al cim a
on les vistes eren espectaculars. Els xiquets i xiquetes
s'han portat com autèntics exploradors. Ho recomanem a tothom!
Lucía Castilla,
mare de Rafa Macián. 3r B de Primària.

La Junta Directiva de l'Associació de Pares i
Mares de l'Escola us convoca i convida a la Reunió General que se celebrarà proper dia 25 d'octubre, dimarts a les 18:30 hores a l'Escola.
L'ordre del dia serà:
- Informe de comptes del curs 2010-2011.
- Pressupost pel curs 2011-2012
- Sol·licitud d'un ATS permanent al Centre.
- Activitats Extraescolars.
- Precs i qüestions.
Us eperem.
Ester Carbonell, Presidenta.

Còmics i... Andrea Bodón

Excursió al Penyagolosa d’alumnes i famílies de 3r B de Primària.

Notícies, reportatges,
cròniques... diaris
La classe de 4t d'ESO reprèn, un curs més, el que
serà el tercer projecte de participació en el concurs “El
País de los Estudiantes” que organitza el diari El País.
Abans de posar-nos mans a l'obra hem d'aprendre,
llegir diaris, entendre i reflexionar sobre la tasca periodística: quines coses són notícia i quines no. Com
podem arribar a ser objectius, com saber si la premsa
ho és. Què és més important, el text, la fotografia o la
maquetació. Què significa ser rigorós i crític. Com és i
com s'organitza la premsa digital.

Dimarts 18 d'octubre l'Escola va rebre una visita inesperada i afectiva.
Es tracta d'Andrea Bodón Gil, alumna de la
XVIII promoció de Les Carolines que volia compartir, amb el seu antic professorat, l'alegria d'haver aconseguit la titulació d'Auxiliar de
Veterinària.
Molt emocionada, ens va donar la notícia i ens
va contar com anava la seua vida.
Aprofitant que Andrea fa classes de còmic a
alumnes més xicotets vam convidar-la a explicar
el seu treball a l'alumnat de 1r d'ESO que, casualment, es troba desenvolupant el tema del
còmic, des de l'assignatura de Castellà.

Andrea Bodón amb l’alumnat de 1r d’ESO parlant sobre còmics.

Ferran Bono amb l’alumnat de 4t de Secundàriaen el Taller de Premsa.

Totes aquestes qüestions fonamentals i bàsiques les
abordàrem durant el taller de premsa que es va iniciar
passat dimarts dia 11 d'octubre amb la visita de Ferran Bono, diputat al Congrés, pare de Júlia i Martina
Bono, alumnes de la classe dels Víkings i dels Pirates.
Des d'un punt de vista professional (Ferran és periodista i treballa al diari El País) ens ha aclarit moltes de
les preguntes que teníem al cap. Les seues experiències ens han servit per apropar-nos una mica més a
aquest món de la informació i, de segur, ens ajudaran
a dur endavant, aquest projecte-diari que ja comença
a gestar-se.

Amb un magnífic clima de treball, xics i xiques
de 1r preguntaren dubtes, van aprendre a representar la forma de la figura humana femenina i
masculina i també, un poc, sobre història del
còmic.
L'alumnat ha quedat tan encantat que Andrea
els ha promés tornar molt prompte, per veure els
seus avanços.
Ens n'alegrem molt de tornar a veure't.
Gràcies, Andrea!

Moltes felicitats
Aquesta setmana els toca el torn a Carmen
Arias 3, Juan Manuel Fernández i Nelson Lluch 4,
Aitor Sevillano 7, David Almero 8, Tom Birch 11 i
Alejandro Sevillano 7.
Moltes felicitats a tots i totes i per mooooolts
anys!!!!!!!!!!!!!
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+ Lituània
Ja estan ací, arribaren divendres 14 cap a la 1 de la
matinada, o siga el dia 15 realment. En eixir el sol de
dissabte l'alumnat lituà amb les seues mestres -Lolita i
Renata- i l'alumnat de 4t d'ESO posaren rumb a Xàbia.
La calor i el bon temps els acompanyà durant tot el dia,
és per això que els i les nostres hostesses no van perdre l'ocasió per donar-se un bany al Mediterrani.
Diumenge, famílies, nervis, maletes, dinars i xarrades
per conéixer-se millor.
Dilluns tota l'Escola els donà la benvinguda. Es féu
amb un acte divers, divertit, però també emotiu. Tots i
totes, des de l'alumnat d'Infantil 2 Anys fins els seus
companys i companyes de 4t d'ESO vam poder dir-los
Labas (hola en lituà).

Moment de la benvinguda a l’alumnat i professorat lituà a Les Carolines.

Compartint activitats al laboratori.

Per tal de ser bons amfitrions i amfitriones els vam
preparar tallers de ciències, de llengua, d'educació física, d'art i d'història.
La setmana ha
estat plena d'activitats. Dimarts el centre històric de la
nostra ciutat. Dimecres recepció oficial
de
l'Alcaldessa
Conxa Garcia a l'Ajuntament de Picassent.
Dijous, visita a l'Oceanogràfic i divendres els direm adéu
a l'Escola. L'alumnat
de 4t d'ESO els oferirà un concert assajat per a l'ocasió.
Visita a la ciutat de València.

1, 2, 3... Tàndem
Ja s'han donat per començades les activitats Tàndem
d'aquest curs. L'ocasió ho requeria i els participants posaren totes les ganes per inaugurar aquesta iniciativa
que tan bon sabor de boca ens deixà el curs passat.
Els i les iniciants van estar les classes de 3r d'ESO amb
els seus germans i germanes menudes, l'alumnat de 1r
B de Primària, i la classe de 2n A de Primària junt amb
l'alumnat de 4t d'ESO, que han aprofitat l'activitat per
posar en marxa l'hort de l'Escola.

Alumnat de 2n A de Primària i 4t d’ESO treballant a l’hort escolar.

Endavant alumnat Tàndem! Esperem poder gaudir
molt prompte d'aquests aliments.

Classes de 3r d’ESO i 1r B de Primària preparant l’hort escolar.

El primer que s'havia de fer era llevar les males herbes i, mans a l'obra, així ho feren.
El terreny s'ha quedat a punt per treballar la terra i,
posteriorment, començar a plantar.
Amb moltes ganes de tornar a veure funcionar el nostre hort, els diferents grups Tàndem continuaran amb la
tasca, seguint el calendari programat.
Està previst plantar fruits d'hivern com ara, creïlles,
carlotes, raves. El grup Tàndem, format per l'alumnat
de 2n A i de 4t d'ESO ja han preparat un planter. De moment, el tenen a l'hort de la classe dels Astronautes on
el cuiden.

L’hort escolar preparat per realitzar conreus d’hivern.
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Paraules que ja no estan de moda
Solucions
Autostop: Viatjar en un cotxe desconegut de manera gratuïta. També
es deia fer dit perquè havies d'ensenyar el dit polse per parar el cotxe.
Carca: Defineix als carcamals
que es negaven a qualsevol canvi
social, polític o religiós.
Dos cavalls: s'anomenava així a
un model de la marca Citroën,
d'escassa potència i molt popular.
Elepé: Disc de llarga durada. Les
inicials de Long Play donaren pas a LP
i es va començar a escriure's elepé.
Grisos: En l'argot progressista
significa policia perquè aquesta
portava l'uniforme d'aquest color.
Magnetofó: Va durar poc de temps
perquè de seguida es va dir casete.
Penene: Procedeix de les inicials
PNN (Professorat no numerari). Ja
no existeixen.
Progre: Encara s'utilitza. Era aquella persona amb barba, cabell llarg
(homes), sense maquillatge (dones),
partidaris de l'amor lliure, etc. Tenien
una tendència política esquerrana.
Tebeo: Procedeix de la marca comercial TBO, una revista infantil creada
en 1917 (Mortadelo i Filemón, etc.)

Teló d'acer: El Primer Ministre Britànic Winston Churchill es va inventar
aquesta expressió que representa la
divisió política d'Europa, després de
la Segona Guerra Mundial.
Technicolor: Una manera especial de tractar el color al cinema. A
les primeres pel·lícules a color se'ls
anomenava així.
Tocadiscos: Reproductor de discs
de vinil.
Trenka: És una peça d'abric imprescindible per als progres amb uns
botons peculiars, en forma de banya.
Yeyé: La cançò del Beatles “Shee
loves you (yeah, yeah, yeah)” donà
nom a tot un moviment: els yeyés,
majoritàriament eren els moderns
dels anys 60.

Paraules una mica més
modernes
Talibà
Airbag
Perestroika
Transgènic
Yuppi
Vaca loca

40 anys del naixement de
l’Escola: felicitats!
1976
La moneda, que fins eix moment,
duia l'efígie de Franco, és canviada
per una pesseta nova amb el rostre
de Juan Carlos I.
Després de 37 anys, el Partit Comunista d'Espanya és legalitzat.
S'aprova la Llei de la Reforma Política, pas previ a la democratització
de les Institucions.
Apareix el Diari El PAÍS (aleshores
El PAIS).
L'Argentina cau en el pou de l'horror amb la dictadura militar del General Videla.
Uns 15.000 habitants de Seveso
(Itàlia), pateixen lesions cutànies
greus i altres formes d'intoxicació,
afectats pel núvol tòxic de tetraclordibenzoparadioxina (TCDD) i han de
ser evacuats.
La fàbrica Ford d'Almussafes treu
el seu primer cotxe a Espanya (un
Ford Fiesta).
Al món de la cultura l'èxit de la
temporada és la pel·lícula “King
Kong” dirigida per John Guillermin i
s'estrena “El Gran Dictador” de
Charles Chaplin, prohibida des de
1940.
A la televisió espanyola el concurs
“Un, dos, tres, responda otra vez”
de Chicho Ibáñez Serrador o la sèrie

de dibuixos animats “Heidi”, són els
èxits.
És l'any en què Agatha Christie
(Mort al Nil), Lucchno Visconti
(“Mort a Venècia”, “El Gatopard”) i
Fritz Lang (“Metropolis”) moren.
Parlant de música, la Direcció General de Seguretat (DGS) prohibeix
el recital a Madrid del cantautor valencià Raimon. I les cançons més
escoltades són Jamás de Camilo
Sesto i Fly, Robin, Fly de Silver Convention.
Naix Laia Campos, professora de
Secundària de l’Escola.

Laia Campos Saurí en una
foto del curs 2007-2008.
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Particularíssim
Jaume Ruiz Torrent, alumne
de 1r B de Primària.

Jaume Ruiz Torrent

Una pel·lícula recent:
-Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión.
Una d'imprescindible:
-Cars.
Un color:
-Roig.
Un menú:
-Espaguetis.
Un lloc per viure:
-París.
Un arbre o una flor:
-El taronger.
Un perfum:
-De xocolata.
Un animal:
-El gos.
Un malson:
-Caure des d’un gratacel i que els
bombers no hi hagen sentit l’alarma.
Que em caiga un edifici damunt.
Un pastís:
-De xocolata.
Un desig:
-Donar una volteta en un Ferrari
de Fórmula 1.
Un viatge:
-A París.
Una assignatura:
-Educació Física perquè és jugar.
Una paraula:
-Colom.
I mentrestant, a Les Carolines...
Anem complementant i donant forma
al que estem fent al nostre petit parvulari. És un any de visites a altres escoles, sobretot de Barcelona, on
aprenem noves maneres d'organitzarse, i així, quan tornem, discutim i establim:
les
reunions
setmanals
pedagògiques, els informes trimestrals
de l'alumnat, les reunions amb les famílies per classe, les entrevistes individuals.
També decidim dedicar un cap de
setmana sencer per poder tractar amb
profunditat els temes importants per a
l'Escola.
Estem començant a construir les estructures del projecte.

