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El Consell Escolar es renova
Ja sabeu que el proper dia 28 de novembre es renovaran parcialment els sectors de representació d'alumnat, famílies i professorat del nostre Consell
Escolar (Correu Dijous 459 de 20-10-11).
Cal renovar 2 representants dels pares i mares, 1
d'alumnat (d'ESO) i 2 del professorat.
Per poder presentar les candidatures sols heu de notificar-ho al Director de l'Escola per correu electrònic o
amb una nota en un paper. El President de la Junta

Electoral les rebrà i anotarà per confeccionar la llista
provisional de candidatures que apareixerà publicada
proper dia 11 de novembre.
És una bona oportunitat de representar el vostre
col·lectiu dins el màxim òrgan de govern d’una escola,
de la nostra Escola.
Presenteu-vos.
La Junta Electoral

En el moment de tancar l'edició del "Correu del Dijous" NO SABEM SI EL DILLUNS
31 D'OCTUBRE HI HAURA O NO CLASSE. Estem pendents de la comunicació del Consell Escolar Municipal de Picassent. En una nota a totes les famílies us ho farem saber.
També us recordem que dimarts 1 de novembre és dia festiu.

Una mar de llibres
Ja tenim tema de la Setmana de la Primavera, Els
Oceans. Va ser el tema més votat pel nostre alumnat
a finals del curs passat. A més, el 2012 serà l'any dels
oceans.
Estem carregant-nos les piles per a què moltes de
les activitats de l'Escola estiguen impregnades d'aquest esperit: programacions, tallers, narracions, teatres, treballs plàstics, geogràfics, històrics i literaris...
Des de la
Biblioteca no
volíem deixar d'aprofitar aquesta
bonica
temàtica per
celebrar una
data important per a
nosaltres, el
dia de la Biblioteca EsTres fotografies de l’activitat “Un mar de llibres”.
colar.
Malgrat que el dia amenaçava tempesta, Isabel, la
bibliotecària més intrèpida, va crear, als porxos de Primària, una mar de llibres, en la qual els nostres mariners i mariners des del 2 anys fins els 16, navegaren
al llarg de tot de dilluns 24.
En el vaixell viatjaven les classes Tàndem. Els i les
més grans agafaren llibres per tal que els més menuts
bussejaren a través de les històries marines que, molt
amablement, els pares i mares ens van prestar.
El viatge ens donà molts fruits: una animació lectora

d'allò més profitosa, l'ocasió de passar una estona
amb els nostres companys Tàndem, les ganes de
compartir els llibres que són de
la nostra casa i
el respecte amb
el qual van ser
tractats per tots
i totes.
Gràcies a tothom per aconseguir
una
celebració tan
especial.
Les
bibliotecàries
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Per què als xiquets
i xiquetes
no els agrada lligir?
Una anècdota: Una escola italiana, una classe del
primer cicle de Primària. La mestra decideix posar
bústies individuals per a cada xiquet i xiqueta. Un
xic de la classe li escriu una carta d'amor a una
companya. Com que no sap escriure massa bé, es
busca una altra companya per a què ho faça mentre ell dicta les paraules i així ho fa constar, al final
de la carta. En aquesta li explica els seus sentiments, fins i tot, li demana matrimoni.
La receptora de la carta entén les seues emocions, però rebutja la petició de matrimoni, per
ser massa menuda. Això sí, li demana una sola
cosa:
- Continua escrivint-me perquè jo et contestaré
encantada.

Moment de l’exposició de Francesco Tonucci passat dissabte 22.

Amb aquesta experiència, Francesco Tonucci,
pensador, psicopedagog i dibuixant italià ens va
fer passar una meravellosa estona. Tonucci, que
té el pseudònim de Frato, és autor dels llibres La
ciutat dels infants, Per una Escola Alternativa,
L'escola com a investigació, entre d'altres. Va ser
passat dissabte 22, en una conferència que va
oferir dins el IV Congrés d'Educació de l'Alcúdia
que es va celebrar el 22, 23 i 24 de setembre i
el 22 d'octubre i al qual va assistir Raquel Aspas
per Infantil, Carles García per Primària, Sonia
Casquete per Secundària i Aina Soler pel Gabinet
Psicopedagògic.

Futurs mestres
Tenim 3 alumnes en pràctiques, 3 futurs professors: Daniel Domingo Masero, antic alumne de
la XII Promoció qui realitza les seues funcions
amb els infants en companyia del tutor de 2n B
de Primària. Isabel Serra Tur, qui acompanya a la
tutora i alumnat d'Infantil 4A. Ambdós són alumnes de la Universitat de València. També està
amb nosaltres Mª José Burguet Perales, de la
Universitat Catòlica, qui acompanya a l'alumnat
Pirata i a la seua tutora a la classe d'Infantil 4B.
Els donem la benvinguda i desitgem que es troben a gust, que puguen aprendre allò que necessiten i que puguen comprovar que educar és
la tasca que volen desenvolupar professionalment.
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El pensament de...
Miles Davis
El silenci és el soroll
més fort, possiblement el més fort de
tots els sorolls.
Miles Dewey Davis
(1926 - 1991).
Trompetista i compositor de
jazz.
Miles Davis

Punt de partida
Com explicar la crisi a un infant?
No sabria ben bé quina cosa dir. Un infant sempre afegix un per què després d'una explicació:
Per què no tens diners? On són? Qui els té?...
Són, aproximadament, les mateixes preguntes
que ens podem fer els adults quan parlem d'açò.
Les respostes, en canvi hem de tenir-les nosaltres perquè ells no les tenen.
Per què no hi ha diners? Jo respondria així:
-No ho sé massa bé, però els diners han de
moure's, circular, passar d'uns a uns altres, i
sembla que algunes persones no respecten eixa
organització, -algunes més que no altres- Si, a
més, per eixa raó, moltes persones es queden
sense ells, doncs la vida se'ls fa molt difícil. I, si
a més, eixes persones i altres més no poden treballar perquè han tancat el lloc on treballen, o
ningú els compra les coses que fabriquen, doncs
la vida se'ls fa molt més difícil i trista.
Quan a molta gent li passa això- i ara li'n passa
a molta- es diu que hi ha crisi econòmica, que
estem en crisi.
Qui vol continuar parlant-ne?
M.À.

Condol
Passat divendres ens arribava la trista notícia
de la mort de Miguel Ángel García Sanz, pare de
Mauro (4t de Primària).
Enviem una forta abraçada a Mariana, la mamà
de Mauro, així com el nostre condol i ànim que
traslladem a la seua família. I un bes i l'afecte de
tota l'Escola per a Mauro.

Moltes felicitats
Aquesta setmana des del Correu felicitem a Marc
García-Sala i Adam Axel Lee 3, Júlia Bono, Martina
Bono i Laura Gómez-Ferrer 4, Pau Romaguera 8, Hada
Marín i Martín Canevaro 12, i a Miguel Aguado 13.
Moltes felicitats i per molts, molts anys!!!!!!!

ACADEMIA COCKNEY
INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS
Latín - Griego - Mates
Física - Química
Pizarras Digitales Interactivas
AVD. RICARDO HERNÁNDEZ, 27 ALCÀSSER
TEL. 96 184 45 85 - 647 698 448
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Sopar homenatge
Escola Valenciana organitza, com tots els anys,
un sopar d'homenatge i reconeixement a persones, entitats o escoles relacionades amb el món
de l'Ensenyament en valencià. Enguany la persona homenatjada serà Alfred Ramos i González,
mestre i director d'un col·legi públic de Picanya
fins al curs passat. Es dóna la circumstància què
Alfred contactà amb nosaltres el curs passat perquè estava buscant informació sobre la història
de Les Carolines. També es farà un homenatge a
les escoles pioneres en l'Ensenyament en Valencià, i d'entre elles estem nosaltres, l'Escola Les
Carolines.
L'homenatge tindrà lloc el dia 25 de novembre
a les 20 hores a Aldaia.

Ja fa alguns anys que des de la direcció de l'Escola us invitem als pares/mares a participar en
aquest acte/sopar, però enguany que som una de
les Escoles homenatjades seria molt interessant
que a la taula de Les Carolines estiguérem una
bona representació de tots i totes qui formem
l'Escola.
El sopar val 35 €. Si estàs interessada/interessat en vindre, fes-nos-ho saber i envia els diners
en un sobre tancat a nom del director indicant a
l'interior el nom i cognoms, el curs del vostre fill
o filla i la quantitat de persones que assistiran al
sopar.
Moltes gràcies.
El director

Triatlon
Passat 2 d'octubre, el pare de Iannis
(Inf 5A) i Leonardo (Inf 2), Leoncio
Ramírez Monzón, va participar en la
prova de Triatlon de llarga distància
Iron Barcelona 2011, que consisteix
en nadar 3'8 km., recórrer 180 km en
bicicleta i realitzar una marató de 42
km. El temps que va invertir el nostre
“home de ferro” va ser d'11 hores i 50
minuts en un dia realment llarg.
Leo va veure que a 100 metres de
la meta, estaven esperant-lo els seus
dos fills, Iannis i Leonardo i la seua
dona Elisavet, amb els qui la traspassà compartint l'emoció amb tota la
seua família.
Enhorabona a tota la família per
eixa final tan emocionant, per acompanyar l'entrenament i especialment a
l'Iron finisher, Leo Ramírez Monzón.
Felicitats!

Elisavet, Iannins i Leonardo, al bras de son pare, Leoncio Ramírez Monzón, entrant a la meta.

Un llibre de pau en guerra
Cristina Escrivá i Rafael Maestre presentaren el 29
de setembre un llibre en el qual també ha participat
Emili Olmos. El llibre escrit per Cristina i Rafa, de 352
pàgines, es diu De las negras bombas a las doradas
naranjas. Colonias escolares 1936-1939. El llibre té 15
capítols i entre d'altres conta l'evacuació de xiquets i
xiquetes de Madrid quan les bombes queien sobre
aquesta ciutat assetjada per l'exèrcit sublevat de
Franco. A la nostra comunitat arribaren molts evacuats
i evacuades. L'hort de Lis a Picanya va ser un dels
molts indrets on tingueren lloc les colònies escolars.

Un moment de la lectura de poemes d’Emili Olmos.

Emili ha participat escrivint 10 poemes bilingües. Comenta Emili
que quan tradueix algun
poema a una altra llengua no tradueix literal
sinó que tracta que rime
en l'altra llengua, en
aquest cas el castellà.
Proper dimarts, 2 de
novembre el llibre es tornarà a presentar a València, a la Biblioteca de
l'Hospital (C/Hospital nº
13) a les 7 de la vesprada.
Esteu invitades/invitats.
Podreu conéixer Cristina,
filla d'un exalumne de
l'Institut Obrer de la República que hi havia a València. També podreu
conéixer Rafa, i escoltar
algun poema recitat per
Emili.
Maduixa Rosa
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Judo integrador
Passat 13 d'octubre es va celebrar la presentació de la Guia Educativa sobre la Integració mitjançant el Judo.
Ramón Gómez-Ferrer, pare de Ramón (1r Primària B) i de Laura (Inf 4B), i José Manuel Rodríguez, pare de Martí (Inf 5B) van presentar la
guia en format web que recull els resultats d'un
programa que ha vingut desenvolupant-se al Judokan Club de Judo de Russafa (València), amb
l'anàlisi del Departament de Sociologia de la Uni-

versitat de València.
Durant aquestos anys d'investigació s'ha pogut
constatar que el Judo és una potent ajuda socioeducativa per a la integració dels infants de diferents procedències i cultures.
Més informació:
www.judosocioeducativo.org
Us enviem la nostra felicitació per la iniciativa i
us desitgem tot l'èxit.
Enhorabona!

40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
1977
Espanya va recuperar la llibertat el 15 de juny de
1977, 41 anys després de les eleccions de febrer de
1936 que, 5 mesos després, acabaren ofegades en
sang iniciant-se així la Guerra Civil Espanyola.
Aquestes primeres Eleccions Generals les va guanyar
una coalició política liderada per Adolfo Suàrez anomenada UCD (Unión de Centro Democrático), qui presidiria el primer govern de la democràcia.
Dolores Ibárruri, dirigent comunista a l'exili i Rafael
Alberti, literat, regressen al nostre país. Alberti havia
estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia al
1925, abans del seu exili. Ja a l'estranger, rep al 1965
el Premi Lenin de la Pau.
L'escriptor Vicente Aleixandre que al 1933 havia
rebut el premi Nacional de Literatura, i al 1963 i 1969
el Nacional de la Crítica, rep el Premi Nobel de Literatura a l'octubre de 1977.
Una tragèdia a l'aeroport de Los Rodeos, Tenerife, se
salda amb 583 morts.
Aquest any ens va deixar Charles Chaplin, un del
més grans cineastes que ens ha donat la història amb
pel·lícules com ara : Tiempos modernos, Candilejas, El
chico o El gran dictador. També ens deixà Maria Callas
que morí el 16 de setembre a Paris. Aquesta cantant
d'òpera va ser anomenada “La Divina” i són memorables les seues interpretacions de La Traviata de Giuseppe Verdi. Elvis Presley- el rei del rock-, va morir a
l'agost d'aquest any al cim de la seua carrera, amb
èxits com Fever, Suspicius mind o In the ghetto.
Les sales de cinema s'omplien de públic per veure La

Taxi driver de Martin Scorsese.
A la televisió, encara única, s'emetia Los ángeles de
Charlie, Curro Jiménez i Els Ropper.
La cançó Libertad sin ira, del grup folclorista Jarcha,
era un dels èxits.

Carmen Ferrandiz

Mapi Vilar

És l'any del naixement de Sergio Valero, professor
de Música; Eva Guzmán, mestra d'Infantil; Joan Tormo
i Jose Aguilar, professors de Primària, d'Anglés i Música, i de Sonia Casquete professora de Secundària.
Mentrestant, a Les Carolines...
És l'any de la constitució (provisional) com a cooperativa de treball associat, després de debats inacabables, de dubtes, de propostes entre els treballadors,
l'empresària, i els pares i mares. Tots coincidien en què
s'havia de continuar (l'alumnat ja
arribaria a Primer d’Educació General
Bàsica al mes de setembre). Decidim
fer una cooperativa de mestres i
només érem set treballadors i com a
mínim necessitem setze persones per
a la qual cosa demanem a alguns
pares i mares que entren a formar-hi
part per poder legalitzar-la.
Després de moltíssimes hores de
deliberació aprovem el nom de Cooperativa d'Ensenyament 9 d'Octubre.
Queda així constituïda provisionalment la nostra Cooperativa.
Aquest curs 1977-1978 es produïxen
dues incorporacions: la de Carmen Ferrándiz, psicóloga psicoanalista, encetant així el Gabinet Psicopedagògic
Escolar i la de Mapi Vilar, mestra que
comença a treballar d'auxiliar a les
classes d'1 i de 2 Anys, canviant bolquers i ajudant al dinar.

Sergio, Eva, Joan, Sonia i Jose fotografiats a la porta de l’Escola Les Carolines.

guerra deAquesta
las Galaxias,
George
Lucas
i ells
peri elles
veure
porta es va de
construir
l’any 1982,
quan
sols tenien 5 anys.

