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Químics amb interés
El segle XVIII va ser un període fonamental
en el desenvolupament de la Química moderna.
Als inicis d'aquest segle els químics eren generalment menyspreats, ridiculitzats i confosos
amb xarlatans i quincallaires. Tot i això, als anys
finals del segle, la Química s'havia transformat
en l'ídol enfront del qual tot tipus de persones
s'agenollaven i es va produir la incorporació
progressiva de la química a molts centres acadèmics i universitaris. Una d'aquestes institucions va ser la Facultat de Medicina de la
Universitat de València. Al palau de Cerveró de
València i fins el 29 d'octubre es presentà l'exposició "Afinitats electives. València i la Revolu- Jeroni amb alumnat de 3r de Secundària de Física i Química.
ció Química" on el passat 25 d'octubre anaren
l'assignatura de Física i Química de 3r d'ESO per aprenJeroni i Abelard, acompanyats de part de l'alumnat de
dre moltes coses sobre aquesta apassionant
època de la història de la Química. Escoltàrem
noms de químiques/químics i científiques/científics famosos i revolucionaris com ara Lavoissier
i Benjamin Franklin així com històries i relats relacionats amb el despertar de la Química (després de l'Alquímia). També hi havia uns quants
atuells pertanyents a investigacions dels laboratoris antics, fotografies de gravats i llibres de
química molt antics.
Els mestres quedaren molt satisfets per l'interés que va mostrar l'alumnat i pel bon comportament que tingueren.
Eureka
Alumnat de 3r de Secundària de Física i Química mirant l’exposició.

Berenar sí o sí

El Consell Escolar es renova

Passat divendres dia 28 vam haver de suspendre
el berenar de famílies d'Infantil per amenaça de pluges. Tots i totes sabem ja que no va ploure aquell
dia però, donat què estàvem en alerta taronja, vam
considerar ajornar-la. Us demanem disculpes pels
trastorns que us va causar.
Però demà sí el celebrarem: l'alumnat ha tornat a
il·lusionar-se, el professorat també i esperem que
també vosaltres.
Recordeu que ens heu d'avisar si veniu i els vostres fills s'han de quedar a esperar-vos i, si no veniu
també, puix hauran de pujar a l'autobús.
La festa començarà a les 17:00. Si us és possible,
veniu a partir de les 16:45 doncs els autobusos ja
hauran marxat i el lloc d'aparcament serà més fàcil.
Us esperem.

Ja sabeu que proper dia 28 de novembre es renovaran parcialment els sectors de representació d'alumnat, famílies i professorat del nostre Consell Escolar
(Correu 459 i 460).
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 mitjançant una nota
manuscrita o electrónica indicant el nom i cognoms i
el nom al qual pertany el vostre fill/filla. En qualitat de
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 de totes les
escoles, de la nostra Escola.
Presenteu-vos.
La Junta Electoral
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La ruta 3
Aquest curs Emili està venint quasi tots els dies a
l'Escola en bus. El primer dia ell puja a l'autobús, s'assenta i comença a llegir un diari. El segon dia fa el mateix i quan acaba de llegir-lo un alumne li'l demana. El
tercer dia passa el mateix. El quart dia Emili se'n du 5
diaris i li'ls lleven de les mans. La xica de l'autobús,
Emi, comenta que el volum de soroll ha baixat amb la
lectura de diaris. Un dia del mes passat vingueren a
l'Escola en autobús les 2 profes de l'intercanvi lingüístic amb Lituània i es quedaren molt gratament sorpreses. Emili hagué d'explicar que no és la tònica als
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El pensament de...
Miguel de Unamuno
Les persones som un
producte social i la societat ha d'impedir
que ens perdem.
Miguel de Unamuno y Jugo
(1864-1936), escriptor i filòsof espanyol.

Miguel de Unamuno

Punt de partida
"Crisi". A la meua tia

Elena Jolí Cuesta llegint el diari durant el trajecte de la ruta 3.

autobusos escolars que l'alumnat vaja llegint diaris.
Emili ha proposat en Equip Directiu que es podria potenciar des de les tutories, des de la biblioteca i des de
casa que l'alumnat d'autobús duguera llibres o diaris
per estar entretingut i aprofitar el trajecte en autobús.
Pepep de l'Horta

Moltes felicitats
Ha nascut Carla, la filla de la professora de 4t
de Primària Gloria Gil i mare de Lucas Mora ( Inf
3A) . Va pesar 4 kilos i ambdues es troben ben
bé. Enviem una forta abraçada i l'enhorabona a la
mare i a tota la família, un bes a Lucas i al nadó
la nostra benvinguda al món. Felicitats!

Lucas Mora Gil amb la seua germaneta Carla.

I parlant de felicitats, l'enhorabona també a l'alumnat que fa anys durant aquesta setmana: Pau
Prima 4; Mara Royo i Hermes Soria 5; Álvaro
Blanch i Nahuel Quiroz 7; Lucas Díaz, Alberto
García i África Herran 8; Lydia Badía 10; Marina
Granero 12 i Paula Roig 14.
Per molts anys a tots i totes!

La pluja banya els carrers i, des del menjador, divisem,
ensopits, com el paisatge canvia a mesura que les gotes
el desdibuixen al xocar contra la finestra. La conversa
continua amb el mateix to. Repassa amb precisió de detalls certs passatges de la seua vida. D'altres els ignora.
Criden l'atenció les mans. Les seues, erosionades pel pas
del temps i malaltisament deformades. I la seua jaqueta
de llana, feta per una amiga que treballà amb ella durant
més de 20 anys com a serventa d'una casa. Abans, però,
va haver de partir cap a València moments anteriors a l'inici de la guerra. I els seus comentaris, malenconiosos
per moments, recorden èpoques i escenaris que no he
tingut el plaer de conéixer. De viure. I m'imagine falt de
color, acompanyat d'un Django Reinhardt que posa la sonoritat als meus passos mentre camine, entre la multitud, amb un munt de boira a les butxaques.
Ara creuem mirades. Els seus ulls, font d'inesgotable
candor, ajuden a corroborar-ho: fora hi ha crisi, gent
cobejosament embogida i el món dóna símptomes
d'estar xacrat i xacrós, com decrèpit, però aquest moment compartit, ací i ara, és una joia atemporal.
Una abraçada.
Carles G.

Art d’aigua i arena
Dani, Gustavo, Elena, Pablo i Saúl, alumnes de 3r A
de Primària han fet unes escultures al pati aprofitant
que la terra estava humida.
Amb gran il·lusió han demanat eixir al Correu. Ací els teniu.

Elena, Saúl, Pablo, Gustavo i Dani davant la seua escultura de terra.

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 €. Les persones interessades heu
d'enviar l'import de la reserva i les vostres dades
abans de dilluns 14 de novembre en un sobre tancat a
nom del director.
Moltes gràcies.
El director

Gespa quasi natural
Un bon dia aparegué al pati infantil, al costat d'una caseta de fusta, un petit jardí verd: gespa acabada de tallar
envoltant la casa que utilitzem per amagar-nos i cridar.

aquella verda aparició. Molts infants ens acostàrem i la
vam tocar. Els més atrevits van seure i, naturalment, hi va
haver molts que es van gitar.
Ja han passat uns dies d'això i ara continuem igual: és
el lloc que ens hem reservat per mantenir-lo net, net, net.
Ens agrada veure'ns-lo així, acurat.

I ara podem jugar al pati d’Infantil sense embrutar-nos de pols i pedretes.
Patricia Navarro Sanz ens ha regalat la gespa que envolta la caseta.

Un bon dia ja no hi havia terra ni arena al voltant de la
casa i ningú s'atrevia a embrutar amb pols i pedretes

I creiem que una mamà d'algun xiquet ens l'ha regalada. Sí, la mamà de Joel i Eric Pérez Navarro, a qui li
diuen Patricia. Puix això: que moltes gràcies!

Serveis escolars (1): La cuina de Les Carolines
Ell i elles són els responsables de l’alimentació diària a l’Escola.
La cuina de l’Escola no sols elabora
els menús ordinaris especificats per a
cada temporada del curs, sinó que a
més a més realitza una proposta de
menú vegetarià també demanat per algunes famílies i per part del professorat, així com menús especials per a
alumnat que requereix d’una dieta específica.
A la cuina de l’Escola treballen quatre
persones en jornada completa i una en
jornada parcial. El cap de cuina i cuiner
és Roger Giménez Badia i la cuinera –recentment titulada- és Mª Ángeles Crespo
Abad-Moreno. Junt a ells troben a Edyta
Majewska Konewka, Amparo Montesinos
Barberà i Vicky Moya Marín que fan totes
L’equip de cuina de Les Carolines el formen Edyta, Vicky, Mª Ángeles, Amparo i Roger.
les funcions d’auxiliars de cuina.
Ah una cosa! Heu pensat que, de tant en tant,
Des del desdejuni fins el berenar, sense oblidar el
com
també hem de fer a casa amb la persona
dinar o l'esmorzar dels adults, tots els dies, punque
ens
fa el menjar, estaria molt bé donar les
tualment a la cuina es preparen més de 500
gràcies
perquè,
el que ens han fet per dinar esmenús per a tot l’alumnat, professorat i personal
tava
molt
bo?
de serveis de Les Carolines, i ho fan amb tota l’esSegur que sí. Gràcies per recordar-ho.
tima i cura del menjar casolà ben fet.
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Aquest cap de setmana...
Aquests dies de festa he tingut el plaer de dedicar el
temps a conviure amb els meus amics i han eixit interessants debats. N'hi ha un que especialment considere
de la màxima importància i ara vull compartir amb tu:
“QUÈ ÉS SER BONA PERSONA?”.
Entenc que és un tema tan ampli com ho és la vida. Van
haver-hi aportacions molt diverses amb la qual cosa havíem de fer un esforç per reprendre el cor de la pregunta.
Posteriorment jo he seguit amb la meua reflexió i encara que vaig continuar en l'aire (i crec així estarà sempre) he concretat el següent. En aquell llarg moment
parlem que “bona persona” és qui compartix, qui empatitza, qui ajuda, es solidaritza, qui pensa en l'altre, qui té
bons ideals … qui fa el bé … perquè sí! Però dic jo que són
respostes incompletes. Hui, immersos en un món de fer
i fer (ja no parle de tindre i tindre...), ens oblidem del
món interior que cadascú som amb el consegüent error
de buscar en tots els àmbits de la vida resultats visibles.
M'atreviria a dir que la BONA PERSONA no es preocupa

de ser-ho, i encara menys de fer bons actes. L'arrel està
en com es va forjant el SER, en el món interior que va
construint, tota la resta va fluint de forma quasi inconscient, només arrossegats per una força interior que construïx en positiu, no sap fer-ho d'una altra forma, no admet
maquillatges. El bo és humil, passa deixant agradables
aromes a encens. El bo és bell perquè és fresc. El bo s'assenta en la senzillesa perquè de complicacions no entén.
LA BONA PERSONA no necessita aplaudiments, plora en
silenci quan el seu àmbit és com una fira d'injustícies, va
formant un puzle on cada peça té el seu lloc i no li dóna un
altre encara que resistisca. La bona persona només vol
estar en el camí i ja després, perquè no ix d'una altra manera i inconscientment, dóna la mà, somriu, col·labora,
construïx, espenta cap avant, té paciència, només treballa amb sinceritat. I camina quan fa sol i camina quan plou.
En aquest món ens calen “bones persones”.
Maite Andrés, mare de Pablo F. (2n ESO) i
María (5é Primària)

40 anys del naixement de l’Escola: felicitats!
1978
Espanya estrena la Constitució democràtica. Va ser
aprovada en referèndum el 6 de desembre i els ponents van ser Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio
Peces-Barba, Jordi Solé Tura, Gabriel Cisneros, Pérez
Llorca i Miguel Herrero de Miñón.
Una tragèdia a Tarragona: 131 persones moren carbonitzades per l'esclat d'un camió amb productes químics al seu pas pel càmping Els Alfaques.
Naix la primera xiqueta fecundada in vitro. Robert Edwards i Patrick Steptoe van ser guardonats amb el
Premi Nobel i moltes famílies que no podien fins eix moment, van esdevenir pares i mares. Popularment, va ser
coneguda com la bebé proveta. Ara ja té 23 anys.
L'Església catòlica està de dol per la mort del Papa
Pau VI. El seu successor, Joan Pau I va morir un mes
després de la seua proclamació i aquest és substituït
per Joan Pau II, més conegut com Papa Woijtila.
A San Francisco (EUA), mor assassinat Harvey Milk,
polític i activista compromés en la defensa de la diversitat sexual i dels seus drets.
L'Ajatolà Jomeini aconsegueix enderrocar la dictadura de l'emperador de l'Iran, el Xa Reza Pahlevi.
El país ha sofert les dictadures del Xa i la del mateix
Jomeini.
Naix Laura Herrero, mestra d'Infantil 1 any.

I mentrestant, a Les Carolines...
Aquest curs vam viure el moment més trist de la nostra curta història. Dani Hijarrubia Cloquell, un alumne
de la classe de 2 anys, arribà a l'Escola un matí del mes
de maig trobant-se malament. Sa mare vingué de seguida en ser telefonada i el va dur a l'Hospital La Fe, on

Plànol de Les Carolines a
L’Eliana.
Planta del solar amb la disposicií dels edificis i la piscina.
Baix tres plànols del soterrani, planta baixa i primer pis
del xalet on s’ubicà l’Escola.

ella treballava. Va morir per una meningitis.
L'Escola romangué tancada. El nostre cor i
la nostra memòria.
És l'any de la posada en marxa del primer curs escolar de natació que aleshores
fèiem al Col·legi Joan XXIII de Burjassot.
S'incorporen les professores Conxa
Franco, Encarna Serrano (que actualment
ja no estan a l'Escola) També s'incorporen
a les feines de neteja i cuina Manolita Navarro, Tere Martínez (que actualment ja no
estan a l'Escola) i Fina Dual.
L'Escola obri el curs de 2n d'EGB, i ho fa
a un nou indret: L'Eliana. Un xalet de
2.400 m², amb jardí, piscina i molts pins.
També és l'any de constitució definitiva
com a cooperativa. La denominació oficial
era: Escola Las Carolinas. Cooperativa de
Treball Associat Nou d'octubre.
L'aventura escolar continua...
Laura Herrero Almendáriz amb l’alumnat de la seua classe d’Infantil 1 Any.

