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El Consell Escolar es renova
Ja sabeu que proper dia 28 de novembre es renovaran parcialment els sectors de representació d'alumnat, famílies i professorat del nostre Consell Escolar.
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 electrònica indicant el nom i cognoms i el
nom i curs del vostre fill/filla.

El President de la Junta Electoral les rebrà i anotarà
per confeccionar la llista provisional de candidatures
que apareixerà publicada demà, 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. Sols queda 1 dia per
participar.
Presenteu-vos.

La Junta Electoral

La Direcció Territorial d'Educació ha resolt considerar com a no lectius els dies 8
i 9 de setembre i el 31 d'octubre. Com què l'alumnat ja ha gaudit d'aquests 3 dies
com a no lectius hem esgotat ja els tres dies que cada Consell Escolar Municipal
proposa. Queden per tant sense efecte les propostes d'un dia al desembre i un
altre a l'abril, per la qual cosa el divendres, 9 de desembre de 2011 hi haurà classe.

La càmara indiscreta
Passejant per l'Escola un es pot
trobar amb unes safates blanques
amb brots verds al sòl d'algun pati.
Pots veure entreoberta una porta
amb tranquils alumnes treballant.
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Però aquest és el joc: podeu
identificar cadascuna de les fotografies?
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Si un s'endinsa a les aules, es
troba amb dibuixos, pissarres, taules, pupitres, mapes... Sí, ho
sabem: ho hem fet sense avisar.
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La càmera indiscreta tornarà a
visitar-vos la propera setmana.
Gràcies per jugar.
Identifica les sis fotos que ací et proposem.
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Punt de partida
L'home front l'espill, per Carles García
L’olor del sopar encara roman a l’ambient mentre la solitud del saló es posa al servei de la nocturnitat. Davant l’espill, ell, mirada afligida i ànima poruga. Les galtes li resulten
més pàl·lides que de costum i el cabell, trist de deixadesa.
Els braços, pensa, macilents, folrats per pansida pell. El
bust, atrotinat. En extrem, flac. Massa per al seu alè.
Sap que el temps ha passat, sense cap goig diria
aquell. I pensa en les coses que ha fet i en les que ha
deixat per fer, sabent que la història dels desitjos insatisfets persistirà perenne dins el seu pensament.
Apaga el llum. Feia dies que desitjava trobar-se front
a front, cara a cara amb ell mateix.
Una abraçada.
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El pensament de...
Sèneca
Escolteu, sobretot,
els més menuts, doncs
res és menyspreable
en ells.
Luci Anneu Sèneca,
(4 a.n.e. - 65 d.n.e.) filòsof
romà, polític i dramaturg.

Luci Anneu Sèneca

Objectes perduts

Dues disculpes i
moltes felicitats

Passat 29 d'octubre Lucía Suárez (2n A de Primària)
va perdre una disfressa de dama medieval. Es tracta
d'un vestit llarg fins els peus, de vellut blau i mànegues amples i una diadema blava i daurada.
Per favor, si algú o alguna l'ha trobada, que la porte
a la classe de 2n A de Primària.
Les famílies de 1r a 4t de Primària heu rebut un correu electrònic amb fotografies de la roba perduda. Per
favor, no oblideu marcar-la amb nom i cognoms encara que l'alumnat siga de Primària.
Gràcies per la vostra col·laboració.

En primer lloc volem demanar disculpes a Carmela Gómez que va fer 13 anys i a Marcos García que va fer-ne 6 i no varen ser felicitats pel
Correu. Moltes felicitats als dos.
I aquesta setmana li toca el torn a: Oriol Tormo
1, Diego Astrada 2, Bernabé Muñoz 5, Javier Tordera 6, Marc Martínez 7, Gustavo Gardey i Saúl
Torralba 8, Daniel Carabal i Kilian Royo 10, Ana
de Ros 12, Lucía Montero i Silene Morató 13.
Moltes felicitats i per mooooolts anys!!!!!!!!!!!

Serveis escolars (2): El menjador de Les Carolines

L’equip de menjador de l’Escola el formen: Emi, Amparo Broseta, Mª José Ibáñez, Amparo Monsoriu, Puri, Laura, Lidiana, Mª José Tronchoni i Cristina.

Abans que tot l’alumnat arribe al menjador un
equip de nou persones s’encarrega de preparar-ho
tot: les safates, els coberts, els gots... escudellar el
menjar, posar l’aigua i el pa, atendre a tots i cadascun dels xics i xiques d’Infantil Segon Cicle, Primària
i Secundària que, entre les 12:20 i les 14:15 hores i
en diversos torns, passen pel menjador de Les Carolines.
Elles són: Emi Alemany Morales, Amparo Broseta
Laporta, Mª José Ibáñez Dual, Amparo Monsoriu Santamaría, Puri Fabià Gómez, Laura Broseta Laporta, Lidiana Gascó Guerrero, Mª José Tronchoni Llácer i
Cristina Monsalve Yago.
Entre altres coses ajuden a menjar als més petits,
reposen els plats d’aquells o aquelles que volen repetir, atenen els règims o els menjars especials,
tenen cura que no parlen massa fort, que respecten

un temps mínim per menjar i que es faça com cal.
Després, quan tots han acabat netegen tot el menjador per a què l’endemà estiga una altra vegada a
punt.
Ah, una cosa! Heu pensat que, de quan en quan,
estaria molt bé donar-los les gràcies per atendre’ns
mentre dinem i per tindre cura del nostre menjador
escolar?

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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Versos acròstics
Us reproduïm aquest joc de paraules enviat per una mare de l'Escola. Per a pensar.
R.S.V.

transformat en
M ercaderies
E quilibri
R especte
C omerç
A ctivitat
T reball

tenim
M entides
E speculacions
R obatoris
C omplots
A varícies
T rucs

C arències
R uïna
I nactivitat
S ublevació
I ndignació
S usto

Proper dilluns i dimarts ens n'anirem a Sant Vicent de Llíria per gaudir
d'un paisatge tardorenc. Dilluns 14 anirem amb l'alumnat de 2, 3 i 4 Anys;
dimarts 15 amb l'alumnat de 5 Anys, 1r i 2n de Primària.

Construir per jugar
Ací teniu una fotografia de cinc xiques tecnòlogues mesurant el que serà una de les peces del
seu projecte de Tecnologia d'aquest trimestre. Es
tractarà d'una joguina que funcionarà amb energia solar i eòlica, és a dir, amb energies renova-

bles. El projecte ha estat dissenyat primer i ara
estan construint-lo. Les autores: Noemi, Irene,
Edita, Mireia i Alba de 4t d'ESO.
Eureka

Irene, Noemi, , Edita, Mireia i Alba, de 4t d’ESO, treballant el seu projecte de Tecnologia.

Atles
Dimarts de matí, 2n Cicle de Primària vam anar
a l'Auditori de Torrent per vore l'obra de teatre
“Atles”, una reflexió sobre les relacions multiculturals que hui en dia es donen en qualsevol racó
d'on vivim, i és clar, també a l'escola.
L'obra comença en una aula, on els alumnes han
de fer un treball autobiogràfic en grup, un “Atles”
on cadascú d'ells plasmarà les seues vivències personals. Patri (Argentina), Abdul (Marroc) i Xabi

(València), intercanvien els seus arrels i impressions sobre el món que els envolta, amb continues
discussions sobre “Què vol dir ser un estrany?”
“Què vol dir ser normal?” “Qui és normal i qui no
ho és?”. Tots tres es queden fascinats descobrint
altres mons i costums, tan distants d'on es desenvolupa l'escena com propers a la relació personal
que els unix.
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Concurs Literari: Aprenem l’origen de la llengua
Durant part d'aquest primer trimestre del curs, des
de l'assignatura de Castellà i al curs de 2n de Secundària, hem llegit al voltant de l'inici de les llengües romanç. Pobles preromans, invasions germàniques,
assentaments àrabs, convivència de cultures...
Quina millor manera d'entendre-ho que inventar
històries i relats sobre aquells i aquelles que varen
canviar l'Iber o el Celta pel Llatí i més tard per les
llengües romanç com ara, el Català o el Castellà.
Doncs, mans a l'obra, de seguida creàrem unes
bases, unes dates de termini, triàrem un jurat, en
aquest cas, tot l'alumnat de la classe de 2n d'ESO
i donàrem forma al nostre concurs literari.
A continuació, volem compartir amb tots els lectors i lectores del Correu del Dijous alguns dels
relats que més ens agradaren.
Deixarem per a la propera setmana el relat de
la guanyadora: Laia Montesinos que, per part del
Jurat, va obtindre més puntuació.
Esperem que gaudiu tant com nosaltres.

La construcción del castellano
“Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Burgos se
estaba contruyendo un bello edificio. Para construirlo iban a
necesitar mucho tiempo y esfuerzo. Lo primero era hacer
unos cimientos, para lo cual utilizaron arenas preromanas
que trajeron los íberos, celtas, vascones y turdetanos...
Luego tenían que construir una sólida estructura y
para ello, lo mejor era hacerla con piedras del Latín.
Pero la estructura tenía que durar siglos y siglos, por
eso pensaron en reforzarla con vigas germánicas.

Rafa Fayos i Laia Montesinos amb els companys i companyes de 2n d’ESO.

Por último, había que decorarla y para ello decidieron utilizar adornos árabes que se caracterizan por su
belleza y vistosidad.
Pero las obras no acabaron aquí. Este edificio fue
cambiando y mejorando con el tiempo.
Hoy, aún, continua haciéndolo.”
Rafa Fayos Gregori, alumne de 2n d'ESO.

40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1979
Crida l'atenció que la incorporació de l'escriptora
Carmen Conde a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola fóra notícia, però és que era la primera dona
que ho feia a la Institució.
Es produeix l'accident nuclear de Three Mile Island,
a Pensilvània (EUA).
Alegria a Nicaragua per la fugida del sanguinari dictador Somoza. Pren el poder Daniel Ortega, que
actualment continua en la vida política del país.
Aquest any és declarat per la UNESCO,
Any Internacional dels Infants, fent palesa la
situació crítica de milions de xiquets i xiquetes que pateixen fam i pobresa.
El 19 d'Abril es constitueixen els primers
ajuntaments democràtics després del llarg
període dictatorial a l'Estat Espanyol.
Al món dels esports, se suspèn, per primera
vegada, la Lliga professional de Futbol al nostre
país perquè els futbolistes es declaren en vaga.
A la televisió s'estrena Verano Azul.
La pel·lícula Grease la veuen milions d'espectadors i la seua banda sonora és la més
escoltada.
No es queda al darrere YMCA, de Village People i Maria del Mar Bonet i Ovidi Montllor són
els cantautors més aplaudits de la nova cançó.
Naixen Maria Jutglà i Andrea Miralles.
Mentrestant, a Les Carolines...
Estem pensant en la nova Escola que, definitivament, albergaria els nostres somnis. Es fan els primers
contactes i dissenys amb els arquitectes Sandro Pons
i Carles Salvadores (aquest últim seria, anys després,
l'arquitecte de l'IVAM a València).

El projecte és una escola en planta baixa, amb horts
escolars, que assemble un poble o un barri amb carrers i places... L'escola nova es construiria a Picassent
i demanem el permís a l'Ajuntament.
També intentem declarar el nostre projecte d'interés
social (cosa que un temps després aconseguiríem) i
obtenir així un crèdit del Ministeri de Treball que facilitara el finançament.

Andrea Miralles, Maria Jutglà i Mª José Domingo a la porta de Les Carolines.

Ja tenim alumnes a 2n d'EGB (junts, a la mateixa
aula amb els de 1r) i el curs següent ja seran a Tercer.
L'Escola creix... i cerca un lloc.
Aquest any Encarna Serrano i Pilar Franco s'incorporen com a mestres. Arriba una futura mestra, Mª José
Domingo, que de moment, sols fa substitucions.

