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En dies de pluja
Quan plou a l'Escola ens trobem
eix fenomen dels
tolls i bassals que
emocionen a bona
part de l'alumnat
(als adults/adultes
no ens emocionen
tant). El cas és que
han vingut a buscar els redactors
del Correu per
donar constància
de què el plaer de
jugar amb aigua,
terra i pedres és un
clàssic. A jugar!
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La Conselleria no
paga els salaris

Alumnat de Primària jugant amb la terra després de la pluja.

El Consell Escolar:
Llista provisional
Segons l'acord de la Junta
Electoral, publiquem el llistat
provisional de les candidatures presentades.
Representants de les famílies:
Enrique Ródenas, pare
d'Andrea Ródenas Infantil 5
anys, membre de la Junta Directiva de l'AMPA.
Emilia Moreno, mare de
Carla Gallego, 3r ESO.
Jesús García Puchol, pare
d'Andrea García Aura, 1r de Primària, membre ixent del Consell.
Álvaro Maceda, pare de
Leire Maceda, Infantil 2 anys.
Beatriz Santamaría mare
d'Alberto Martín, Infantil 3 anys.
Ramón Huerta pare de
Martín Huerta, 1r d'ESO.
Representants de l'alumnat:
Eduard Santas Carbonell,
1r ESO.
Melcior Vicent Martínez
Catalá, 1r d'ESO.
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Ramón Martínez Tatay,
4t d'ESO.
Laura Ferrando Zaragozà,
1r d'ESO.
Guillem Algueró Ferriols,
1r d'ESO.
Silvia Galera Albert, 1r
d'ESO.
Representants del professorat:
Laia Campos Saurí, professora d'ESO.
Emili Olmos i Pascual,
professor d'ESO.
Aquesta llista és susceptible
de reclamacions fins el dia 21
de novembre. Si hi ha reclamacions la Junta les resoldrà
el dia 22 de novembre.
Es repartiran les paperetes
el dia 24 i celebrarem les
Eleccions, com ja sabeu, el
dia 28 de novembre.
Moltíssimes gràcies a tots i
totes per participar.

Estimades famílies:
Des del Consell Rector de la Cooperativa Escola Les Carolines us escrivim per informar-vos de la situació
actual de l'Escola en relació al Concert Educatiu que venim signant des
de l'any 1986.
La Cooperativa, com tots el centres
concertats de la Comunitat Valenciana,
està patint l'endarreriment del pagament corresponent al tercer trimestre
d'enguany (juliol, agost i setembre) en
concepte de sous del professorat i despeses de funcionament.
Aquesta irregular situació no ha obtingut resposta davant les peticions
que s'han formulat a la Conselleria
d'Educació mitjançant l'Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes
(UCEV), com en nom propi.
L'endarreriment del concert educatiu suposa per a la nostra Escola un
greu perjudici econòmic.
Exigim i desitgem que aquesta situació es resolga positivament de
forma immediata.
Estem convocats per l'UCEV a una
Assemblea Extraordinària amb la resta
de cooperatives d'ensenyament per
continuar amb la reivindicació i amb
l'elaboració d'un pla d'acció conjunt del
qual rebreu puntual informació.
De la mateixa manera hem informat al nostre Consell Escolar, a
l'AMPA i al Consell Escolar Municipal.
A més a més, us adjuntem el Manifest redactat per l'UCEV i al que ens
sumem totes les cooperatives d'ensenyament.
Agraïm de bestreta el vostre suport
i col·laboració.
Atentament, Sònia Casquete Alemany.
Presidenta de la Cooperativa Escola
Les Carolines.
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La càmera indiscreta
La càmera prosseguix el seu itinerari deambulant per
l'Escola, trobant-se amb una pissarra, una taula amb
llibres, unes joguines alçades al rebaix d'una finestra i
amb uns cons que han fet servir... per a alguna classe?
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El pensament de...
Aurora Bertrana
El primer que s'ha de fer
amb la vida és viure-la i
després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa.
Aurora Bertrana i Salazar
(Girona, 1892 - Berga, 1974)
fou una escriptora famosa pels
seus relats exòtics.

Aurora Bertrana

Virgi

3
4

Identifica les
quatre fotos
que ací
et proposem.

Falten pocs dies per a què
Virginia Martínez Folgado,
alumna de 5é de Primària,
siga intervenguda d'una
complicada i desitjada operació a l'Hospital La Fe, que
li ajudarà a millorar molt la
seua vida.
Les teues amigues, els
teus amics, els teus companys i companyes, els teus
professors i professores, les
monitores d'autobús i del
menjador i tots i totes els
Virginia Martínez Folgado
qui et coneixem, t'enviem
una forta abraçada, un bes, et fem l'ullet, t'enviem els
nostres somriures, el nostre ànim i el nostre suport.
A tu i a la teua família.
T'estimem

Serveis escolars (3): Manteniment de Les Carolines
Que tot funcione perfectament i inclús previndre
avaries en les màquines de Les Carolines és la responsabilitat de dues persones de l’Escola: Salvador
Bailén de la Cruz (Boro) i Ignacio Garrido Adrián
(Natxo).
Boro i Natxo, amb els seus walquis sempre a la mà,
recorrent diàriament tota l’Escola solucionant problemes, apanyant màquines, restaurant elements de les
instal·lacions de Les Carolines. Els podem veure en
qualsevol punt de l’Escola, netejant les teulades, canviant cristalls, podant els arbres, reparant els lavabos,
baixant balons de les teulades, pintant les parets, posant a punt la calefacció i fent mil i una coses diferents
d’una llarga llista, amb l’objectiu de què tot funcione
bé i siga útil per a les persones de l’Escola.
El seu treball silenciós i constant fa que tot estiga a
punt i puga ser utilitzat pels qui vivim a Les Carolines.
Ah, una cosa! Heu pensat que, de quan en quan, estaria molt bé en passar pel seu costat i donar-los les
gràcies per l’interés que posen en fer bé el seu treball
per a què totes i tots ens trobem millor a l’Escola?
L’equip de mantenimentr de l’Escola el formen: Boro i Natxo.

Moltes felicitats

ACADEMIA COCKNEY

Aquesta setmana tardorenca hem de felicitar a
aquests caroliners i carolineres: Marc Sánchez, 1. Juana
Malena Rodríguez, 4. Lucas i Lucía Suárez, 7. Carmen
Soria, 8. Silvia Verdeguer, 10. Tomàs Mackenzie, 11. Mireia Sánchez, 14. Alba Alarcos i Irene Martínez, 15.
A tots i totes: Per molts anys, per molts anys!!!

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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La banda sonora
del dia a dia
9:20 del matí. L'alumnat més ressaguer entra corrents
per la porta, les mares i pares diuen adéu des dels cotxes, els autobusos descarreguen els darrers passatgers.
Totes aquestes rutines quotidianes estan acompanyades
d'una música: “La madre de Jose” del Canto del Loco,
You're the One That I want” de la pel·lícula Grease, “Batiste Ceba” de la Gossa sorda, “I will survive” de Gloria
Gaynor... Cada any, una cançó. Cada lletra, un grup, un
sentiment, una elecció.
La música que escoltem quan comença el dia, quan
hem de tornar a classe, quan hem d'eixir al pati i quan la
jornada escolar dóna pas al temps lliure no la tria el director, ni els Caps d'Estudis, ni el Claustre de Professorat.
És un privilegi que només pertany a l'alumnat de 4t
d'ESO. A aquells i aquelles que finalitzaran l'etapa escolar a Les Carolines, quan tots i totes tanquem els llibres.
Fan l'elecció democràticament, per majoria i aquesta
serà la seua cançó carolinera per a sempre.
És la seua forma de deixar petjada, la seua forma de ser
i pertànyer. Gràcies per amenitzar-nos el nostre dia a dia.
“It's my life” del grup Bon Jovi és el tema triat per la
XXVI Promoció, per al curs 2011-2012.
Us proposem un joc. Què tal si apreneu la lletra i a partir d'ara entreu a classe cantant? Només heu d'emplenar
els espais en blanc.
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Tàndem a l’hort
Passat divendres 11 de novembre, les classes de 6é
de Primària i 5 Anys A d'infantil vam fer l'activitat Tàndem a l'hort, continuant així amb el propòsit de tindre
un hort amb condicions a l'Escola. La tasca encomanada per aquesta setmana consistia en acabar de netejar i llevar males herbes (tasca que ja havien iniciat
les setmanes anteriors altres grups Tàndem) i sembrar
les primeres hortalisses de la temporada d'hivern.

Fotografies del Tàndem 6é de Primària i Infantil 5 Anys A.

This ain’t a song for the broken-hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain’t gonna be just a face in the_________
You’re gonna_________ my voice
When I shout it out loud
Tonada
It’s my life
It’s now or__________
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
(it’s my life)
My heart is like an_______ highway
Like frankie said
I did it my way
I just wanna live while I’m alive
_______________
This is for the ones who stood their ground
For tommy and gina who never backed_____
Tomorrow’s getting harder make no_______
Luck ain’t even lucky
Got to make your own breaks
Tonada
Better stand tall when they’re calling you______
Don’t bend, don’t__________, baby, don’t back
down
Tonada

Els/les alumnes més grans es varen encarregar de deixar-lo ben a punt per poder sembrar amb els més menuts.
I així, una vegada a punt, entre totes/tots, grans i menuts,
sembràrem col-i-flors, remolatxes i faves (que havien germinat els nostres companys de 2n A de Primària).
Els propers tàndems continuaran amb aquesta tasca
i esperem tindre una bona collita d'hivern.

La Castanyada
El darrer raïm de la temporada, les nous més suaus, les avellanes més sonores, els caquis més madurs, les taronges més
dolces, les carabasses de mel, els moniatos més deliciosos, els
codonys millor torrats, les ametlles olioses, les magranes més
roges, les pomes i les peres, les mandarines tan gracioses, les
figues i els dàtils, les orellanes i les panses, els pinyons sempre
escassos i les castanyes sempre calentes, sempre fent-se esperar, sempre al foc.
Des de l'aula d'Infantil 1 Any fins 2n de primària celebrarem
la Festa de la Tardor fent un homenatge gastronòmic amb les
fruites de l'estació.

Serà demà dia 18 a partir de les 3 de la vesprada.
N'esteu convidats/convidades i us esperem.

Objectes perduts
Hola!! Sóc Luisa, la mare de l'Ernesto Sánchez, d'Infantil 3 B, la classe dels Apatxes. El meu fill va perdre
divendres 4 de novembre, quan celebrarem el berenar
de les famílies, el seu babi i malgrat els esforços de
Naira i Pili per trobar-lo, encara no ha aparegut. Era
de quadres de vitxí blau, amb butxaques i colzeres
verdes i roges i botons també de diferents colors. Porta

escrit el nom a l'etiqueta de la composició i llavat, i la
veta de penjar és de color rosa. Però el que el fa més
diferent als altres iguals, és que té fets dos plecs repuntats als muscles i una vora doblada al baix, perquè
no li vingués massa gran.
Luisa Cabrelles.
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μάθημα (máthēma) =
Allò que s'aprén
Aquestes paraules gregues donen títol a una nova secció del Correu del Dijous. L'objectiu és la divulgació matemàtica, i els autors i autores seran els/les
alumnes de Matemàtiques B de 4t d'ESO. Els nostres xics i xiques ens aproparan amb els seus coneixements al món dels nombres.
Aquesta setmana us oferim la primera part de l'article elaborat per Guillermo
Gómez.
Creiem que ho sabem tot sobre el signes matemàtics? (I)
Origen d'uns quants signes matemàtics: Sempre que hem fet matemàtiques hem usat signes com +, -, :, etc. Però mai no ens hem plantejat d'on
provenen ni el seu perquè.
•La suma i la resta (+, -) es crearen al segle XV i, a poc a poc, es van imposant abreviatures per indicar algunes operacions matemàtiques. Per exemple, a
Itàlia utilitzaven una p per indicar la
suma i una m per a indicar la resta
(plus i minus, en llatí). No obstant
això, va acabar imposant-se l'abreviatura alemanya + i -. Aquests signes
s'utilitzaven originàriament per indicar
excés i defecte en la mesura de les
mercaderies als magatzems. De fet, el
text més antic que es coneix en què
apareixen aquests signes amb el sentit de suma i resta és un llibre d'aritmètica comercial de l'alemany Johann
Widman publicat en 1489.
•L'arrel (√ ) la va introduir el matemàtic alemany Christoph Rudolff en 1525.
El mateix Leonhard Paul Euler va conjecturar el 1775 que es tractava d'una
forma estilitzada de la lletra r, inicial del terme llatí radix, "radical".
Una altra teoria diu que el signe actual va evolucionar a partir d'un punt
(signe que en ocasions es va utilitzar davant de les expressions per indicar
l'extracció de l'arrel quadrada) al qual posteriorment se li va afegir un traç
oblic en la direcció del radicand.
No se sap; fins i tot pot ser que les dues explicacions siguin correctes.

40 anys del naixement
de l’Escola: Felicitats!
1980
Es declara la guerra entre l'Iran i l'Iraq
per diferències polítiques i religioses.
Ronald Reagan, actor a la seua joventut, és elegit President dels Estats Units d'Amèrica.
Ës assassinat John
Lennon a Nova York. El
compositor i cantant de
temes inoblidables com
Imagine, va morir quan
eixia de sa casa.
Moren també aquest
any el filòsof francés
existencialista Jean Paul
Raquel Aspas
Sartre; l'actriu nord
americana Mae West; l'actor anglés
Peter Sellers; l'escriptor cubà Alejo
Cartpentier i el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.
A la televisió, els programes d'èxit
van ser Barrio Sésamo, Corrupció a
Miami i Els pallassos de la tele:
Gaby, Fofó i Miliki.
Al cinema s'estrenen: 10, la dona
perfecta de Blake Edwards, El Imperio contraataca d'Irwin Kershner, El
Graduado de Mike Nichols i El lago
azul de Randal Kleiser.
Apareix un producte revolucionari:
el Post-it. Va nàixer a causa d'un

error de fabricació puix el pegament
es desprenia amb facilitat. En lloc de
desfer-se'n, van llançar el nou producte per a fixar les notes que, de
seguida, es va fer imprescindible a
les oficines.
Naixen Meri, Glòria i Raquel Aspas.

Glòria Gil

Meri Alandes

Mentrestant, a Les Carolines...
Es forma el grup d'Escoles Cooperatives (Les Carolines, Escola Gavina,
La Nostra Escola Comarcal i La Masia)
amb l'objectiu d'aconseguir formar
part d'un patronat de l'ICE (Institut de
Ciències de l'Educació, depenent de la
Diputació de València) on aconseguir
suport econòmic per pal·liar l'esforç
que estàvem fent per a no tenir uns
preus massa elitistes, que permeteren accedir a la nostra Escola a famílies amb mitjana capacitat econòmica.
Ja portem dos cursos a l'Eliana i ens
hem adaptat molt bé. Aleshores ens
entra el neguit de veure massa lluny

Particularíssim
Marc Usina Pardo, alumne de
2n B de Primària.

Marc Usina Pardo

Una pel·lícula recent:
-Tintín y el secreto del unicornio.
Una d'imprescindible:
-Horton.
Un color:
-Groc.
Un menú:
-Arròs al forn.
Un lloc per viure:
-Els Pirineus.
Un arbre o una flor:
-El pi.
Un perfum:
-El del romaní.
Un animal:
-El cavall.
Un llibre:
-Els de Geronimo Stilton.
Un malson:
-Que vinguen monstres a la nit.
Un pastís:
-La coca de llanda.
Un desig:
-Poder volar.
Un viatge:
-A Xina.
Una assignatura:
-Educació Física.
Una paraula:
-Lluna.
i aïllat el solar de Picassent. Per això, i sense
aturar el projecte, comencem a mirar altres alternatives per a fer l'Escola nova.
És l'any en què s'incorporen Abelard
Barberà i Lluís Montesinos com a professors de 3r i 4t d'EGB.
L'aventura escolar continua...

Lluís Montesinos i Abelard Barberà

