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Eleccions al
Consell Escolar
El moment de renovar el Consell Escolar
de Les Carolines està cada vegada més
pròxim.
Us adjuntem les dates fonamentals en el
procés electoral:
-El 22 de novembre es va publicar el llistat definitiu de candidats i candidates de
tots els àmbits de la comunitat educativa.
Haureu rebut un correu electrònic amb
aquest llistat electoral.
-Avui dijous 24 rebreu els sobres amb les
paperetes amb les quals podreu exercir el
vostre dret al vot.
-Dilluns 28 de novembre serà el dia electoral amb l'horari que ja coneixeu.
Des de l'Escola volem convidar-vos a la
participació. Pensem que tots i totes som
Escola i és per aquest motiu, que tots i totes
hem de participar en el projecte educatiu.

Ànim, Marc !!!
Marc Raga, germanet de
Pau Raga Soler, de la classe
dels Pirates, va ser intervingut quirúrgicament en una
complicada operació.
Companys i companyes de
Pau volem animar a la seua
família i a Marc desitjar-li
una ràpida recuperació.
L'Escola se suma a aquest
desig. Un beset.
T'enviem un dibuix elaborat i dedicat per tota la
classe de Pocoyo, el teu personatge favorit.
Dibuix elaborat pels companys
i companyes de la classe de Pau
Raga Soler d’Infantil 4 Anys B.
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La Conselleria
comença a pagar els
salaris
Estimades famílies, us tornem a informar dels
darrers esdeveniments pel que fa al pagament
del concert educatiu per part de la Conselleria.
Després de diverses negociacions entre l'UCEV
(Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes) i els diferents representants de les Conselleries d'Educació i Hisenda, dimarts passat es va
fer efectiu el pagament d'una part de l'import del
concert, el que correspon al tercer trimestre de
l'any, en concepte de salaris. D'aquesta manera
queda pendent l'apartat d’altres despeses de
funcionament.
Aquest fet representa un alleujament econòmic
per al nostre col·lectiu. No obstant això, continuarem treballant per a què la situació econòmica quede totalment normalitzada.
Moltíssimes gràcies per la vostra comprensió i
el vostres suport.
Sònia Casquete Alemany
Presidenta de la Cooperativa.
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Biòlegs
A l'assignatura de Biologia-Geologia 4t ESO
estem treballant la genètica. Després d'unes sessions de teoria hem realitzat una pràctica consistent en crear de manera aleatòria fills/filles.
Cadascun dels alumnes tenia un full amb el cariotip d'una persona imaginària i un altre full amb
una altra persona. Aquestos simulaven els progenitors. Els/les alumnes de l'ESO allò que han
fet és triar a l'atzar un cromosoma 1 de la persona 1 i un cromosoma 1 de la persona 2. Aquest
procés l'han repetit fins el cromosoma 23 que determina el sexe.
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El pensament de...
Josep Guardiola
Si ens aixequem ben
d'hora, ben d'hora, ben
d'hora i ens posem a
pencar, som un país
imparable.
Josep Guardiola, (Santpedor,
18 de gener de 1971), futbolista
i entrenador de futbol català.

Josep Guardiola

Moltes felicitats
i una disculpa

Alumnat de Biologia i Geologia de 4t de Secundària.

D'aquesta manera s'han obtingut fills i filles
amb característiques físiques diferents (cabell
rull, ulls esbiaixats, lòbul de l'orella lliure, ulls
blaus.......) que podeu observar a la fotografia.
La casse de 4t d'ESO

En aquests últims dies del mes de novembre fan
anys Marc Cuenca (6), Pau Cuenca (8), Gemma Giménez (8), Rubén González (9), Vanessa Sanchis (11),
Irene Isern, Melcior Martínez i Diego Scarpa (12), Santiago Isern i Laura Mañé (14).
Moltes felicitats i per molts anys!!!!!
Volem fer una rectificació sobre l’edat que al número
460 li vam posar a Marc Garcia-Sala Ortells qui va fer
4 anys passat dimarts, 1 de novembre i no 3 anys com
indicàrem al Correu del Dijous.
Disculpes i moltes felicitats.

La segona part dels articles sobre Matemàtiques i l'origen de la llengua, la
publicarem al proper número, per raons
d'espai.

Serveis escolars (4): Les auxiliars de Transport Escolar
Les deu dones que formen l’equip d’Auxiliars de
Transport Escolar són les responsables de què 308
alumnes, dels 505 que tenim a Les Carolines, arriben
tots els dies a l’Escola.
Elles són el primer i últim
contacte amb les famílies i
tenen cura de l’alumnat, especialment el més petit, des que
puja a l’autobús fins que arriba
a l’Escola, i des que deixen
l’Escola per la vesprada fins
que tornen a casa.
També fan de correu directe
entre cada família i el personal
docent i d’administració de Les
Carolines: Notes, medicaments, encàrrecs, etc. arriben
a l’Escola gràcies a les monitores de Transport Escolar.
De tant en tant han de suportar l'enuig de qui arriba tard a la parada i no vol reconéixer que és culpa seua.
Malgrat tot Herminia Carbó Pla, Amparo Broseta Laporta, Puri Fabià Gómez, Amparo Monsoriu Santamaría, Cristina Monsalve Yago, Pilar Molero López, Laura
Broseta Laporta, Emilia Alemany Morales, Yolanda
Ruiz Ruiz i Julia Valero Picazo, tots els dies del calendari escolar, amb tota l’estima i amabilitat continuaran apropant cada casa a l’Escola.
Ah una cosa! Heu pensat que, de tant en tant, en

pujar o baixar de l’autobús, estaria molt bé, a part de
saludar-la, dir-li a la vostra monitora responsable de
l’autobús:
-Gràcies i que passes un bon dia!!

Ací teniu l’equip d’Auxiliars de Transport Escolar. Darrere: Herminia Carbó,
Amparo Broseta, Puri Fabià i Amparo Monsoriu. Davant: Cristina Monsalve, Pilar
Molero, Laura Broseta, Emi Alemany, Yolanda Ruiz i Julia Valero.

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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2n i la fàbrica de xocolata Agendes de la Solidaritat
En 2n de Primària estem estudiant les tipologies textuals, en concret estem aprenent “com
escriure una carta” i, entre les diverses activitats
que hem fet, la setmana passada ens vam ajuntar les dues classes i vam decidir enviar-ne una
a Nestlé per tal de contar-los algunes de les nostres preocupacions com a ciutadans i ciutadanes
d'aquest meravellós món. Ha sigut una experiència molt xula i que esperem, tinga algun fruit.
Aquesta carta l'hem adreçada a la fàbrica de
Nestlé.
Raquel Navarro i Carles Garcia

“Estimat senyor Nestlé:
Som els xiquets i les xiquetes de 2n de Primària de l'Escola Les Carolines i us escrivim per contar-vos que, a la nostra escola, estem molt
preocupats pel medi ambient, i com que l'embolcall de les vostres xocolatines (que tant ens agraden i mengem cada divendres) contamina molt,
creiem que podríeu pensar en la possibilitat d'usar un altre material que no fóra paper d'alumini.
Una companya nostra que fa figuretes col·leccionables amb el paper d'alumini perquè així diu
que el reutilitza, ha proposat canviar-lo per plàstic, però la majoria pensem que el paper vegetal
seria millor, ja que no contamina i és biodegradable i conserva la xocolata.
Els nostres mestres també pregunten si el
cacau que utilitzeu prové del comerç just, ja que
ens han dit que, de vegades, hi ha xiquets i xiquetes de la nostra edat que treballen molt però
no a l'escola. És de veres?
Bé, senyor Nestlé, ens agradaria molt que us
plantejàreu el que us hem dit i que ens contestàreu.
Ah! i que continueu fent una xocolata tan bona.
Els i les alumnes de 2n de Primària de
l'Escola Les Carolines.”

Visita d’una antiga
alumna
Dimarts 22 de novembre ens va visitar
Sol Cordón Puig, antiga alumna de Les
Carolines de la XXIII
Promoció.
Sol, que va vindre
per replegar el seu
títol de Graduada Escolar, ens va dur dues
caixes plenes de llibres per a donar-los a
la Biblioteca de l'Escola i ens va contar
que està molt conSol Cordón Puig
tenta estudiant Disseny de Moda a Florida Universitària.
Moltes gràcies Sol per la teua aportació a la
nostra Biblioteca i et desitgem que els teus estudis et siguen molt profitosos.

Com tots els anys des del G.A.M. -Grup Ajuda a
Maputxes- us presentem l'Agenda de la Solidaritat
que elabora CEDSALA -Centre de Documentació i
Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica-. Al llarg
d'aquesta setmana i la vinent li donarem una
agenda al teu fill/filla. Val 8 euros que s'inverteixen
de la següent forma: 2 per al poble maputxe, i els
altres 6: una part per a pagar l'elaboració de l'agenda i la resta per a projectes solidaris. Si us interessa l'agenda poseu en un sobre els diners amb
el nom i curs de l'alumna/alumne i el feu arribar
al
tutor/tutora
(Primària) o li ho doneu a
Emili (Secundària).
Si us interessa la agenda
en Infantil poseu els diners
en sobre tancat amb nom i
curs de l'alumne/alumna, i
el feu arribar al tutor/tutora. Després us farem
arribar l'agenda. També
tenim la mateixa agenda
en castellà.
Portada de l’Agenda
Moltes gràcies.
G.A.M. -Grup Ajuda a Maputxes-

La banda d’Almussafes
Helena Rodrigo Argente és
una alumna de 1r d'ESO i des
del mes de novembre forma
part de la banda de Música
del poble d'Almussafes. Des
del Correu del Dijous la felicitem per la iniciativa i també
l'animem a què un dia ens invite a una actuació.
Enhorabona, Helena!
Helena Rodrigo Argente

Models

L'alumnat de la foto va demanar de manera insistent eixir al Correu amb el títol de Models. Ahí
estan: Sílvia Verdeguer, Marina Pérez, Mar García, Sandra López i María Fernàndez.

CORREU DEL DIJOUS

24 de novembre de 2011

4

Particularíssim

Premi a Alba

Dibuix guardonat realitzat per Alba Mochilí Aguado.

La Societat Artístico Musical
de Picassent, va convocar un
concurs de dibuix per a l'alumnat de l'Escola de Música
de la Societat per tal d'il·lustrar la portada del Llibre de
Festes de Santa Cecília 2011.
El Primer Premi ha sigut per
a Alba Mocholí Aguado, alumna
de 3r B de Primària, a qui felicitem encoratjadament.
Enhorabona, Alba, pel Premi!

Albert Benlloch Enguita,
alumne de 2n B de Primària.

Albert Benlloch Enguita

40 anys del naixement
de l’Escola: Felicitats!
1981
El President del primer govern
elegit a les urnes se'n va. Adolf
Suárez va presentar la seua dimissió el 29 de gener.
Aquest és l'any del cop d'Estat
del 23F: el Tinent Coronel Tejero
irromp amb uns quants efectius
de la Guàrdia Civil al Parlament
Espanyol durant la sessió d'investidura del nou President de
l'Estat: Leopoldo Calvo Sotelo.
El cop d'estat va fracassar.
La venda d'oli per ús industrial
com apte per al consum humà
començà al mes de maig.
Aquesta tragèdia, que va durar
molts anys, va costar la vida a
1.100 persones i va deixar milers d'afectats.
Desapareixen, de la bandera
d'Espanya, l'àliga, el jou i les
fletxes adoptades durant el franquisme i són substituïdes per la
flor de lis i una nova corona.
Es proclama l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.
Apareixen els primers casos
d'una nova malaltia que ataca el
sistema immunològic: La Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (S.I.D.A.).
Joan Fuster és guardonat
amb el Premi de les Lletres Valencianes.
El conegudíssim quadre de
Pablo Picasso, El Guernica, torna
al nostre país. La democràcia,
condició necessària de l'autor
als Governs espanyols, havia
donat una altra passa per a la
seua consolidació.
Mor l'escriptor català Josep
Pla, autor, entre d'altres del
Quadern Gris i Les Hores, el

gran músic de reggae, Bob Marley i l'actriu nord-americana Nathalie Wood qui participà en
pel·lícules d'èxit com ara West
Side Story o Esplendor a l'herba.
La música que s'escolta és de
John Lennon, Queen, L'Orquestra Mondragón, The Rolling
Stones, Ana Belén i Víctor Manuel, Julio Iglesias o Paloma
San Basilio.
Les pel·lícules de l'any: Deprisa-Deprisa de Carlos Saura;
Carros de fuego de Hugh Hudson o Aterriza como puedas, coneguda a Sud-amèrica com
¿Dónde està el piloto?
Ángel Nieto i Ricardo Tormo
van ser campions del món de
motociclisme.
Naix Teresa Soler.

Teresa Soler Lahuerta

Mentrestant, a Les Carolines...
Vam mirar el parvulari Peter
Pan, a Campolivar, que estava a
la venda. Carles Salvadores va

Una pel·lícula recent:
-Kung Fu Panda.
Una d'imprescindible:
-Mulan 2.
Un color:
-Verd.
Un menú:
-Arròs a la cubana.
Un lloc per viure:
-València.
Un arbre o una flor:
-El llimoneri.
Un perfum:
-Gessamí.
Un animal:
-El lleopard.
Un malson:
-Ofegar-me.
Un pastís:
-Xocolata.
Un desig:
-Que no hi haja lladries al món.
Un viatge:
-A Londres.
Una assignatura:
-Matemàtiques.
Una paraula:
-Adéu.

fer un projecte d'adaptació per a
convertir les instal·lacions en
col·legi, però el Ministeri no ens ho
va aprovar. I ens férem a la idea
d'anar-nos-en a Picassent.
El 12 de desembre de 1981 tenim
el pressupost de la constructora
Xorta, que també és una cooperativa, per un import inicial de 36 milions de pessetes.
La nostra aportació al pla experimental de l'Institut de Ciències d'Educació, com a Escola Pilot, va fer
que el sistema d'introducció de
l'ensenyament en valencià, fóra
triat , anys més tard, per la Conselleria d'Educació com a model a
aplicar a les escoles públiques.
Continuem preocupats per no
trobar un bon especialista de Música.
L'aventura continua...

