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Proclamació de candidats i candidates electes
El resultat de les eleccions per a la renovació parcial del
Consell Escolar del centre ha tingut el resultat següent:
Representants d'alumnat: Laura Ferrando Zaragozà, 1r d'ESO i Ramón Martínez Tatay, 4t d'ESO.
Representants de Professorat: Laia Campos Saurí i
Emili Olmos i Pascual, professora i professor d'ESO
Representants de les famílies: Ramón Huerta Subiés i Enrique Ródenas Ros.
L'índex de participació per part de l'alumnat ha estat
del 92,45%. Per part del professorat, del 84,6% i per
part de les famílies ha estat del 52,9%.
Va ser una jornada electoral intensa, amb moltes candidatures i molts vots. Això ho saben bé qui van formar
part de les tres meses electorals als qui agraïm de debò
el seu esforç i col·laboració: als alumnes Aitana López
Rueda i Alberto Palanca Albert; a les professores Mónica
Jover Añón i Maria Jutglà Guillem i, sobretot, a les mares
Mª Elena Villoldo Ros i Josabeth Borrás Hervás.
Gràcies a Rosa i a Trini, sense la col·laboració de les
quals tot hagués estat més difícil.
Igualment gràcies als membres de la Junta Electoral
qui han organitzat tot el procés electoral: Rafa (gràcies
per les paperetes), Carles, Sònia, Laia, Maria, Mónica, Alberto i Aitana (gràcies per assistir puntualment a les reunions). Gràcies igualment a l'alumnat qui va enganxar els

adhesius identificadors als sobres.
Gràcies a tots els candidats i candidates per presentarse: als alumnes Edu Santas, a Melcior Martínez, a Guillem
Algueró i Sílvia Galera; als pares i mares Beatriz Santamaría, Emilia Moreno, Jesús García Puchol i a Álvaro Maceda.

Maria, Mònica i Miguel Àngel formaren la Mesa Electoral del professorat.

Gràcies al professorat, alumnat i famílies per llegir les
diverses notificacions, per consultar dubtes i participar
tant activament en les votacions.
I, finalment, moltes gràcies i enhorabona als candidats electes. Felicitats!
El president del Consell
Miguel Ángel Moret,
Director.

Us recordem que proper dimarts 6 i dijous 8 de desembre, no hi haurà
classe per ser ambdós festius. Tampoc publicarem el Correu del Dijous.

Street surfing a l’Escola
Durant la setmana del 21 al 25 de novembre,
els cursos de 3r A, 3r B, 4t, 5é, 6é de Primària i
1r, 2n 3r i 4t d'ESO hem gaudit a les classes d'Educació Física del Street Surfing, una nova modalitat de monopatí.

Jose, el monitor, conjuntament amb Hèctor i
Enric han estat els encarregats d'ensenyar i donar
les nocions bàsiques a l'alumnat. Tots hem gaudit
molt de l'activitat i esperem poder repetir-la.
Dues fotografies de l’alumnat de Primària practicant Street surfing.

Jose, Hèctor i Enric.
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Premis Sambori
Fa uns dies tingué lloc el lluirament dels Premis Sambori a nivell de
País. Presidiren l'acte Josep Chaqués, president de la Fundació Sambori, Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana, Honorat Ros,
membre de l'Acadèmcia Valenciana de la Llengua, i Mª José Almenar,
del departament de Cultura de la fundació Bancaixa.

Presidència dels Premis Sambori 2011.
Honorat Ros comentà que el nostre alumnat està normalitzant el valencià i estan permetent que alguns pares i mares parlen en valencià.
És una tasca que ningú pot fer morir. Vicent Moreno comentà que els
Premis Sambori ja van per la 13ena edició. Han participat 589 centres
i 83.225 alumnes amb la col·laboració de
4.254 mestres. Animà també a la participació en la 14ena edició, els treballs de la qual
caldrà entregar al febrer de l'any vinent. A
Enric Valor i Sanchis Guarner els agradaria
veure la vitalitat de la nostra llengua. Som
valencianoparlants d'origen o d'adopció.
Sense paraules mai haguérem sigut humans.
Mª José Almenar parlà del plaer de la lectura.
Després es procedí al lliurament dels premis:
Primària: La caixa màgica que no era màgica, El dimoni juga al sambori d'Àngela CliCartell d’Eva Puchades
ment. Secundària: Rosa, d'Helena Albiol.
A l'Escola, molts cursos -des dels 2 anys- participaran en
aquesta 14ena edició.
Per altra banda, totes les Escoles estem convocades, cada curs, a
participar en el concurs de cartells per a la Trobada d'Escoles en valencià. En l'actual edició, l'Escola va presentar el cartell realitzat per
Eva Puchades, de 3r d'ESO amb l'eslògan Conrea el valencià, però no
hem aconseguit superar la fase de selecció. No obstant aixó, hem de
destacar l'alta qualitat dels treballs seleccionats per l'Escola i hem de
felicitar els nostres finalistes i, en especial, a Eva.
Si encara no teniu l'agenda esteu a temps d'aconseguir-la. A
l'agenda hi ha molts articles i frases. 19 de febrer: Quan es
compleixen dos anys del cop d'Estat, la resistència hondurenya
ha decidit crear un instrument polític, el Front Nacional de la
Resistència Popular, que aglutina a quasi 200 organitzacions socials, per a disputar el poder als colpistes en les properes eleccions del 2013. (Fernando Molina Cortés). Moltes gràcies per la
vostra solidaritat.
G.A.M.
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El pensament de...
Ovidi Montllor
Hi ha gent a qui no li
agrada que es parle,
s'escriga o es pense en
valencià. És la mateixa
gent a qui no li agrada
que es parle, s'escriga o
es pense.
Ovidi Montllor i Mengual
(Alcoi, 1942-Barcelona, 1995),
cantautor i actor.

Ovidi Montllor

La Castanyada
Com tots els anys, en arribar la Tardor, famílies, professorat i alumnes ens reunim al voltant del foc que
fan les nostres castanyeres i al voltant del mercat de
fruites de tardor que, entre tots i totes, muntem.
Des dels 2
anys fins 2n
de Primària
gaudim d'aquesta festa
que consisteix en menjar i xarrar;
menjar i córrer; menjar
i jugar.
Pel matí, El teatre també és part de la Festa de La Castanyada.
l'alumnat
d'Infantil 5
anys ens va
delectar
amb sengles
obres de teatre: La fada
Filomena i
El pardalet
de l'ala trencada. Tot un
èxit.
Alumnat contemplant els fruits de la tardor.

Serveis escolars (5): L’Escola Matinera
Aquest servei escolar es va iniciar a Les Carolines fa ja
sis cursos amb la pretensió de donar resposta a les necessitats d’algunes famílies que viuen prop de l’Escola i
que per horari laboral han de deixar als seus fills o filles
abans que les portes de Les Carolines s'obrin a tot l’alumnat. Tots els dies, des de les 8:00 hores obrim l’Es-

cola a aquestes famílies.
Trini Gómez Rutia i Mª José Blanco Rosco reben amb
un somriure a la vintena de xics i xiques d’Infantil i Primària, principalment, que diàriament utilitza aquest servei. Durant més d’una hora juguen, pinten, donen el
desdejuni i tenen cura de tots i totes les usuàries de l’Escola Matinera.
Trini i Mª José sempre els reben amb un:
-Bon dia!! Com estàs?
I el que també elles esperen junt al vostre somriure és
un altre:
-Hola Trini!! Hola Mª José!! Bon dia!!

ACADEMIA COCKNEY
INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS
Latín - Griego - Mates
Física - Química
Pizarras Digitales Interactivas
Mª José i Trini responsables de l’Escola Matinera de Les Carolines.

AVD. RICARDO HERNÁNDEZ, 27 ALCÀSSER
TEL. 96 184 45 85 - 647 698 448
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El dofí de pedres i altres
escultures
Ací teniu dos fotografies de dos
grups
d'artistes
que treballen amb
materials efímers:
un ha fet un dofí
amb pedres menudes; l'altre, un
complex de muntanyes i valls.
L'art efímer, l'infantil entre d'altres,
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Moltes felicitats
En aquesta edició del Correu felicitem a tots els caroliners i carolineres que fan anys als primers quinze
dies de l'últim mes de l'any, ja que la propera setmana
l'edició d'aquest no es realitzarà.
Doncs, ara li toca el torn a Alejandro Ródenas (1), Marc
Casany (3), Aitana Chaqués (4), Rubén Gil (5), Esteban
Hazanas, Iker Jimeno i Iciar López (6), Óscar Barber,
Marc Burguera, Adriàn Cuesta, Lara Fernández, Lluna
García i Sara Redó (7), Gabriel Argente, Izan Comins,
Marina Domínguez, Raquel Pena, Martina Selma i Lucía
Verdeguer (8), Alba Prades (10), Alba García i Martí Mercadal (12), Natxo Segarra i Carlos Zaragozà (13).
Moltíssimes felicitats a tots i totes!!!!!!!

és molt divertit per
a qui ho fa i per a
les persones majors, ens torna a la
vostra edat.
Felicitats, artistes!

Recordeu la notícia on us informàvem què
ens havien regalat gespa per a la caseta
d'Infantil? (Correu 461, pàg 3).Doncs se'ns
havia oblidat dir-vos que va ser possible
gràcies a l'empresa Lagrama, de mobiliari
infantil i juvenil.

Dues fotografies de
l’alumnat que ha realitzat escultures efímeres amb pedres i
amb terra.

Los locos de València

Concurs Literari:
Aprenem l’origen de
la Llengua

Un antic manicomi a la ciutat de València, uns criats
molt bojos i divertits, uns amants molt assenyats. Un
fum de maletes d'anada i tornada, una presó hospitalària repleta de llibertat, un antic alumne de l'Escola
que ara s'anomena Beltran, rialles, rialles i el més important de tot, mirades àvides de curiositat que apuntaven, en molts casos per primera vegada, a una obra
teatral d'adults, de les de veres.

Tal i com us vam anunciar en el darrer número del Correu
del Dijous, publiquem per al vostre gaudi, el relat guanyador
del certamen literari organitzat per l'alumnat de 2n d'ESO.

Memorias de las lenguas (Part primera)
¡Hola! Me llamo Pau. Soy alumno de 3º de ESO en el Colegio Público de Alaquàs. Soy un chico normal, me gusta llevar
los pantalones caídos, la mochila lo más baja posible, escuchar música con mi Ipod y, como a cualquier otro chico de mi
edad, las salidas del colegio a ver museos no es que me emocione. Sin embargo, el pasado miércoles me tocó ir a uno.
Esta vez se trataba de buscar información sobre cómo habían evolucionado las lenguas en España y cómo habíamos
llegado a hablar el castellano actual.
No es que el tema no me gustase, pero suponía que nos iban
a explicar lo de siempre y yo, quería conocer testimonios reales, como los de la gente que vivió en el pasado. Y, mirad lo que
encontré, un diario. Estaba por el suelo del museo, como si no
le hubiesen dado demasiada importancia para la exposición.
Os mostraré la información de los días más relacionados
con el tema de las lenguas.

Hui dia 1 de desembre és el dia internacional de la lluita contra la
SIDA, una de les pandèmies més
grans que pateix la Humanitat.

Sonia i Andrea amb l’alumnat de 4t d’ESO a la porta del Teatre Rialto.

Així és com vam viure, passat divendres 25 al teatre
Rialto, l'alumnat de 3r d'ESO, la seua visita a un clàssic teatral, Lope de Vega amb la seua peça Los locos
de Valencia.
El missatge amb el qual ens n'anàrem a casa va ser:
Els clàssics no són avorrits.
Ah! I en eixir del teatre li deixàrem una noteta a
Martí Cases, exalumne de l'Escola, per donar-li l'enhorabona pel seu paper protagonista.
Així som els caroliners i les carolineres.

Tesi Doctoral
Passat 21 de novembre va llegir la seua Tesi Doctoral Vanessa Campos i Climent, mare de Vanessa i de Marc Sanchis i Campos -6é i 3r de Primària B respectivament, amb el títol "La Crisi de l'Agricultura Mediterrània a l'Arc Mediterrani
Central. Anàlisi de les seues causes, propostes de solució i finançament des de
l'Economia Social" a la Facultat d'Economia de la Universitat de València.
Es tracta de la primera tesi doctoral del programa de doctorat en Economia Social de l'Institut d'Economia Social i Cooperativa IUDESCOOP de
la Universitat de València. Aquest programa és l'únic en Economia Social
que existeix en tota Espanya. La qualificació de la tesi va ser de "excel·lent
cum laudem" per unanimitat, per la qual cosa ha sigut proposada pels
membres del tribunal per al Premi Extraordinari de Doctorat.
Felicitats Vanessa !!
En la foto Vanessa Campos i Climent llegint la tesi doctoral.
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μάθημα (máthēma) = Alló que s'aprèn
Creiem que ho sabem tot sobre els signes matemàtics? (i II)
L'infinit és un concepte matemàtic que
ens indica on acaben els nombres reals
(∞). Els orígens del símbol d'infinit ∞ són
incerts. Atés que la forma s'assembla a la
corba lemniscata (del llatí lemniscus, és a
dir, cinta), s'ha suggerit que representa un
llaç tancat. S'ha volgut veure també una
Banda de Möbius en la seua forma, encara
que el símbol es va usar durant centenars
d'anys abans que August Möbius descobrís la banda que porta el seu nom.
La divisió (÷) té diversos signes:
La barra horitzontal (/), d'origen àrab, ja
era usada per Fibonacci al segle XIII, encara que no es va generalitzar fins al segle
XVI. És, per descomptat, la forma més sa-

tisfactòria, ja que no només indica l'operació sinó que en el cas que siguen diverses
les operacions a realitzar estableix l'ordre
de prioritat entre elles (diguem que a més
de signe és parèntesi). La barra obliqua, /,
variant de l'anterior per escriure en una
sola línia, fou creat per De Morgan el 1845.
El 1659 el suís Johann Heinrich Rahn
va inventar per a la divisió el signe ÷,
que resulta bastant gràfic una vegada
que la barra de fracció és norma general.
Els dos punts (:) es deuen a Leibniz
(1684), que els aconsellava per a
aquells casos en què es volgués escriure
la divisió en una sola línia i la notació
amb ratlla de fracció no fóra per tant

adequada. Aquest signe manté el parentiu de la divisió amb la multiplicació,
per a la qual Leibniz feia servir un punt.
Per últim, la paraula "matemàtiques"
(del grec μαθηματικά) prové de dues
paraules gregues μάθημα (máthēma),
que significa aprenentatge, estudi,
ciència i, amb el pas del temps, el seu
significat va quedar reduït ea que avui
coneixem com l'estudi matemàtic.
L'adjectiu és μαθηματικός (mathēmatikós), que significa relacionat amb l'aprenentatge, estudiós i que també, amb el pas del
temps, va quedar reduït a "matemàtic".
Per a més orígens de signes matemàtics:
http://www.epsilones.com/paginas/t-signos.html

40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1982

I mentrestant, a Les Carolines...
Era el nostre darrer curs a l'Eliana
i teníem coses a fer, perquè una vegada acabat el curs escolar havíem
d'empaquetar tot el material i els
mobles i deixar el xalet en condicions i preparar l'Escola de Picassent. Muntar classes, comprar el
que hi faltava, tot això sense comptar amb els possibles imprevistos,
sense oblidar-nos de la part pedagògica. Davant de tot això no obrim
l'Escola durant el mes de juliol.
L'Escola acaba el curs 81/82 en 5é
d'EGB. És el tercer curs que el gabinet psicopedagògic està format per
dues psicòlogues: Imma Montés
(qui deixaria l'Escola anys després) i
Carmen Ferrándiz, a qui coneixeu
tots vosaltres. Compta també amb
Gabinet mèdic des de l'inici a càrrec
dels pediatres Carlos i Fernando
García-Sala. Des del curs 76/77 l'Escola programa cursos de natació escolar i des del curs 79/80, amb Mª
José Viñals, directora i monitora
dels cursos. Des de 1979, Manolita
Navarro i Fina Dual s'encarreguen de
la neteja.
A la primavera ve, per demanar
treball, un mestre amic d'Abelard:
Miguel Ángel, qui es queda com a
auxiliar de la classe d'Infantil 2 anys
per substituir Rosa Mari, qui agafa
la baixa maternal.

Al mes de juliol, amb una calor insuportable, col·loquem el col·legi en
un camió i fem el trasllat.
Nou curs, Escola nova! Però les
coses no foren tant senzilles. L'obra
estava acabada però en faltaven els
detalls. El pati tenia màquines,
arena, grava... A la cuina havien de
dur els fogons, la nevera... fins que
no estiguera tot a punt no podia
passar la inspecció del gas i sense la
seua autorització no podíem cuinar.

Naranjito'82: Espanya organitza
el Campionat Mundial de Futbol per
primera vegada. El logotip del Campionat era una taronja vestida de
futbolista. Itàlia va ser la guanyadora.
Es publica la llei de protecció dels
menors de 16 anys, als quals no es
podrà vendre tabac.
Greenpeace aconsegueix paralitzar
el vessament de 3.000 tones de residus nuclears a les costes atlàntiques espanyoles.
Aclaparadora victòria del PSOE a
les Eleccions Generals celebrades a
l'octubre. Felipe González és investit President del Govern.
Els militars colpistes Tejero i Milans
del Bosch, són destituïts, jutjats i
condemnats per la seua participació
a l'intent de colp d'estat de 1981.
La pantanada de Tous (La canal de
Navarrés), deixa 30.000 persones
sense llar i en provoca la mort de 38.
La zona és declarada catastròfica.
Perspectiva de l’edifici de Les Carolines a Picassent.
Gabriel García Márquez rep el
Si a l'Eliana feia calor, què dir a PiPremi Nobel de Literatura.
cassent sense cap arbre que ens
Maradona, anomenat “El Pelusa”
protegira? Els únics arbres que teés fitxat pel Barça.
níem eren les dues palmeres del
En busca del arca perdida i E.T.
Pati central que havien estat plantad'Spielberg, Víctor o Victòria d'Eddes amb una grua abans de tancar
wards o Poltergeist de Hooper són
l'edifici donada la seua alçària.
algunes de les pel·lícules més vistes.
Vam començar les classes una
Michael Jackson amb Thrisetmana després del que teníem
ller, Mecano amb Me colé en
previst. Teníem megafonia en tota
una fiesta o Supertramp amb
l'Escola! El dia que van arribar els
It's raining again, són alguns
nostres alumnes ens vam disfressar
dels artistes més escoltats i
els mestres dels personatges de la
vists.
cançó de Sisa Qualsevol nit pot sorS'inaugura el Pirulí (el nou
tir el sol, que es podia escoltar des
centre d'emissions anomede qualsevol racó dels nostres cinc
nat actualment Torrespaña)
mil metres quadrats!
per TVE. Els programes més
Treballen amb nosaltres els provistos són: El libro gordo de
fessors Pepe Mata (3r EGB), Juli
Petete, Barrio Sésamo, D'ArHurtado (professor de Música) i Pere
tacan i los Mosqueperros, la
Sellés (professor d'Educació Física) i
telenovel·la Dinastia i Un,
Mª José Blanco com a netejadora.
dos, tres, responda otra vez.
L'aventura continua...
Naix Carles García Rosell. Carles García Rosell, Mª José Blanco Rosco i Miguel Àngel Moret Senent.

