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Ja s’acosta Cap d’Any!

Trobada de Colpbol

Arribem ja al final del 2011 i a l'Escola vivim el final de
l'any així: Claustres d'avaluació, exàmens, entrevistes
d'entrega d'informes i notes, viatge a la neu, preparacions
de la festa de l'acabament de l'any (rei mag, amistat invisible, pel·lícula, fira), eixides, actuacions, concursos.

El passat dia 7 de desembre, la classe de 1r d'ESO va
participar en la II Trobada de Colpbol que es va celebrar
al Poliesportiu Municipal de Picassent. Els més de setcents alumnes dels diferents centres escolars pertanyents a l'agrupació AKOE, van gaudir de les tres
modalitats d'aquest esport: Colpbol, taulerbol i raspagol.

La cristallera del menjador escolar anuncia les vacances i el Cap d’Any.

Us contem com serà el darrer dia del trimestre:
Dijous 22 de matí, mentre l'alumnat de Primària obri
amb gran sorpresa els regals que han preparat els uns als
altres, a les aules d'Infantil s'acostarà un personatge del
món de la fantasia per causar admiració en uns, por en altres i il·lusió en tots i totes: el rei mag. Grans com són,
l'alumnat de Secundària anirà a una sala de cinema a València per gaudir de La guerra de los botones.
L'hora del dinar serà festiva també: alguna sorpresa i
torrons a base de bé.
La vesprada serà així: Infantil gaudirà d'una pel·lícula
d'animació, Primària correrà i riurà sense parar amb La
Gran Fira de l'últim dia i ESO donarà els regals de l'Amiga/Amic Invisible i rebrà les notes, tan esperades durant
el trimestre.
S'acabarà així la primera part del curs i vindran les primeres grans vacances.
Però per això encara queden uns dies...

Els menús d'hivern ja estan elaborats gràcies a
la col·laboració inestimable de la dietista Asun
Roca, mare d'Alba i Carlos Alhambra (1r de Primària i Infantil 2), a qui agraïm de debò la seua
aportació. De la mateixa manera, gràcies a l'equip de cuina amb Roger al capdavant, al de monitores de menjador i al professorat, els quals
han aportat l'experiència i la professionalitat necessàries en el treball realitzat. Hem elaborat
menús per a la classe d'1 any, per a l'alumnat i
adults en general i les adaptacions d'aquest per
a l'alumnat celíac, vegetarià i intolerant a la lactosa. Començarem proper dilluns pel menú nº 1.
En tornar de vacances el 9 de gener també començarem pel llistat de menús número 1.

Alumnat participant en la II Trobada de Colpbol realitzada a Picassent.

La jornada va resultar interessant i molt, molt divertida. L'alumnat va fer molts amics i amigues de moltes
de les escoles que formem AKOE.
Esperem que la propera edició siga tan divertida i profitosa com aquesta.

Una de geometria
A primer de Primària, des de l'àrea de matemàtiques,
estem treballant els cossos geomètrics (prisma, cub, piràmide, cilindre, con i esfera) i gràcies a l'interes de l'alumnat i la col·laboració de les famílies hem pogut
realitzar aquesta exposició que volem compartir amb tots
vosaltres i que podeu trobar al passadís de Primària.
Ha estat una activitat d'allò més interessant.
Lola i Arantxa

Exposició de treballs sobre cossos geomètrics a l’entrada de Primària.
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Calendari
Aquestos dies esteu rebent a casa vostra el calendari
de l'Escola per a l'any 2012 dedicat al tema de la Setmana de la Primavera que és Mars i Oceans.
El calendari mostra uns preciosos dibuixos realitzats
per les dues classes amb l'alumnat més aquàtic que
tenim: submarinistes i mariners (Infantil 5A i 5B) a qui
donem les gràcies per tanta artística col·laboració organitzada per Lola Aguilar i Mª Elena, les seues mestres.
De la mateixa forma fem extensiu l'agraïment a Sergi,
professor d'Informàtica d'ESO qui s'ha encarregat de
maquetar números, dates i mesos i, especialment,
agraïm la seua participació en el projecte a Patricia Navarro, mare d'Eric (Infantil 4A ) i Joel (1r de Primària A),
autora del disseny tan marí i tan graciós que ha fet i a
Vicenta i Paco, els pares de Carlos Patón Serra (6é de
Primària), per realitzar la impressió.
Potser us agradaria que aparegueren assenyalats dies
que no estan. Us demanem que envieu els vostres suggeriments a: escola@lescarolines.com
Esperem que us haja agradat i us desitgem, com no,
un Bon Any Nou.
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El pensament de...
Pepe Rubianes
"I s'ha de
caminar cap
a l'hora perfecta amb el
cap amunt i
el ritme just
que
dóna
compàs als
somnis..."

Pepe Rubianes

(Pontevedra, 2-9-1947 Barcelona, 1-3-2009).
Actor, director de teatre i humorista.

Al sostre del País
El passat dia 3 de desembre, una carolinera maquinista de Primer de Primària, Clara Albert García-Robledo, va tornar a pujar al sostre del nostre país, el
cim del Penyagolosa i trepitjar les
primeres neus de
l'hivern, tot un
espectacle.

Clara Albert García-Robledo en dues panoràmiques realitzades des del
cim del Penyagolosa.

Serveis escolars (6): El Primer Cicle d’Infantil
classe d’Infantil 2 Anys té com a tutora a Meri Alandes Campos, ajudada per Teresa Soler Lahuerta.
Totes quatre fan de les unitats d’Infantil 1 i 2 anys
uns espais per jugar, fer activitats, menjar, descansar
i tot allò que siga un estímul i una atractiva segona
casa per a l’alumnat més petit de Les Carolines.
També mantenen una relació quotidiana i permanent
amb cada família, amb l’objectiu que l’Escola estiga
pròxima a cada xiquet i xiqueta d’aquest cicle.
Laura, Julia, Teresa i Meri donen el bon dia i l’últim
bes abans que cadascú i cadascuna tornen a casa i
sempre tenen un somriure, una carícia i uns braços
ben especials per calmar qualsevol llàgrima que puga
escapar-se.
Ah! I en saben molts i molts contes !!

ACADEMIA COCKNEY
Davant: Laura Herrero, Meri Alandes i Teresa Soler. Darrere: Julia Valero.

Quatre són les persones encarregades d’atendre
diàriament a la quasi trentena d’alumnes d’entre un
i dos anys. La tutoria de la classe d’Infantil 1 Any està
a càrrec Laura Herrero Armendáriz i té sempre l’ajut
de Julia Valero Picazo com a auxiliar de l’aula. La

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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El cicle de l’aigua

Moltes felicitats

Divendres 9 de desembre les classes de 3r A i 3r B
de Primària férem una excursió i anàrem caminant a la
Planta Potabilitzadora de Picassent al Realó. Va ser una
visita molt intensa on ens explicaren tot el procés que
es du a terme amb l'aigua que s'agafa del Canal Xúquer-Túria, i com s'acaba clorant-la perquè tota l'Horta
Sud puguem gaudir d'aigua potable en obrir l'aixeta.
Amb aquesta visita hem conegut, de ben a prop, part
del cicle de l'aigua i com d'important és tenir cura d'aquest recurs tant valuós.

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, Adrián 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!!!!!!!

Gala Ayuda en Acción

Dalt i baix dues fotografies de la visita de l’alumnat de 3r de Primària a
la Planta Potabilitzadora de Picassent.

Aquest dissabte 17 de desembre, a les 19:00
hores es presentarà a la Casa de Cultura de Picassent la Jornada Solidària de l'ONG Ayuda en
Acción amb el suport del seu equip de voluntariat
i la col·laboració de l'Escola de Dansa de María
Carbonell.
Podrem gaudir i delectar-nos amb els grups de
ball de l'escola i del ballet clàssic, contemporani,
flamenc, i a més alguna sorpresa.
També podrem veure ballar a una alumna i un
alumne de l'Escola: Kora i Lucas (5é i 2n de Primària).
La manera d'aconseguir les entrades és adquirir-les a la porta de l'Escola demà divendres puix
la professora de l'activitat extraescolar de Psicomotricitat, Isabel Benito, les posarà a la venda
eix dia.
L'entrada costa 5 euros i agraïm la col·laboració
de totes i tots vosaltres.

Cristina i Rebeca, noves músiques
primera vegada en el Concert de
Santa Cecília que aquesta entitat
musical va realitzar a l'Aula Municipal de Música "AUMA" de Picassent.
Des del Correu del Dijous les felicitem i els desitgem que gaudesquen de la música.
Enhorabona!!!

Passat dissabte 3 de desembre la Societat Musical l'Om de Picassent va in- Cristina Monsalve Yago.
Foto Mª Ángeles Crespo.
corporar nous músics, dues de les quals
les podem veure tots els dies a Les Carolines, elles
són Cristina Monsalve Yago (auxiliar d'autobús,
menjador i patis) i l'altra Rebeca Cuadrado Crespo
(alumna de 1r de Secundària).
Cristina ha triat la percussió mentre que Rebeca
treu les notes al seu saxofó. Totes dues van participar amb la resta de la Societat Musical l’Om i per

Rebeca Cuadrado Crespo.
Foto Eduard Santas Carbonell.
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El País de los Estudiantes
Estimats lectors, estimades lectores:
Ja som ací, incrits en l'XI edició del
concurs El País de los Estudiantes. Ja
ens hem convertit en periodistes, dissenaydors i dissenyadores, publicistes,
fotògrafs. L'alumnat de 4t d'ESO ja
està endinsat en el món de la premsa.
Tenim seccions, tenim referències de
diaris anteriors, tenim un fum de

bones idees i moltes ganes.
Ha arribat el moment de posar-se
mans a l'obra, d'enviar correus, de
tirar mà de contactes, de pensar en els
dissenys, les fotografies i en els textos
que conformaran el nostre periòdic.
De moment, es trobem a l'inici d'un
llarg procés que ens farà crèixer, conéixer
gent interessant i sobretot, aprendre.

Com tots els anys, anirem informantvos, puntualment, dels nostres avanços.
Salutacions, La classe de 4t d'ESO

PD: Hem aconseguit una entrevista
amb una personalitat de la política al
nostre país. Com que som bones i
bons periodistes, ho reservem per
treure una bona exclusiva.

Presentació d’un llibre
A finals d'octubre us vam invitar a
la presentació del llibre De las negras bombas a las doradas naranjas. Colonias escolares 1936-1939
de Cristina Escrivá i Rafael Maestre.
El llibre es presentà el passat 2 novembre a la Biblioteca de l'Hospital

de València. Va fer de presentadora
la directora de la biblioteca, Mª
Jesús Cerrillo, mare de Lucía i Pablo
García-Robledo (4t i 6é de Primària). Mª Jesús parlà del llarg treball
d'investigació dut a terme per Cristina i Rafa. També explicà la trajectòria d'Emili com a mestre
i poeta. Després parlaren
l'autora i l'autor. Finalment Emili Olmos que
havia c ol·laborat amb 10
poemes els va llegir. Va
ser una vesprada agradosa i molt literària.
El llibre es troba a la biblioeca
de
l'Escola.
També es pot comprar a
la llibreria París-Valencia
o encarregar-lo a Emili.
Rafael Maestre, Cristina Escrivá, Emili Olmos i Mª Jesús
Val 30 euros.
Cerrillo en la Biblioteca de l’Hospital de València.

Il·lustració del llibre De las negras bombas a las
doradas naranjas. Colonias escolares 1936-1939

Els vostres cossos/ d'amor declarat/ de felicitat tacats/ traspassaven l'instant/ i ferien de conats/
aquella vida brutal/ d'alegria i futur
desesperat/ gràcies pels vostres
somriures/ pels vostres mirars/
que travessen/ els segles i els
anys/ gràcies per aquells ulls/ difícils d'oblidar/ bells antulls.
Maduixa Rosa

40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1983

Primera vegada en la qual una astronauta realitza un viatge espacial.
Ho feu a bord del Challenger i s'anomena Rally Ride.
Moren: Charlie Rivel, el pallasso
universal; Hergé, autor dels dibuixos
de Tintín; Mercé Rodoreda, inoblidable autora de La plaça del Diamant;
Joan Miró, pintor universal; i el reconegut cineasta Luis Buñuel.

S'aprova la llei d'avortament, en
resposta a una demanda social aclaparadora.
Els afectats per l'enverinament
massiu de l'oli de colza al 1981, es
manifesten demanant al Govern solucions.
A l'Argentina Raúl Alfonsín és proclamat President. Va
prometre la derogació
de la Llei d'autoamnistia que havia autoproclamat el govern
anterior, la Junta Militar.
Un dels grans tennistes del món, Bjorn
Borg, decideix retirarse amb tan sols 26
anys. Havia aconseguit 66 torneus.
Primera
pel·lícula
espanyola que aconsegueix l'Oscar, el
Moros i Cristians de l’any 1983 al pati central.
premi de l'Acadèmia Destaquem al centre de la foto a Amparo Montesinos.
de Ciències i Arts CiApareix el rellotge Swatch com la
nematogàfiques nordamericana. El
resposta europea als rellotges digipremi va ser per a Volver a empetals japonesos.
zar, de José Luís Garci.
Apareix també la placa vitroceràEs troba, a Guadix (Granada) el
mica: una resistència elèctrica sicrani d'homínid més antic conegut
tuada sota d'un vidre pirex.
fins ara: vora un milió d'anys.

Apareix el primer ordinador amb
ratolí: es diu Lisa i el va fabricar
Apple.
I també el primer disc compact: el
CD, revolucionant el món de la música enregistrada.
Entra en funcionament la primera
central d'energia solar d'Europa.
En futbol, Espanya guanya a Malta
per 12 a 1.
Mentrestant, a Les
Carolines...
El Ministeri d'Educació
ens concedeix una subvenció per a sis unitats
d'EGB. Com que en teníem set (però la de sisé
estava junta amb la de
seté) l'Associació de
mares i pares va decidir
que es repartira la subvenció entre tot l'alumnat que cursava EGB.
Abelard pren un any
d'excedència i s'incorpora
al Claustre Joan Escrivà.
L'Associació de mares
i pares decideix canviar d'empresa
d'autobusos i contracta Capaz.
Elaborem la guia per elegir els llibres de text en base als continguts,
a la ideologia i la presentació.
L'aventura continua...

