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Bravo!
Divendres passat -16 de desembre- Elena Jara
Alcantud (alumna de Primer de Primària, Ciclistes) va tocar la viola amb els seus companys de
l'Escola de Música de Cordes d'Alboraia en un
concert benèfic que es va celebrar a la Universitat Politècnica de València. Va ser un concert de
Nadal diferent, en el qual tot allò que recaptaren
es va destinar a ajudar a una xica amb una malaltia especial: sensibilitat química múltiple.
Tocaren violes, violins, violoncellos i flautes.
Fins i tot van eixir a la tele...
Aquest és el primer any que Elena s'atreveix
amb la viola, després de dos anys tocant el violí.
Va ser tot un èxit i els xiquets gaudiren molt.
Una abraçada a tots i totes, i que passeu unes
bones vacances.
Amparo i Daniel, pares de Elena Jara
Elena Jara Alcantud en primer terme, durant un moment del concert.

Comencen hui les vacances d'hivern. Tornarem a classe dilluns 9 de gener.
Us desitgem molt bones vacances i que gaudiu d'allò més. Bones festes!
L'Escola

Secundària a la muntanya
Contra tots els pronòstics finalment hem
pogut gaudir d'una nevada espectacular i
estem passant uns dies meravellosos a les
pistes de Boí-Taüll. Dies meravellosos i freds,
perquè ací a l'alta muntanya el vent i la neu
formen un espectacle hivernal al qual els/les
habitants de l'Horta de València no estem
gaire acostumats/acostumades. Per sort
estem hostatjats en uns apartahotels ben
condicionats on s'està molt calentet tot i que
a les pistes la ventisca fa que la neu semble
com agulles disparades a tota velocitat.
Ens agrada molt aquest lloc que és com
un poble de muntanya, i els més menuts i
les més menudes aprenem a esquiar mentre que els i les que ja ho hem fet abans millorem la tècnica en les dues hores diàries
Alumnat de Secundària en les pistes de Boí-Taüll durant el viatge a la neu 2011.
de classe.
Després de l'esquí cada dia tenim una
i el dinar a les pistes tornarem cap a casa on arribarem
cosa diferent: jocs, animació i discoteca (això sí , fins les
cap allà les 11 de la nit. Us telefonarem en ruta per pun11:30 que si tardem els mestres i les mestres s'enfaden).
tualitzar l'hora exacta tant de l'arribada a València com la
També hem descobert l'estil romànic a les esglésies de
de Picassent.
Taüll on, a més, hem fet algunes compres.
Un beset a tothom i en especial als nostres companys i
Dimecres no vam poder esquiar a causa de la perillosicompanyes que no han pogut vindre.
tat de la força del vent i avui dijous després de les classes
Esquiadors i esquiadores d'ESO Carolines
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Micràrium
L'alumnat que cursa Biologia i Física de 4t d'ESO visità passat divendres el Museu de la Ciència de la Ciutat de les Ciències per fer diverses activitats
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El pensament d’...
Edgar Allan Poe
Potser siga la mateixa simplicitat de
l'assumpte el que
ens condueix a l'error.
Edgar Allan Poe
(1809 - 1849).
Poeta, narrador i crític
literari estatunidenc.

Alumnat de 4t de Secundària fent pràctiques amb microscopis.

Edgard Allan Poe

CINEMA EN VALENCIÀ
Escola Valenciana ha aconseguit que els
cinemes OCINE/Centre Comercial AQUA
estrenen la pel·lícula FLOQUET DE NEU en
valencià, del 23 al 27 de desembre.

Moltes felicitats

relacionades amb les àrees esmentades. La visita començà amb el taller de ciència anomenat Micràrium i
que consistia en aprendre a usar un microscopi i visualitzar diferents mostres. Seguidament han visitat el
museu per veure diferents exposicions: el bosc de cromosomes (de biologia), el taller explora (de física) i
una exposició sobre electricitat molt interessant. Ha
estat un matí intens i productiu.
Eureka

El Correu del Dijous says Happy Birthday to all these
children: Vicente Chirivella and Leire Maceda 2, Marina
del Carmen Martínez, Samuel Martínez, Clara Navarro
and Marta Sánchez 3. Raúl Beltrán, Mireia Giménez,
Ariadna Llácer, Xavier Bueno and Pablo Terrasa 4. Vera
Mateu and Olga Murria 5. Jaume Ruiz 6. Pau Garbí Alfaro,
Estrella Vizcaíno, Aaron Blasco, Marc Usina, Javier and
Lucas Calvete, and Isard Galan 7. Vera Blasco, Guillem
Martín, Alba Mocholí, Marc Sanchís, Guillem Martín, Maria
Monrabal, Marc Sanchis, Maia Camarero i Swen Alcaide
8. Adrià Rodríguez 10. Aitor Llorente, Víctor Roselló and
Manel Segura 11. Martín Huerta, Eduard Santas, Guillem
Algueró and Marc Aura 12. Mar Casaña and Violeta Llorente 13. Joana Mir, Alejandro and Paula Mollà, Sofia
Scarpa and Borja Romaguera 14. Andrea Durán 15.
And a Happy New Year for everybody!!!

Serveis escolars (7): El Correu del Dijous
Des de l’any 1998, tots els dijous
correccions en els textos, per la
que tenim classe, es publica el Covesprada-nit es maqueta i s’enrreu del Dijous. Es tracta d’un mitjà
via a la impremta ja de matide comunicació i informació per a
nada, al mateix temps, entre la
l’entorn familiar i escolar de Les Cauna i les dues de la matinada
rolines: Notícies, articles d’opinió, inde dijous es penja a la web de
formació sobre activitats presents i
Les Carolines per a què tot el
futures, fotografies, aniversaris i tot
món puga llegir-lo. Dijous entre
allò que puga ser important per a l’ales 10 i les 11 hores el Correu
lumnat, mares, pares, professorat i
del Dijous arriba en paper a
amics i amigues de l’Escola.
l’Escola per a què tot l’alumnat
Són diverses les persones que en
puga dur-lo a casa seua i que
aquestos 13 anys s’han fet càrrec de
així arribe a totes les famílies.
què puntualment el Correu del Dijous
En la web de Les Carolines,
no deixe d’aparèixer cada dijous. Va
en l’apartat d’Hemeroteca del
ser una idea d'Emili, i els primers
Correu del Dijous teniu accés
anys ell feia de redactor únic. Actualcomplet a l’arxiu d’aquesta puEquip del Correu del Dijous. Davant: Miguel Àngel i
ment l’equip el formen: Miguel Ángel
blicació en format PDF en color.
Sonia. Darrere: Raquel Navarro, Mapi, Lluís i Emili.
Moret Senent i Sònia Casquete Alemany en la redacció i recopilació, Raquel Navarro
ACADEMIA COCKNEY
Campos en l’apartat d’aniversaris, Mapi Vilar Samper
INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS
en l’apartat fotogràfic, Emili Olmos i Pasqual en revisió
Latín - Griego - Mates
i correcció entre altres coses, i Lluís Montesinos i BarFísica - Química
berà en la maquetació.
Pizarras Digitales Interactivas
Cada setmana, dimarts de vesprada es realitza la recopilació de tot el material que formarà la pròxima ediAVD. RICARDO HERNÁNDEZ, 27 ALCÀSSER
ció, dimecres s’ultima alguna notícia i es realitzen les
TEL. 96 184 45 85 - 647 698 448
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Punt de partida
Conte d'hivern, per Carles García
Com que els crims han augmentat durant els últims mesos de
manera alarmant, els serveis de seguretat de la ciutat han decidit contractar el ja retirat però afamat detectiu a qui cap rastre ni
petja se li passa per alt. Han pensat que, a més a més, amb l'ajuda del prestigiós agent de policia jubilat però amb un historial
antidelictiu primoter i insuperat, formaran un gran equip que, en
poc temps, farà possible enxampar el jove malfactor esmunyedís,
de qui tothom n'ha sentit parlar però ningú mai ha vist.
Dia rere dia, el ja retirat però detectiu afamat a qui cap rastre
ni petja se li passa per alt i el prestigiós agent ja jubilat però
amb un historial antidelictiu primoter i insuperat, surten a passejar, quasi sempre cap al tard, escodrinyant per ací i tafanejant
per allà, mantenint converses profundes i d'altres que no ho són
tant, disfressant-se si els va bé i passant llargues nits dormint
desperts, cridant, llegint i escoltant amb cara de babau i fumant,
menjant i bevent alcohol si s'escau, doncs quelcom va bé per intentar sufocar els desgrats d'haver d'acceptar que ja no són ni
l'ombra d'eixe cimadal, on un dia van arribar, en aquells temps
daurats de glòria i pau.
Amb el cas més que obert i la paciència a punt de partir, una
bona nit hivernal, mentre el prestigiós agent jubilat però amb
un historial antidelictiu primoter i cada dia més superat li diu que
mire pel finestral, que ell vigila l'altre cantó, que definitivament
el tenen assetjat i que ara va de bo, el ja retirat però detectiu
afamat a qui cada dia se li escapen més rastres i escaig li respon
que no, que n'està tip de perquisicions sempre malbaratades i
que es troba cansat de confusions i errades, que no el podran enxampar mai per més que ho hagen intentat, tant siga per ací o
per allà; que en tot aquest període de temps també ha pres
consciència que els dies passen i amb ells, els mesos i les setmanes, i que s'ha adonat com els seus sentiments han canviat
per complet i que l'únic que desitja, en aquestos moments, és
besar-lo allà mateix si no té cap inconvenient.
Instants després, la lluna comença a fornir de llum els seus
cossos tendrament abraçats, les seues ànimes amalgamades i
les seues llengües, de primeres titubants, intentant nedar en un
ball desenfrenat de passió hiemal. Les mans les entrellacen més
tard, al temps que reprenen suaument el pas i seguint, sense ser
conscients, el mateix trajecte que fa breus moments recorria
aquell jove malfactor cada dia més esmunyedís, de qui tothom
n'ha sentit parlar però que continua sense ser vist.

El Circ
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Menús escolars: començarem, en tornar al
gener, pel menú número 2 encara que us
havíem informat que ho faríem per l'1. Disculpeu! Continuarem pel 2. Us enviarem,
per correu electrònic, una proposta de sopars elaborada per Asun Roca, dietista.

Agricultura escolar
compartida
Dilluns passat la classe dels/de les apatxes (3 Anys
B) i la dels científics i científiques (3r B de Primària),
vàrem gaudir de la nostra primera activitat tàndem a
l'hort escolar. Vàrem veure les col-i-flors, remolatxa i
faves que plantaren altres companys i companyes, a
més a més, nosaltres llevàrem males herbes, plantàrem lletugues, fulles de roure... i regàrem tot l'hort
una mica. Gaudírem molt amb l'activitat i sobretot
amb els nostres companys i companyes, doncs ens
agrada compartir aquests moments amb companys
d'altres etapes, del contrari, no els veuríem mai!!!
Isabel i Naira

Fotografia del Tàndem Infantil 3 B i 3r de Primària B, en l’hort escolar.

Ciclistes i família
Us adjuntem la carta que ens envien les famílies dels/de
les Ciclistes per contar-nos una aventura dominical. Gràcies per fer-ho.

Dilluns dia 11, van anar al circ els i les 150 alumnes
del 2n cicle d'Infantil (3, 4 i 5 anys). L'espectacle que
vam triar per a la visita s'anomena Un pessic de sal
i està dirigit pel Gran Fele. Van gaudir del funambulisme, d'un pallasso amb una capsa de la qual eixia un
gos que no era un gos... de la màgia de l'espectacle
més gran del món.

Passeig amb el tren miniatura pel Parc Municiapl de Riba-roja de Túria.

“Diumenge dia 18 els i les Ciclistes -1r de Primària Avan passar un dia amb la família per celebrar el Nadal. El
dinar es va fer al Parc Municipal Maldonado de Riba-roja
on, grans i menuts, van donar una volta amb els trenets
en miniatura (per cert, que recomanem la visita a tothom).
Des del Correu del Dijous aprofitem per felicitar-vos les
festes a tots els Caroliners i Carolineres: Bon Nadal!”
Gràcies i bones vacances i bon any nou!
El Correu

Representació del Circ El Gran Fele

Estem preparant una relació d’empreses dirigides per famílies de l’Escola amb l’objectiu
de promocionar els seus treballs i poder-les
aproximar a qui puga necessitar-les. A partir
del mes de gener tindreu més informació a la
web de l’Escola i al Correu del Dijous.
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Notícies Passades, Però No Oblidades
El passat més de novembre es van produir dues activitats de les quals no donàrem conte al Correu del
Dijous per falta d’espai.

25 de novembre: Sopar de Tardor.Passat 25 de novembre tingué lloc el tradicional
sopar de tardor que organitza Escola Valenciana. Unes
200 persones assistiren a l'acte. La nostra escola estigué representada per diversos mestres, dues mares,
dos pares i un alumne.
Enguany s'homenatjà Alfred Ramos i González, mestre que es jubilà el passat agost i director d'una escola
pública de Picanya durant molts anys. També es van
homenatjar a 13 les escoles pioneres d'Ensenyament
en Valencià, que porten com a mínim 25 anys utilitzant aquesta llengua. D'entre elles estàvem nosaltres,
l'Escola Les Carolines.

Assistents de Les Carolines al Sopar de Tardor amb la placa entregada
a l’Escola per ser una de les primeres en fer l’ensenyament en valencià.

28 de novembre: Història de Les Carolines.Dilluns 28 de novembre ens visitaren
Chon i Alicia García-Sala, iniciadora i
primera gerent de Les Carolines respectivament. El motiu de la visita era organitzar una tertúlia amb tot el personal
docent de l’Escola per explicar de viva
veu els inicis de l’Escola. Chon i Alicia
feren una visita detallada per l’Escola
conegueren al nou professorat i a al-

guns dels alumnes i per la vesprada, després
de berenar i durant un parell
d’hores, Chon i
Alicia van presidir una tertúlia Dalt: Chon i Alicia García-Sala amb el personal del
d’història viva de Menjador Escolar. Baix amb alumnat de Secundària.
Les Carolines.
Ens
parlaren
dels inicis de
l’Escola a Benimàmet, del primer professorat,
de la creació de
la cooperativa i
de les seues dificultats. A la tertúlia
van
intervenir tant el
professorat més
major com el
més jove en una
jornada presiChon i Alicia García-Sala amb el personal més
major de Les Carolines.
dida per les
anècdotes, les valoracions i les anàlisis històriques, però
sobretot per les ganes de conéixer la història de Les Carolines, és a dir, la nostra història.
Una jornada molt gratificant.

Chon i Alicia García-Sala amb el personal assistent a la tertúlia sobre Història viva de l’Escola.

Personatges històrics
En les últimes setmanes d'aquest trimestre han arribat
dos personatges històrics a Secundària.
Com sabeu l'alumnat ha de fer una sol·licitud que el profe
tramita via Parlament de Brussel·les, i després de molts esforços finalment arriba a Les Carolines.
Passat 24 de novembre arribà a 4t d'ESO Miquel Romeu, un
obrer de la Revolució Industrial que començà a treballar als 5
anys a Mataró, visqué el 28 d'octubre del 1848 un fet històric molt emocionant: la inauguració del primer ferrocarril per
territori espanyol peninsular que anà
de Barcelona a Mataró. Però la seua
vida va ser molt dura, després de
presenciar la mort de son pare a la
fàbrica marxà amb sa mare i germans a Alcoi. Al poble natal de sa
mare treballà uns anys a una fàbrica
tèxtil, després treballà a un poble
proper a València anomenat El Cabanyal en una fàbrica de la seda.
Participà en l'enderrocament de la
muralla de València al 1865. També
Miquel Romeu.
Foto Ramón Martínez.
participà en la construcció del ferrocarril que anava del Port de Gandia a Alcoi.
Moltes gràcies, Miquel per la teua visita i per tot allò que
ens contares, malgrat que de tant en tant havies d'interrompre les explicacions perquè una tos brutal -tenies la tisi- s'apoderava de tot el cos.

El 9 de desembre la classe de 2n
rebé la visita d'Ibn Zaïd, un home
que nasqué a l'alqueria àrab de Musirus (actual Museros). Patí els atacs
cristians, hagué de refugiar-se a
Madinat-Balansiya, després de mig
any de setge va veure com Jaume I
entrava triomfalment a la ciutat el
27 de Jumada del 636 (9 d'octubre
del 1238). Zayyan, el rei musulmà,
havia pactat amb Jaume I que respectaria les nostres vides, i que
també podríem anar a terres musulmanes aquells qui ho desitjàrem.
Ibn Zaïd
Jo vaig marxar a Daniyya -Dénia-.
Mai una persona pot patir tant com ho férem nosaltres, escoltats per alguns soldats cristians caminàvem, vells que es
quedaven pel camí, una don a la qual li vingué el part i l'abandonaren, pluja, fred, vent, i el rostre de la desfeta a cada
pas insistent. Després, ja vell, em trobava a Alcalà de la Jovada on vaig trobar la mort. He sabut, després de mort, que
el cavaller cristià Ramon de Cardona va trobar el meu diari
que ha servit per reconstruir un moment històric importantíssim.
Moltes gràcies, Ibn Zaïd, per la teua agradosa visita.
Maduixa Rosa

