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Hola i bon any a tots i totes qui feu possible el
Correu!
Moltíssimes gràcies a totes les persones que
assistiren passat 17 de desembre a la I Gala de
Dansa de l'Escola de dansa María Carbonell
col·laborant amb Ayuda en Acción. Vam recaptar
més de 1.000 euros per equipament del Dispensari Mèdic de Tsàchilas, a l'Equador!
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Per l’Equador
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escola@lescarolines.com

Matricula d’Infantil
per al curs 2012-2013
Recordem a totes les famílies de l’Escola que
tinguen fills o filles per escolaritzar el proper curs
2012-2013 en els nivells d’Educació Infantil -d’1
a 3 Anys- que es posen en contacte amb l’Administració de Les Carolines per comunicar que
volen plaça i presentaran sol·licitud de matrícula.

Salut!
Vicent i Arantxa, pares de Pau Raga, Infantil 4B, s'adrecen a El Correu del Dijous. Aquesta és la seua carta:

Dalt: Kora Gnonnas Leiva. Baix en el centre: Lucas Calvete Benito.

Us envie bona prova de l'alt nivell dels ballarins
i ballarines que hi van actuar, entre els quals es
van trobar Lucas Calvete (2n A Primària) i Kora
Gnonnas. (5é de Primària).
Moltes gràcies!
Isabel Benito

"Hola a tots: Ara fa quinze mesos que Marc,
el germà de Pau,
va nàixer i ens
agradaria donarvos a tots i totes
i a l’Escola les
gràcies pel suport que hem
rebut en aquest
temps i, molt especialment,
a
tots els PIRATES,
als seus pares i
per suposat, a la
“Cap Pirata", Raquel, per la preocupació,
els
correus electrònics, el regal més
meravellós que
podíem rebre a
Pau i Marc Raga Soler
l'hospital (aquell
Correu del Dijous del 24/11/2011) i el suport
desinteressat que tots ens heu prestat per a
tot i sobretot per a Pau.
Marc evoluciona tan ràpidament que esperem que prompte ens donen permís per a què
puga augmentar la família de Les Carolines i
puga ser entre vosaltres.
Per a nosaltres és tot un plaer enviar-vos per
fi aquesta foto de Pau i Marc junts.”
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada de l'Escola i dels lectors/lectores del
Correu del Dijous
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Necessitem una cadireta de bebé per al
cotxe. Si alguna família en té una de sobra o
ja no la necessita agrairem la seua donació.
Podeu adreçar-vos a Trini. Moltes gràcies.

El pensament de...
Frank Kafka

Bodies Revealed

Totes les errades humanes són
impaciència.

L'alumnat de 3r i 4t d'ESO va tenir l'oportunitat, passat dimarts 17, de viure una classe d'anatomia en viu,
sens dubte una experiència d'allò més interessant.
Va ser a Paterna, al complex d'oci Heron City, lloc
que alberga la polèmica exposició científica Bodies Revealed que ha recorregut ja mig món i, a hores d'ara,
es troba al nostre territori.
La idea va sorgir del Departament de Ciències de
la nostra Escola, especialment des de l'àrea de Biologia. Tot i tenint en
compte que l'exposició està
conformada per una sèrie
d'òrgans i cossos humans
reals donats a la ciència,
conservats mitjançant un
procés denominat polimerització, el professorat del
Departament
va
voler
Dues imatges de l’exposició

aprofitar una magnífica
ocasió per a què l'alumnat comprovara amb
els seus propis ulls, tot
allò que estudien o van
estudiar, de forma més
o menys teòrica, en les
classes d'anatomia que
composen la matèria de
Biologia de 3r d'ESO.
Ulls sorpresos, interessats, de vegades impactats, però plens de
coneixements van recórrer les vitrines de l'exposició alhora que llegien les explicacions.
Una visita diferent, una experiència profitosa i una
nova forma d'aprendre com som per dins.

Franz Kafka
(Praga, 1883 - Viena, 1924).
Escriptor en llengua alemanya.

Frank Kafka

Cultural test
Enhorabona als
encertants de la
passada setmana
del nostre nou espai
lúdic Cultura test:
Alexandra Pardo
Gómez i Àngela Valiente Ferrer, ambdues de 6é de
Primària.
Solució: Temple
d'Abu Simbel a
Egipte, La ciutat de
Copá a Hondures,
Mesquita de Còrdova a Espanya, Els
castells rojos a Polònia.
Aquesta setmana
canviem la temàtica
i deixem els monuments artístics per
posar-nos al dia en
disciplina artística
pictòrica.
Com
sabeu haureu de
emparellar els termes de forma correcta.

Gustav
Klint

Els girasols

Els circ

Sorolla

El
balendret

Picasso

Les
senyoretes
d’Avinyó

Van
Gogh

El bes

Seurat

Serveis escolars (9): L’Administració Escolar
Tres persones s’encarreguen de fer funcionar l’administració de Les Carolines: Rosa Herrero Marchuet, Trini
Gómez Rutia i Lluís Montesinos i Barberà.
Trini és la veu de l’Escola i està encarregada d’atendre

el telèfon, de recollir avisos, organitzar entrevistes, fer
fotocòpies, rebre als proveïdors i empreses de manteniment entre altres coses.
Rosa per altra banda s’encarrega de tots els aspectes
de la comptabilitat de l’empresa cooperativa; prepara
documentacions i papers oficials, organitza les rutes i
subministraments de materials, també... entre altres
coses.
I si alguna cosa queda per fer d’això s’encarrega Lluís.
Els tres formen un equip de treball que ha de resoldre
tots els assumptes administratius amb el professorat,
les famílies, empreses i les administracions públiques. I
tot a ser possible amb un somriure.

ACADEMIA COCKNEY
INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS
Latín - Griego - Mates
Física - Química
Pizarras Digitales Interactivas
Trini, Lluís i Rosa porten l’Administració de l’Escola Les Carolines.

AVD. RICARDO HERNÁNDEZ, 27 ALCÀSSER
TEL. 96 184 45 85 - 647 698 448
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Moltes felicitats i...
dues disculpes
En primer lloc, demanem disculpes a Vicente Chirivella, Infantil 2, per haver-nos oblidat de felicitar-lo
quan va fer 2 anyets, passat dia 29 de desembre.
També demanem disculpes a Edu Santas, que va fer
12 anys passat 17 de desembre. A tots dos felicitats!
En els pròxims dies fan anys Pau Sintes (16); Naiara
Muñiz (10); Elena Agramunt, Andrea Maravilla i Anna
Chaqués (9); David i Sara Morata i Joel Taberner (7);
Inés maravilla i Max Jannone (6); Eva Torices i José
Luís Gimeno (5); Maria Oltra, Erik Tévar i Valentina
Vilar (4). A tots i totes, moltíssimes felicitats!

Dia de la Pau
i la No Violència
Ja sabeu que proper dia 30 de gener se celebra el Dia
Internacional de la Pau i la No Violència (mireu calendari
de l'Escola).
Nosaltres el celebrarem com en edicions anteriors amb
la campanya Un euro llavor de pau, consistent en un
acte amb tot l'alumnat de l'Escola dipositant en una vidriola les monedes que cadascú puga dur (pot ser menys
d'un euro, 1 euro o més) per fer realitat el projecte d'una
escola rural a Guatemala: la construcció d'un edifici escolar a l'aldea de Punto Chico, al municipi d'Ixcan.
Tota la informació sobre el procés de trasllat de materials de construcció per una escola d'un poble a l'aldea
la podeu trobar a:
http://www.megaupload.com/?d=6A9RW4VE
Aquesta i tota la informació la trobareu a l'espai web
de la campanya:
http://www.escolavalenciana.com/categories/index/466/un-euro-llavor-de-pau-unaescola-rural-a-guatemala

Fotos del Dia de la Pau i la No violència del passat curs escolar.

El curs passat es destinà la recaptació de la campanya
a millorar la vida escolar dels infants sahrauís i vam
donar 386'84 euros.
Escola Valenciana és qui organitza la campanya des
de fa ja alguns cursos.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat.

Urbanisme amb criteri
Des de l'assignatura de Plàstica, el grup de 3r d'ESO
hem desenvolupat un projecte artístic i tècnic que ens
ha ocupat tot el primer trimestre de l'àrea. Es tracta
d'un procés que engloba el dibuix tècnic, l'estudi de les
diferents perspectives i el sistema dièdric, producte del
qual ha estat el disseny i l'execució lliure d'una casa que
hem elaborat cadascú dels/de les alumnes del curs.
Una vegada creades, la idea era prendre consciència
de l'organització urbanística que marca la forma d'estructurar carrers, places i urbanitzacions per tal d'establir criteris adients a l'hora de fer-ho.
Un projecte ambiciós i un treball complex, però divertit,
que ens ha servit per adonar-nos de què no tot allò que
veiem és una bona pràctica urbanística.
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Sobre la puntualitat
A l'atenció de les famílies que no utilitzeu el servei de
transport escolar:
Us recordem que l'activitat dins les aules comença a
les 09:20 hores i que l'Escola obri les seues portes a les
09:05 cada dia. Hi ha, doncs, 15 minuts per poder arribar on l'alumnat de Primària i ESO pot desdejunar si és
el seu desig (Infantil ho fa després, en horari de classe),
jugar o anar al lavabo.
Aquesta nota és una
crida a la puntualitat
per reiterar-vos que
l'entrada al recinte escolar l'heu de planificar
tot i pensant que l'hora
d'entrada per la porta
d'accés no és a les
09:20 sinó uns minuts
abans per a què els
vostres fills i filles puguen esperar al pati. Si A les 9:05 obrim l’Escola. Puntualitat!!
arribeu molt justos o
tard, és natural que es destorbe l'inici de l'activitat repercutint en tot el col·lectiu d'alumnes.
Així doncs, apel·lem al vostre sentit de la responsabilitat i us demanem respecte a l'horari establert perquè la
puntualitat és un deure de l'alumnat.
Recordeu, doncs, que des de les 09:05 els vostres fills
i filles poden accedir a l'Escola.
Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.
Atentament,
El Director

“Notas Musicales” a la TV
Proper dissabte
dia 21 dins el programa de Canal 9,
Cor de Festa, podrem gaudir de
l'actuació de la
nostra alumna de
1r d'ESO Carolina
Alcaide Medina que
ballarà amb el seu
grup de dansa
acrobàtica “Notas
Musicales”.
Estarem
pendents de la teua intervenció. Sort!!!
Carolina Alcaide Medina

Tenim la llicència d’obres
Ahir dilluns vam replegar l'aprovació de la llicència d'obres sol·licitada el passat 6 d'abril de 2011 a
l'Ajuntament de Picassent, amb la qual cosa ja
podem tirar endavant el procés d'obres dissenyat
per als aularis de Secundària pels arquitectes Pablo
Ribera i Josean Vilar, exalumnes de l'escola.
Les obres les hem contractat amb l'empresa TORRESCAMARA, amb la qual estem realitzant les
reunions prèvies i en un parell de setmanes començarà la nova fase de remodelació de l'Escola.
Us anirem informant des del Correu del Dijous.
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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1985
Espanya signa l'adhesió al tractat de la Unió Europea: el desig de trencament de l'aïllament internacional, havia arribat.
S'aprova al Parlament la Llei d'interrupció voluntària
de l'embaràs contestada fortament per l'Església Catòlica i pels sectors més conservadors de la societat.
Cinc mil emissores de ràdio de tot el planeta van emetre simultàniament la cançó de Michael Jackson i Lionel
Richie We are the world, per conscienciar de la fam a
Àfrica. Sebastiao Salgado, fotògraf, i cantants com ara
Sting, Bono o Queen, participen en iniciatives similars.
Boris Becker va guanyar el torneig de tennis de Wimbledon amb 17 anys.
França realitzà proves nuclears a l'atoló de Mururoa,
als mars del sud de l'oceà Pacífic. L'Organització ecologista Greenpeace havia enviat el vaixell Rainwob Warrior
per detindre les proves, però fou atacat per les forces
policials franceses, amb el resultat d'un mort de l'ONG.
Tragèdia al camp de futbol Heysel de Brussel·les
(Bèlgica) durant la final de la Copa d'Europa entre el
Liverpool i la Juventus: 39 persones mortes i 600 ferits a causa de l'allau de seguidors de l'equip britànic
sobre els seus adversaris. Durant anys, els equips britànics no van poder jugar competicions europees.
40.000 persones van perdre la vida en el terratrèmol -de 8.1 graus- que sacsejà Mèxic.
L'escultor nord-americà Christo, conegut perquè embolicava edificis, illes... es va atrevir amb el Pont Neuf de París.
Joan Manuel Serrat publica El sur también existe
sobre textos de Mario Benedetti.
Mor Rock Hudson, un dels actors més rutilants de
Hollywood. Poc abans de morir, va ser la primera persona pública que va declarar que estava infectada de la
que seria la nova pandèmia: la S.I.D.A. Començà una
onada de discriminació cap a les persones infectades.
Mor també un dels genis del cinema: Orson Welles.
A la televisió, la sèrie més acceptada és la d'animació Power Rangers.
S'instaura la Loteria Primitiva, en homenatge a la
primera loteria espanyola implantada per Carles III.
Naixen Raquel Navarro Campos, actual tutora de 2n
A de Primària i Elena Palau Carrascosa, professora
d’anglés.
Mentrestant, a Les Carolines...
Arribem a la I Promoció!
L'alumnat nascut al 1971 acaba la seua escolarització de l'Ensenyament General Bàsic -8é d'EGB- a Les
Carolines. Són els pioners/pioneres i la majoria d'ells i
elles han crescut a l'Escola, perquè alguns i algunes
tan sols tenien un any quan van començar. Davant un
esdeveniment tan important, s'organitza la Festa de Comiat que se celebrà per la nit, al teatre del Poli Vell. Vam

convidar les famílies i la resta d'alumnat de l'Escola. Un
representant de les classes dels darrers cursos, va llegir
un escrit de comiat que havien redactat entre tots. Es van
posar diapositives de quan l'alumnat era menut. Estàvem
tan contents! L'Escola va llegir un document d'agraïment
a les famílies que havien confiat amb nosaltres.

Elena Palau Carrascosa i Raquel Navarro Campos.

La nit va ser amenitzada per un conjunt musical,
guiat per Abelard, i el repartiment de sangria i cava.
Quins temps! Després d'aquella primera festa vam
canviar l'alcohol per orxata i granissats.

Mª José Domingo Cabanes amb Emili Olmos i Pascual.

Al setembre, Conxa Pérez substiueix Pepe Mata; al
novembre Maluy Benet és substituïda per Emili Olmos,
i Mapi Vilar- de baixa maternal de la seua filla Ana i en
excedència durant la resta del curs-, és substituïda per
Mª José Domingo.
L'aventura continua...

Ja és ací la XXV Trobada
Enguany, la Trobada d'Escoles en Valencià tindrà lloc a València per celebrar el XXVé aniversari
d'aquests encontres. Com cada any, Escola Valenciana ha fet arribar a les escoles les paperetes
per als sorteigs de l'ONCE que s'efectuaran del
26 al 30 de març de 2012. Amb cada papereta
s'opta a un premi per cada dia d'eixa setmana i
té un preu de 2 euros per papereta. Escola Valenciana proposa que cada família adquirisca
dues paperetes (per un cost de 4 euros).
Aquestes paperetes les repartirem dimarts proper i les carregarem al vostre compte junt a la

mensualitat de febrer.
En cas de no voler-ne, comuniqueu-nos-ho
abans de divendres 27 de gener, tornant les paperetes adreçades al nom del tutor/tutora. De la
mateixa manera, si en voleu més, feu-nos-ho
saber.
Aquesta font de finançament de les Trobades
enguany, possiblement, serà l'única que tindrà
l'organització per poder celebrar-les. És per això
que us demanem, en nom d'Escola Valenciana,
l'esforç de col·laboració.
Moltes gràcies i sort!

