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Dia de la Pau i la No Violència
A tots els indrets on hi ha escoles -que no són tots
ni molt menys- es va celebrar dilluns passat l'aniversari de Gandhi convertint la jornada en el dia escolar
per la pau i la no violència.

nalment a aquell país i en la mateixa selva. Va col·laborar, de manera excel·lent, l'alumnat de 3r i 4t de Primària amb la interpretació del poema La pau amarga
de Marc Granell. Seguidament, tots i totes van dipositar les monedes a la vidriola.

Alumnat de Segon Cicle d’Infantil dipositant monedes en la vidriola.

Collage fotogràfic de les activitats realitzades en Primària i Secundària.

Gràcies a les aportacions de les famílies de l'alumnat
i dels treballadors i professorat de l'Escola, es van
aconseguir recaptar 680,86 euros que seran entregats
a l'organització Escola Valenciana, entitat encarregada
de centralitzar els
fons recaptats per
les diferents escoles
i fer-los arribar a
Guatemala per a la
construcció de l'escola a una aldea de
la selva de l'Ixcan.
Va ser un acte
emotiu on tot l'alumnat de Primària i
Secundària, concentrat al Pati Central,
va escoltar el motiu
del dia de la Pau i
les il·lustradores paraules del professor
Emili Olmos que
havia estat perso-

L'acte a Infantil es va celebrar al porxo on vam instal·lar la vidriola i l'alumnat va posar els somriures, les
preguntes, un mural fet per la classe de 2 Anys i les
monedes i la impaciència de tots i totes.
Per acabar, sols recordar la frase tantes vegades escoltada de l'activista indi: “No hi ha camí per a la
pau perquè la pau és el camí”.

Esquerra i dalt dues fotos de l’alumnat d’infantil 1 Any pintant
un mural sobre el dia de La Pau.
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Dijous 26 de gener la Conselleria
d'Educació féu efectiu el pagament de
les despeses de funcionament corresponents al 3r trimestre de l'any 2011.
Encara ens deu el 4t trimestre pel
mateix concepte, els bono- llibre de
Primària i els xecs escolars del Primer
Cicle d’Educació Infantil.
Igualment deu totes les beques de
llibres a diverses famílies d’Educació
Secundària.

Comissió ecològica
El curs passat la Comissió ecològica formada
per 3 mestres, un de cada etapa, donà els passos
i buscà el material necessari per fer una eco auditoria a l'Escola. Com podreu imaginar es tracta
d'una auditoria on s'analitzen totes les actuacions
o usos que fan les persones que utilitzem l'Escola
pel que fa als recursos: aigua, llum, paper, vidre,
plàstic i altres. És una anàlisi dels bons usos i els
que no són tan bons per tal d'avançar i aconseguir una escola i un planeta més sostenible. En
l'eco auditoria participarà tot l'alumnat de l'Escola des de 3 Anys fins a 4t d'ESO.
Ja us n'anirem informant.
María Elena, Carles i Emili
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El pensament de...
Jonathan Swift
Quan al món apareix un veritable
geni, se'l pot identificar per aquest
signe: tots els idiotes es conjuren
contra ell.
Jonathan Swift
(1667-1745).
Escriptor irlandès.
Jonathan Swift

Condol
Aquest cap de setmana dues famílies de l'Escola han perdut a dues persones molt estimades:
Agustín, pare de l'antic alumne de XXV Promoció
Dani Chacón a qui enviem una forta abraçada i
tot l'ànim i el suport per a ell i la seua família.
També la família de Lydia Badia (5é de Primària) ha perdut Verònica, la seua germana major,
en un accident de trànsit. Us enviem el nostre
condol i ànim.
Una abraçada molt forta.
L'Escola

Serveis escolars (11): Professorat d’Educació Infantil
Deu dones formen
el nostre equip de
professores d’Educació
Infantil.
Deu
dones que tots els
dies reben l’alumnat
per motivar-lo i il·lusionar-lo amb l’aventura de créixer, de
comunicar-se i d’aprendre a fer camí.
Elles són: Laura
Herrero Almendáriz
(Infantil 1 Any), Meri
Alandes Campos i Teresa Soler Lahuerta
(Infantil 2 Anys), Eva
Guzmán Martí i Naira
Riobó Adam (Infantil
3 Anys), Maria Jutglà
Guillem i Raquel
D’esquerra a dreta elles són: Naira, Meri, Lola, Maria, Maria Elena, Raquel, Mònica, Eva, Laura i Teresa.
Aspas Gil (Infantil 4
A totes elles les saludem cada dia. Amb elles comAnys), Lola Aguilar
partim moltes històries i cada vesprada, elles ens acoAndreu i Mª Elena Nonnast Abellán-García (Infantil 5
miaden en pujar a l’autobús o en donar la mà a la
Anys) i Mónica Jover Añón com a Cap d’Estudis d’Edunostra família.
cació Infantil.

Proper dia 6 de febrer, dilluns,
és la data prevista per l'inici de
les obres de construcció i remodelació. Ja està tot enllestit
per poder començar.

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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Moltes felicitats

Objectes perduts

Caroliners i carolineres, aquesta setmana felicitem a David Zaragoza (2), Alejandro Mocholí
(6), Ainhoa Cardona (9), Eric Aguilera i Sergi
Aguilera (12), Francisco Alfonso i Carme Martínez (14), Guillermo Gómez (16).
Moltes felicitats a tots i totes!!!

Hem trobat un rellotge amb l'esfera negra i la
paraula Girls repetida en color rosa.
Marieta Adail, de 3r de Primària A, ha perdut
una jaqueta de llana blava fosca quasi grisa, com
si estigués cosida de l'inrevés. Cal dir que la jaqueta duu el seu nom.

Novetats, teatre i... Un Musical
Passat dilluns 30, la classe de Dramatització de 3r d’ESO va gaudir d'algunes novetats. Primer de tot, d'un nou espai.
Degut a les obres que començaran en
breu a l'Escola, el grup de drama ens reubiquem en un espai diferent, l'aula de la
migdiada que els més menuts i menudes
ens han cedit per desenvolupar el nostre
treball durant les primeres hores de dilluns.
A més i per un dia, vam canviar de professor. Sònia i Hèctor es feren a un costat
per a que Jorge Valle, exalumne de la
XXIII promoció, ens orientara i ens divertira amb els seus coneixements teatrals.
Una ajuda inestimable tenint en compte
el projecte que duem endavant.
Aquest curs, els “teatrers” i “teatrares”
de l'Escola ens llancem a la piscina per fer
un musical. Un ambiciós projecte multidisciplinar que engloba les assignatures
de Música, en la que treballem les cançons i la veu, Plàstica des d'on dissenyarem i crearem l'escenografia, Valencià, espai en el qual ens
convertim en dramaturgs i dramaturgues i, finalment, Dramatització des d'on treballem la interpretació, la dansa i
coordinem tots els elements anteriors.
Encara ens queda per a l'estrena però, malgrat tot, tre-

Alumnat de Tercer de Secundària durant la classe de Dramatització.

ballem contra rellotge. Això sí, darrerament no fem més
que cantar i ballar, cantar i ballar. Anirem informant-vos
dels detalls i per suposat, de les dates.
Moltes gràcies, Jorge, per fer-nos passar una estona tan
entretinguda i per col·laborar en el nostre projecte.

Jorge Valle, primer per la dreta, alumne de la XXIII Promoció de l´Escola dirigint l’alumnat de 3r de Secundària en Dramatització.

Cultural test
Malgrat que la passada setmana no vam tenir
espai per al Cultural Test, no ens n'oblidem. Així
doncs, felicitem els i les encertants: Àngela Valiente, Alexandra Pardo, Joana Pérez, totes elles
alumnes de 6é de Primària i Marc Aura de 1r
d’ESO.
La solució era: Els gira-sols de Van Gogh; El circ
de Seurat, El balandret de Sorolla, Les senyoretes d'Avinyó de Picasso i El bes de Kint.
Aquesta setmana us proposem un nou repte
cultural, aquesta vegada dintre del món literari.
Heu d'unir títol i autor.

David Cooperfield

Mercé Rodoreda

Faust

Prudenci Bertrana

La vida es sueño

Joan Fuster

Jo! Memòries d'un
metge filòsof

Charles Dickens

Nosaltres els
valencians

Goethe

La plaça del diamant

Calderón de la Barca
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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
La pel·lícula Mujeres al borde de un ataque de nervios
de Pedro Almodóvar és seleccionada per l'Acadèmia de
Cinematografia per representar Espanya als Oscar.
També se'n duu cinc Premis Goya.
Parlant dels Premis Goya, l'estatueta que tots coneguem és una evolució de l'original creada per Berrocal,
molt més voluminosa i pesada.
A les llars espanyoles s'introdueix el
paper de cuina.
L'àlbum musical Joshua Tree, del
grup irlandés U2, és el més escoltat.

1987

El quadre Els gira-sols de Vincent Van Gogh, aconsegueix ser el més car venut en una subhasta d'art:
500.000 lliures esterlines. L'obra va ser comprada per
marxants japonesos.
Mor la gran actriu del cinema
nordamericà Rita Hayworth i
també el genial artista plàstic de la
modernitat Andy Warhol. També
mor l'inoblidable Fred Astaire,
actor i ballarí, als 88 anys.
També mor suïcidat el militar
nazi Rudolf Hess qui havia estat
condemnat a 93 anys de presó per
Mentrestant, a Les Carolines...
la seua participació criminal en la
És el darrer any en què mestres
II Guerra Mundial.
com Lluís Montesinos, Chon i Alícia
Margaret Thatcher, Primera miGarcía-Sala abandonen el projecte
nistra britànica, guanya les elecper emprendre nous camins profescions per tercera volta consecutiva.
sionals.
Ilona Staller- Cicciolina- és una
Conxa Franco és, des del curs anteactriu de cinema pornogràfic que
rior, la Coordinadora Pedagògica.
arribà a ser diputada al Parlament
Rosa Mari té a la seua segona filla.
Italià.
Com què la II Promoció ja ha acabat
ETA col·locà una bomba al superels seus estudis a l'Escola i es troba
mercat Hipercor a Barcelona amb
Porta de Les Carolines construïda l’any 1982
als instituts, organitzem una enquesta
el resultat de 21 persones mortes.
entre aquest alumnat per comprovar els seus resultats
L'esportista valencià Jorge Martínez Aspar va ser proacadèmics, comprovant que no hi ha hagut cap sorpresa
clamat, per segona volta, campió del món de motocii que demostren els mateixos nivells que a l'Escola.
clisme.
Participem en la Reforma del Cicle Mitjà de l'EGB orCarl Lewis i Ben Johnson baten tots els rècords de veganitzat per la Conselleria d'Educació. El Claustre obri
locitat en pista als Campionats Mundials d'Atletisme ceun debat per la integració o no de l'alumnat amb discalebrats a Roma. A Johnson li van traure el títol per
pacitats físiques i psíquiques, relacionant-nos amb insdopatge.
titucions i escoles d'integració.
La cantant i bailaora Lola Flores és culpable d'un deL'aventura continua...
licte de frau fiscal per un import de 48 milions de pessetes. Va demanar una pesseta a cada espanyol.

Concurs Literari: Aprenem l’origen de la llengua
Memorias de la lengua
(Part tercera) per Laia Montesinos
781 d.n.e. aproximadamente.

ahora en la actualidad. Sí, esas resistencias
triunfaron y aparecieron las lenguas romances,
que son las que hablamos en la actualidad. Espero que más gente pueda escribir aquí y hayan
más historias por contar.

Llevamos mucho tiempo aquí. Soy Mohamed, toda mi familia y yo llevamos mucho
tiempo viviendo en estos territorios. Para
que os hagáis una idea de como soy, os lo
explicaré. Tengo 20 años y dos mujeres, no
soy ni muy rico ni muy pobre, mi religión es
la musulmana, hablo bien el Latín y el árabe,
ya que en la Península conviven bien las dos
lenguas. En la actualidad nuestro mayor
temor es que cuentan que se están creando
unas resistencias por el Norte y eso, puede
ser problemático, no sabemos que pasará.
Traducido: Clara Miralles
Año: 2010
Colección: Kairós

¿A qué es interesante todo lo que cuenta el
diario? Al final de él he escrito una cosa para
aclararlo todo.
14-09-11
Me llamo Pau y os voy a contar lo que pasa

Laia Montesinos Martí, alumna de Segon de Secundària.

