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L’últim adéu a la caseta
Divendres passat ens alçàrem del llit amb fred i amb una
mica de tristesa. De bon matí ja teníem ganes d'anar-hi,
de veure-la i gaudir-la per última vegada. I és que sabíem
que era la nostra darrera oportunitat d'estar en eix lloc tan
especial per a molts/moltes de nosaltres, el Pla de la Caseta, a l'antic pati d'Infantil i actualment de Primària.

Alumnat de 4t de Primària amb Chrystian davant la caseta.

Alumnat de Primària pintant frases d’acomiadament sobre la caseta.

Les obres comencen proper dia 7 de febrer- ens van dir
en repetides ocasions- però esperàrem fins divendres per
acomiadar-nos.
Molts han estat els moments que ens ha proporcionat
aquesta meravellosa estructura, que de vegades, ens ha
guarit de tot tipus de monstres, s'ha convertit en escola
improvisada, ha resultat ser una gran mansió amb tot
tipus de compartiments i, fins i tot, un complet hospital.
Per aquest motiu, per inoblidable, hem vist necessari el fet
de fotografiar-la i homenatjar-la per a la posteritat, doncs
de vegades, una imatge val més que mil paraules, una
imatge conserva més de mil records.

Els més menuts i menudes de Primària i també l'alumnat més jove d'ESO, és a dir, 1r, vam aprofitar divendres
per fer, cadascú, la seua particular honorança.
L'alumnat de Primària va decidir signar i pintar les parets
velletes d'un dels llocs de joc més popular de Les Carolines, la caseta i l'antiga piscineta d'Infantil.
Les xiques i xics de 1r d'ESO acabaren la nostra tasca del
taller d'escriptura
de l'àrea de Castellà, en el qual
hem fet una descripció objectiva i
subjectiva
d'aquest lloc tan singular, amb una
foto de grup i
també, amb unes
quantes pintades
commemoratives.
Alumnat de Primària en la piscineta.
Rialles, fotos,
signatures i records digueren adéu a aquest espai emblemàtic de la nostra Escola.

Per Carnestoltes tot val
Ser pallasso o pallassa, batman,
catwoman, princesa, fada, donyet,
mort, tub de dentífric, bob esponja,
home aranya, arlequí, ballarina,
bruixot, granota, lleó, mickey
mouse, regal, raïm, dau, carta, caputxeta roja, motxo, cotxe, patinadora, animadora, vedette, monstre,
malalt, bomber o bombera, policia,
metgessa o metge, gànster, hipi, ratolí, conill, ós, bebé, iaia o iaio, medusa, pingüí, oceà, sirena, tauró,
marinera, vaixell, papallona, dama,
cavaller, reina o rei, polític o política,
poseidó, tritó o dinosaure...

Tot val. Uns ens
farem la disfressa a
la classe, altres la
farem a casa però
tots i totes celebrarem les Carnestoltes
escolars proper divendres dia 17. Com
sempre, hi haurà una
passarel·la i un ball
de disfresses per a
totes i tots, música i
la gran alegria d'enguany: ESO participarà en la festa!

Recordeu que totes les famílies
esteu convidades a venir i a disfressar-vos i participar proper divendres
17 a partir de les 14:50.

Esquerra: Pablo Font. Dalt: Aitana López, Silene
Morató i Mar casaña durant les Carnestoltes de
l’any 2007.
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Objectes apatxes perduts El pensament de...
-Un barret com el de "Pocoyó", de folre polar en
color marró fosc i amb unes orelleres llargues que es
poden nugar sota la barbeta amb un velcro. Du el nom
d'ODIN en una etiqueta que hi ha a la banda de dins.
-Un babi mànega llarga, de quadres rojos i botons per davant. Du el nom de DAVID PASTOR en l'etiqueta de dins al coll.

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

Rabindranath Tagore
No és fàcil la tasca
d'educar joves, ensinistrar-los, en canvi,
és molt senzill.

Rabindranath Tagore
(1861-1941),
escriptor,
poeta, compositor i filòsof indi,
guardonat amb el Premi Nobel
de Literatura l'any 1913.

Rabindranath Tagore.

Napoleònicament
Passat 2 de febrer la classe de 4t de Secundària rebé la visita de Napoleó. Li agradà molt l'interés que els/les alumnes
manifestaren per la seua vida però li sorprengué molt que
l'alumnat no estiguera gens preocupat per defensar-se. Estaven molt confiats en què no rebrien cap atac. Des del primer moment Napoleó controlà els dos accessos a l'aula. Una
porta la tancà amb el pestell i a l'altra posà una cadira recolzada. Hi hagué un moment en què una persona volia entrar a l'aula i en obrir la porta la cadira caigué. Napoleó pegà
un bot i ràpidament intentà matar-lo però prompte comprengué que no era enemic.
En una ocasió contà una matança que va dirigir a la ciutat
francesa de Toló on hi havia uns 800 sublevats. Se'n reia de
com els matava. Potser la imatge que ha conservat Napoleó
al llarg dels dos últims segles és massa idíl·lica i benèvola però
en realitat les seues estratègies i actituds s'apropen a les tècniques hitlerianes. No cal oblidar que Hitler admirava molt Napoleó i es va llegir les seues batalles. El 22 de juny del 2012
(exactament el dia que acaba el present curs escolar) farà
200 anys del moment en què Napoleó -aprofitant l'inici del

Alumnat de 4t de Secundària amb el personatge històric, Napoleó.

bon temps- inicià la campanya contra Rússia. Hitler decidí iniciar la campanya contra Rússia el 22 de juny del 1941 en record de Napoleó, i lògicament perquè és el millor moment per
intentar un atac a un territori on els hiverns poden trair.
Una classe molt amena i molt profitosa. Gràcies, estimat
personatge històric!
Maduixa Rosa

Serveis escolars (12): Professorat d’Educació Primària
(2n Primària); Isabel De
Gracia Hernández i Mª
José Domingo Cabanes
(3r Primària; Chrystian
García Marco (4t Primària en substitució de
Gloria Gil Ribes actualment de baixa per maternitat); Joan Tormo
San Juan (5é Primària)
i Jose Aguilar Andreu
(6é de Primària). I junt
a ells i elles, cinc especialistes col·laboren en
el projecte escolar: Hèctor Torner Ripoll, realitzant part de les classes
d’Educació Física, Elena
Palau Carrascosa com a
especialista en Anglés,
D’esquerra a dreta. Davant: Carles, Arantxa, Isabel i Enric. Sergi Valero Valdés diriAl mig: Mapi, Sergi, Lola, Mª José i Elena.
gint les classes de MúDarrere: Joan, Jose, Chrystian, Raquel i Héctor.
sica, Mapi Vilar Samper
col·laborant en les actiCatorze docents formen l’equip de professors i profesvitats de recolzament i Enric Coscollar Llopis com a professores d’Educació Primària, uns en dedicació completa, com
sor d’Educació Física i Cap d’Estudis de Primària.
és el cas dels tutors i tutores, i altres parcialment, com ara
Tots ells i totes elles comparteixen amb nosaltres cada
els i les especialistes en diverses àrees. Ells i elles són:
dia moltes aventures, ens ajuden a fer-nos més grans i a
Arantxa Carretero Candel i Lola Calatayud Montalva (1r
que siguem capaços de resoldre els nostres problemes.
Primària); Carles García Rosell i Raquel Navarro Campos
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Moltes felicitats
En aquesta edició del Correu volem felicitar a Jan Albert (3), Ariadna Albert i Lucas Gómez (4), Marcos
Martínez i Vicent Portalés (5), Nerea García, Mario Giménez i Ana Sánchez (6), Clara Albert (7), Alicia
Campo i Roberto Campo (9) i a David Navarro (10).

Ah! I ens vam oblidar també de felicitar un xiquet
que li diuen Jaume, passat 2 de febrer va fer 804 anys.
Felicitats Jaume I!
Moltes felicitats a tots i totes i per molts anys!!

Visita al Palau de la Música
Passat 1 de febrer la classe de 2n
de Secundària anà al Palau per gaudir d'un concert molt especial.
Sota el lema Creixent amb la Música pogueren sentir l'espectacle pedagògic Rebombori dirigit pel grup
de percussió Amores.
El programa que organitza l'Ajuntament de València té com a objectius familiaritzar-se amb sonoritats
que ens identifiquen dia a dia, descobrir instruments de percussió no
convencionals, gaudir la música i el
moviment en directe, sensibilitzar-se
musicalment per aconseguir un creixement personal i artístic.
La valoració de l'alumnat va ser prou
positiva i la del seu profe, Sergi, també.
Pepet de l'Horta
Alumnat de 2n de Secundària amb Sergi, profe de Música, a la porta del Palau de la Música de València.

Se m’ha quedat la pell de gallina...!
Passat divendres dia 3 de febrer les quatre classes del
primer cicle de Primària ens anàrem a Sala l'Horta a
veure l'obra “Pell de gallina”.
Va ser un obra que, mitjançant les noves tecnologies,
ens endinsà al món de la imaginació i el pensament

d'una xiqueta davant frases dels adults, com ara quan
diem “caigut del cel”, “quedar-se amb la pell de gallina”,
“veure-ho tot de color de rosa”...
Va estar una eixida d'allò més entretinguda i divertida.

En marxa les obres!!
El dimarts 7 de febrer van començar les obres de
construcció i remodelació de les aules de Secundària,
despatxos de professorat i administració, així com l'edifici de laboratoris. L'empresa TORRESCAMARA va iniciar
el procés de preparació tancant tot l'espai per realitzar
tots els treballs amb total seguretat.

Avui dijous, dia 9 de febrer, els arquitectes Pablo Ribera i Josean Vilar; l'arquitecte tècnic, Enrique López,
un responsable de l'empresa constructora i altre de Les
Carolines signaran l'acta d'inici de les obres.
Ja hem engegat les obres.
Us anirem informant conforme avancen les obres.

Dues fotografies de la jornada de preparació per a l’inici de les obres

Socials de Segon
Passat 3 de febrer Emili començà la classe de Socials
en 2n de Secundària explicant que a principi de curs li
havia demanat al cap d'Estudis que li posara una
classe de Socials en dijous però no va ser possible.
Ahir, dijous, 2 de febrer -digué Emili- calia felicitar els
anys a una persona però jo no vaig tindre classe amb
vosaltres. El Correu del Dijous també se n'oblidà. L'alumnat començà a preguntar-se de qui era l'aniversari.

Emili ajudà: “Ahir va fer 804 anys”. Finalment un
alumne va caure: “Sí, era l'aniversari de Jaume I”.
Aquest aniversari coincidia precisament amb la finalització del tema dedicat principalment a Jaume I. En el
darrer minut de la classe es cantà l'Aniversari feliç, i
Emili felicità a la classe per l'interés demostrat.
Indaleci d'Índia
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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
És presentada a Barcelona Cobi, la mascota
dels Jocs Olímpics que se celebrarien a la ciutat
comtal al 1992. La va realitzar el dissenyador valencià Javier Mariscal.
Mil milions de persones van seguir el concert que se celebrà a
Londres a favor de Nelson Mandela, en el seu 70 aniversari,
quan encara estava a la presó.
Una altra vegada el corredor
valencià Jorge Martínez Aspar es
proclama campió del món en 80
i 125 cc.
Johan Cruyff fitxa pel Barça, i
el Real Madrid és el campió de la
Lliga de futbol.
El Tour de France, la volta ciclista més prestigiosa del món,
celebra el seu 75 aniversari i la
guanya Perico Delgado.
Ben Johnson guanyà la final dels
100 m. als Jocs Olímpics de Seül
però va ser desqualificat per consum d'esteroides i va perdre l'or.

1988

Amb la coneguda expressió “Ja sóc aquí”, el
President de la Generalitat de Catalunya Josep
Tarradellas, torna a Espanya després d'un llarg
exili.
El 9 d'octubre -coincidint
amb el 750 aniversari de l'entrada de Jaume I a Valèncias'inaugurà el metro a la ciutat
de València.
Gorbachov comença les reformes a l'antiga URSS (Unió
de Repúbliques Socialistes Soviètiques): s'enceta la perestroika
i
la
glasnost
(democràcia i transparència).
George Bush succeïx a Ronald Reagan com a President
dels EUA. Benazhir Bhutto és
elegida Primera Ministra del
Pakistan.
Un voraç incendi acaba amb
el Chiado, un del barris més
bonics de la ciutat de Lisboa.
La Declaració Universal dels
Drets Humans fa 40 anys des
Mentrestant, a Les Carolines...
de la seua aprovació per l'AsConxa
Franco, la tercera Coorsemblea General de l'ONU (Ordinadora
Pedagògica, ocuparà el
ganització de les Nacions
càrrec
fins
a l'acabament del
Unides). A Barcelona té lloc un
curs.
Al
setembre
Miguel Àngel
concert, per celebrar l'esdeMoret
es
va
fer
càrrec
de la Divenmiment, al qual actuen
recció.
Publicitat de l’Escola d’Estiu de Les Carolines
Bruce Springsteen, Peter Gapublicada al semanari “El Temps” l’any 1988.
S'introdueix l'activitat de tutoria
briel o Sting.
en
els
cursos
superiors
de l'EGB.
La gran actriu Núria Espert estrena a Londres
L'Escola
va
començar
les campanyes de publiRigoletto i Madame Butterfly al Royal Opera
citat
a
la
premsa
escrita.
El dissenyador gràfic
House. Era la primera vegada que l'actriu dirigia
Julio
Giner,
va
dirigir
el
projecte.
òpera. A l'èxit va ser total.
L’aventura continua...

Australia - Picassent
Passat dimarts dia 7 de febrer les
classes de Mariners/Marineres i
Submarinistes (Inf. 5 A i B) van
gaudir d'un matí cultural a l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM). El
motiu era una exposició d'art indígena contemporània australiana
del medi urbà i especialment, rural.
L'alumnat va fer viatge per cadascuna de les històries que representaven
els
quadres
de
l'exposició. Històries de llocs remots, d'una cultura llunyana i de
dones amb inquietuds i ganes de
ser lliures.
El matí va concloure amb l'elaboració d'un quadre, tot i seguint la
tècnica de la major part dels que
estaven exposats, el puntillisme.
Agraïm la col·laboració de Teresa
Millet, conservadora d'art a l'IVAM
i José L. Clemente pares d'Inés i
Lucas, pel seu interès.
Alumnat d’Infantil 5 Anys de Les Carolines a la porta de l’Institut Valencià d’Art Modern -IVAM- .

