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Car-nes-tol-tes!!!
Diuen que és una festa pagana, no religiosa. Però també
la seua existència està vinculada a la religió cristiana. En
un temps on la repressió era brutal la celebració de Carnestoltes permetia un esclat de llibertat i festa no permesa
la resta de l'any i que concloïa en començar la Quaresma.
Temps era temps.

Detall del Rei de Carnestoltes amb alumnat i professorat.

Alumnat de Primària amb el Rei de Carnestoltes.

A hores d'ara, poc significa tot això en la nostra societat. Tanmateix, el carnestoltes és esperat amb impaciència per moltes persones. Se celebra de manera pública a
molts llocs, a les escoles, entre veïns i veïnes ...
Nosaltres no som una excepció i a l'Escola Les Carolines el Carnestoltes l'hem celebrat sempre. I aquest curs,
també. No és el de Río, ple de ballarines i ballarins a ritme
de samba; ni el de Venècia, ple de màscares i capes ele-

gants; ni el de Tenerife, Sitges o Cadis. Però és el nostre:
amb el seu Rei que està mig boig i mana venir a l'Escola
amb capa, amb pijama, amb poalets de platja o tocats
amb un barret.
A l'Escola enfarinem a qui no
obeïx al Rei. I
desfilem sobre
una passarel·la
plena de color,
música i crits.
Anem vestits
de
diferents
maneres: tots
igual i també
Enfarinant a qui no ha acomplit les ordres del Rei.
tots diferents.
No oblideu que les famílies esteu convidades a la gran
festa de demà divendres a partir de les 15:00.
Ací estarem per ballar, cantar i riure. No ho dubteu!

Grans i menuts units per la Física
La pressió i les seues conseqüències ha estat explicada per
l'alumnat de l'optativa de Física i
Química a la classe de Cinqué de
Primària en l'experiència que anomenem "Baixem a Primària". L'alumnat de Quart d'ESO ha hagut
de fer de mestre i aplicar-se per a
què l'alumnat de Cinquè de Primària (que ha col·laborat fantàsticament) aprenga alguns conceptes
relacionats amb la pressió. Tota
una mostra de col·laboració entre
etapes.
Eureka!
Alumnat de 4t de Secundària explica experiències de Física a companys i companyes de 5é de Primària.
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El plaer del joc i l’esport
La Jornada de portes obertes de l'activitat extraescolar de
Psicomotricitat, va
interessar a moltes
famílies per veure els
seus fills i filles. Nerviosos i emocionats,
alumnat i famílies Dues fotos de l’alumnat i famílies jugant.
van gaudir dels jocs
com ara el pilla-pilla
per parelles, o el globus que no cau, els
mini-partits de futbol
amb ringo.
L'alumnat i les
seues famílies van
comprovar el mèrit
de l'esforç i el plaer
del joc.
Un bon grup d'esportistes!
Isabel Benito. Pofessora de l'activitat.
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El pensament de...
Charles Dickens
La felicitat és un
regal; el truc és no
esperar-la, però sí
delectar-se
amb
ella quan arriba.
Charles Dickens (Landport, 1812 - Gadshill
Place, 1870), escriptor
britànic.

Charles Dickens

Una família de l'Escola està buscant una
casa de camp o xalet per a llogar a la Lloma de
la Verge de Picassent o alguna zona pròxima
a Les Carolines per a començar a viure-hi a
partir de març o abril. La manera de comunicar-se amb l'esmentada família és telefonant
a l'Escola i us posarem en contacte amb ella.

Diari d’un conductor
10 de febrer de 2012.
“Avui m'he despertat tan prompte com qualsevol altre
dia d'escola, a les 8 del matí. L'autobús m'arreplega a les
8:40, per tant, entre que m'espavile i prenc el desdejuni,
tinc el temps just per arribar a l'autobús. Però avui és un
dia especial, perquè aniré amb els meus companys i
companyes d'excursió a Gilet, anem a conduir cars.
El dia ha estat molt
divertit, hem jugat a
molts jocs en els
quals havíem d'aconseguir mil punts,
això sí, conduint
molt bé, per aprovar
el permís de conduir
els diumenges.
El circuit i els seus
voltants semblaven
llocs molt bonics,

Un dia especial al Parc de Trànsit de Gilet.

amb semàfors i molts senyals de trànsit, a més a més,
hi havia un camp
de futbol on hem
jugat una estona.
També hem vist
un vídeo molt
graciós d'educació vial amb el
qual hem aprés la
importància dels
senyals de trànsit
i com poder conduir segurs i seI després ... a dinar!!!
gures.
Quan hem arribat a l'Escola hem vist com podaven els
arbres mentre berenàvem. M'ha donat molt pena.
Ha estat un dia molt complet!!!”
Gustavo Gardey, 3r B de Primària (Eixida al
Parc de Trànsit de Gilet, 3r, 4t, 5é de Primària)

Serveis escolars (13): Professorat d’Educació Secundària
Tretze docents formen el Claustre de Professorat d’Educació
Secundària de Les Carolines, encarregant-se de les diferents tu-

D’esquerra a dreta. Davant:Andrea, Laia, Jeroni, Emili, Rafa, Anna i Abelard.
Darrere: Héctor, Sergi, Gonçal i Aina.

tories i especialitats de totes les àrees formatives. Els tutors i
tutores, a més a més de professors i professores de diferents
àrees són: Andrea Miralles Navarro (1r
d’ESO), Gonçal Casanova Calatayud i Abelard Barberà Sendra (2n d’ESO), Laia Campos Saurí i Sònia Casquete Alemany (3r
d’ESO), Anna Martínez Montalt i Jeroni Parra
Ibiza (4t d’ESO). Així mateix són docents
d’altres especialitats: Héctor Torner Ripoll
responsable de l’Educació Física, Sergi Valero Valdés especialista en Música i Informàtica, Aina Soler Perpiñà encarregada de les
Activitats Múltiples, Sandrine Auber especialista en Francés, Rafa Santibáñez Parra responsable de l’àrea de Plàstica, Emili Olmos i
Pasqual, especialista en Socials i Ètica
Els i les tretze docents intenten, cada dia,
crear el millor clima de treball, d’opinió i participació per tal de resoldre els mil i un problemes que la vida ens planteja en fer-nos
grans.
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Moltes felicitats
Al llarg d'aquesta setmana carnestolenca fan
anys i volem felicitar a Leyre Sandoval i Duna Valero (4), Candela Zaragozà (5), Mateo Pla i Olivia

García (7), Cheyenne Salvador i Miriam Salvador
(10), Jose Pérez (16).
Moltes felicitats a tots i totes!!!!

Faves tendres i llavors compartides
Passat dijous 9 de febrer les classes de 6é de Primària
i 5 Anys A –Submarinistes-, més les classes de 1r B de
Primària -Maquinistes- i 3r d'ESO vam trobar-nos una vegada més per realitzar una activitat tàndem.

D'altra banda els i les maquinistes junt amb els seus
companys més grans de l'ESO no van anar a l'hort en
aquesta ocasió, sinó que es van quedar a la classe per fer
un ninot amb materials re-utilitzats. Ah! I li van plantar
gespa al cap per tal que no quedara calb. Els xics i xiques
de 3r d'ESO van preparar els trossos de fulls de colors per
pintar les cares i pegar els peus. Els més menuts es van
dedicar a dibuixar la cara del personatge, retallar els
peus, posar la terra dintre de l'envàs de iogur que es fa
servir com a cossiol i, per últim, van posar les llavors. Una
vegada tot enllestit van haver de regar cada cossiolet. Finalment, com que està fent fred i la gespa necessita més
caloreta, han posat tots els ninotets en un basquet de taronges i els han envoltat amb film transparent ( d'aquesta
manera aconseguiran l'efecte hivernacle que necessiten
les llavors per germinar). Ens ho vam passar d'allò més
bé, doncs tot i que es veuen una vegada al trimestre, ja
coneixen molt els seus companys. Podeu imaginar-vos
com els anà veient aquestes fotos.
Fins la propera companys i companyes tàndem!!!!!

Activitat Tàndem de l’alumnat de 6é de Primària i Infantil 5 Anys A

Submarinistes i alumnat de 6é desenvoluparen la seua
feina a l'hort de l'Escola. Primer van llevar unes males herbes que havien crescut i comprovaren que el fred havia gelat
alguna favera, afortunadament, molt poques. Mentrestrant
altres companyes i companys feien a l'aula dels/de les Submarinistes uns cartells amb el nom i dibuix de cada hortalissa, ja que alguns i algunes no saben què és tot allò que
hem sembrat. Quan acabaren els cartells pujaren tots i totes
a col·locar-los i es van fer una foto amb l'hort molt bonic, Activitat Tàndem de l’alumsense males herbes, amb els cartells i acabat de regar.
nat de 3r
Esperem ben prompte tastar eixes faves i encisams que
d’ESO i 1r de
estan quasi per collir.
Primària B.

Punt de partida,

per Sònia Casquete Alemany

La població de Les Carolines ha augmentat en els daprojecte amb l'essència i la filosofia del nostre centre però
rrers dies del mes de febrer. També la maquinària, el soarrelat a una etapa tecnològica, virtual, plurilingüe, euroroll i les idees. Han començat
pea i actual.
les obres, i això, es tradueix en
És per aquest motiu, que els i les
persones que treballen amb
habitants d'aquest indret suportem
celeritat, aparells sorollosos i
els inconvenients típics d'aquestes siexcavadores que converteixen
tuacions, amb un somriure de mig
en davallades els fragments de
costat i amb l'objectiu esperançador
memòria col·lectiva i individual
de ser una mica millors.
de la nostra Escola.
Mentre un núvol de pronòstics pesPerò també és ben cert, que
simistes, cúmuls d'incerteses instituel sòl planer que resulta del
cionals
i,
fonamentalment,
treball devastador d'aquest
econòmiques ens envolten, Les Caromecanisme, ja dibuixa les lílines continua el seu recorregut, ennies principals del que serà una
cetat ja fa uns quants anys. Una
nova escola i un nou projecte.
etapa històrica queda tancada i l'altra
Les aules de la Secundària L’excavadora desfà per a fer les futures aules de Secundària. s'obri camí des des les deixalles que
novella, els edificis d'adminisara imperen al paisatge, però que, en
tració, laboratoris i tecnologies alberguen a més, d'un disqüestió de poc de temps, serà el símbol d'un futur, ple de
seny arquitectònic diferent, el somni de desenvolupar un
passat i de somnis.

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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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1989

S'implanta a les botigues un invent suec que facilita
l'ordre en els torns per a comprar a les botigues. S'acaba
la pregunta de qui és l'última o últim: ho soluciona l'aparell anomenat Turnomàtic, consistent en una màquina
que proporciona bitllets amb números consecutius.
Prince i Julio Iglesias són els cantants més escoltats.
La pel·lícula Indiana Jones y
la última cruzada és la més
vista.

L'escriptor indi Salman Rushdie, musulmà, va publicar
la novel·la Versos satànics que va provocar l'ira del règim
fonamentalista de L'Iran posant-li preu a la seua vida.
A Pequín es produeix la matança de la Plaça de Tiananmén:
centenars i qui sap si milers de
víctimes a conseqüència d'un
brutal atac contra la població civil
per part de l'exèrcit de la nació
més poblada del món. A hores
I mentrestant, a Les Carod'ara encara no hi ha hagut reslines...
ponsables.
Gladys Jacobo, que ja esEnderrocament del mur de
tava un curs amb nosaltres,
Berlín en mig d'un clam popuentra a formar part de la Colar. Edificat a l'any 1961 per a
operativa.
què el poble d'Alemanya
Entren a formar part de l'eOriental no fugira, fou abatut
quip Isabel Sanchis i Elena Mª
per la gent de les dues bandes
Peris -que actualment ja no
de la ciutat simbolitzant així la
estan a l'Escola- i Rafa Santifi del comunisme.
báñez.
Ceaucescu i la seua dona
Juli Hurtado, actual Director
Elena van ser executats al cadels Cors de l'ONCE i de L'Errer a Bucarest. El dictador roGladys Jacobo i Rafa Santibáñez.
liana i professor a la Universimanés i la seua esposa van ser afusellats el dia de Nadal
tat, decideix estudiar Magisteri i ha de deixar l'Escola,
després d'un judici que va ser enregistrat en vídeo i disencara que continua com a director del nostre Cor. El
tribuït a totes les televisions del món. Les dictadures cosubstitueïx Inés Llopis.
munistes europees s'enfonsen.
El Claustre aposta per la introducció de l'especialista
La Policia Nacional espanyola estrena nous uniformes:
de Plàstica en els tres cursos superiors de l'EGB, encara
la indumentària policial, grisa en temps de la dictadura, va
que la Llei no ho demanés.
ser substituïda per un uniforme marró. Aquest any, s'aS'introdueix la pràctica de Judo com a activitat exdopta un uniforme blau i blanc que és el que coneixem ara.
traescolar amb Juan García com a professor.
Apareix la Gameboy, fabricada per l'empresa de jocs
Apareix la revista escolar El Butlletí, predecessora d’El
de cartes japonesa Nintendo. S'arriben a vendre més de
Correu del dijous.
100 milions d'unitats.
L'aventura continua...

Som Escola Valenciana
Dissabte 4 de febrer es va celebrar la Jornada inaugural del V Congrés d'Escola Valenciana a la Facultat de Filologia de la Universitat de València amb una taula redona
sobre la qualitat d'ensenyament- l'actual i la desitjadaamb la participació de mestres, alumnes, famílies, estudiants de magisteri i professorat universitari. Es va parlar de la crisi que a tot afecta i del valor i coratge que
calen -ara més que mai- per desenvolupar la nostra tasca
amb professionalitat, alegria i dignitat.
Federico Mayor Zaragoza, qui ha sigut catedràtic de
Bioquímica, president del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Director General de l'UNESCO, President de la Fundació per una cultura de pau i Co-President
de l'Aliança de les Civilitzacions de l'ONU va ser convidat
a aquesta Jornada inaugural en la qual va parlar de llibertat de càtedra, de revisió dels valors occidentals, de la
Declaració dels Drets Humans com a llibre de capçalera
d'escoles, aules, administracions i famílies.
Dijous 9 de febrer s'entregaren els treballs elegits per
representar a la nostra Escola en el concurs literari Sambori que, en aquesta edició, han sigut els de l'alumnat:
Luna García i Ausiàs Martínez de 2n de Primària. Nicolàs
Andrés, Mar García i Alba Prades, de 5é. Maria Agramunt
i Aitor Llorente de 6é. Martí Mercadal de 1r d'ESO i Raúl
Iranzo de 2n d'ESO.
De la mateixa manera, aquest dia es van posar a la
venda les samarretes per a la Trobada que se celebrarà a
València proper dia 13 de maig. Són roges i molt boniques.
Dissabte 11 de febrer vam assistir a la 9a Nit d’Escola
Valenciana a l'Eliana. Es van presentar les Trobades que
tindran lloc la propera primavera. La nostra Trobada serà
a València el 13 de maig.

Alumnat participant en el concurs literari Sambori, falta Marcos Martínez
que en el moment de fer la foto estava malalt.

Abans
del
sopar de germanor d'escoles i
amics d'Escola
Valenciana es va
retre homenatge
al cantautor Paco
Muñoz, tant estimat per la xicalla; al Cor de
Samarretes de la Trobada 2012.
l'Eliana, dirigit
pel nostre amic i company Juli Hurtado i al grup de danses valencianes de Bétera. Al Cor de l’Eliana actuava el
nostre company i mestre Chrystian.
Les Carolines som Escola valenciana.

