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Dames i cavallers
L'Edat Mitjana. Curses, combats, torneigs, balls, vestits, castells, princeses, cavallers, cavalls, escuts, danses, joies... Aquest tema tant apassionant ha estat el
triat per l'alumnat de les dues classes de 4 Anys (Víkings

Maria amb l’alumnat d’Infantil 4 Anys A -Víkings- davant del seu castell.

Raquel amb l’alumnat d’Infantil 4 Anys B -Pirates- davant del seu castell.

i Pirates) com a Projecte de treball. Ací els tenim posant
davant de la seua classe-castell just abans d'anar-se'n a
visitar un de de veres: el de Benissanó.

L'Escola Les Carolines S.C.V. manifestem la nostra repulsa front les
actuacions policials dutes a terme aquests dies a València
contra els estudiants.
De la mateixa forma manifestem el nostre rebuig
a qualsevol manifestació violenta.

Màquines senzilles i complexes
Hola Correu!
Som l'alumnat de 3r A i 3r B de Primària, us volem
contar que a l'àrea de Coneixement del Medi estem estudiant les màquines senzilles i complexes i per recolzar
el tema a classe hem fet una exposició de productes elaborats artesanalment que hem portat de les nostres

Exposició de productes artesanals realitzada per l’alumnat de 3r de Primària.

cases. N'hi ha de tot: bufandes, barrets, ninots, llibretes,
màscares, mantes, objectes de decoració ... gràcies a
les nostres famílies per tanta col·laboració! Per concloure
el tema, també estem fent un experiment per tal de
construir-ne una, es tracta d'un elevador. Ha estat d'allò més divertit!!!

Alumnat de 3r de Primària fent màquines senzilles.
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Escola Vespertina ??
Una família de l’Escola ens ha preguntat si seria possible realitzar Escola Vespertina, és a dir mantenir
oberta una hora més l’Escola per la vesprada idènticament com es fa pel matí amb l’Escola Matinera.
La resposta des de l’Administració de Les Carolines
ha estat què de moment no hi ha hagut demanda d’aquest servei per part de les famílies, però que anàvem
a obrir una porta a la consulta.
Desitjaríem saber si hi ha famílies interessades en
què es donés un servei d’Escola Vespertina entre les
16:50 i les 17:45 hores de dilluns a divendres. Durant els mesos de setembre i juny aquest servei també
podria ser de 15:00 a 16:00 hores o inclús a 17:00
hores si interessara.
Les famílies que consideren interessant obrir aquest
servei escolar haurien d’enviar un correu electrònic a
escola@lescarolines.com indicant en l’assumpte
ESCOLA VESPERTINA.
En cas d’haver famílies interessades, l’escola proposaria al Consell Escolar estudiar aquesta iniciativa i valorar-la econòmicament per a què fóra útil i funcional
per a totes i tots.
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El pensament de...
Hermann Hesse
Els aforismes són com
una pedra preciosa; més
valuosos com més estranys i que causen plaer
només en xicotetes dosis.
Hermann Hesse (Calw, Alemanya, 1877 - Montagnola,
Suïssa, 1962), escriptor alemany.

Hermann Hesse

Moltes felicitats
En la darrera setmana d'aquest any bixest (o de traspàs), volem desitjar moltes felicitats a: Safira Martínez
(2), Carlos Alhambra i Celia Tormo (3), Noelia Abad i
Claudia Castelló (4), Mar Almalé i Alicia Fernández (6),
Mateo Álvarez, Marcos Escribano i Claudia García (7),
Mireia González (13) i Sílvia Blanca (15). A tots i totes
felicitats i per molts anys.

L’Escola Matinera obri cada dia Les Carolines
Tots els dies des de les 8:00
hores l’Escola Matinera obri les
portes per atendre a l’alumnat que
no utilitza transport escolar però
que li cal aquest servei escolar. I
com que totes i tots volien eixir en
la fotografia del Correu del Dijous,
els hem fet protagonistes de la
nostra notícia: ells i elles són en
primer terme, Marcos, Leonardo,
Odín, Cristina, Irene, Damián, Iannis, Núria, Raúl i Héctor. En la segona filera estan Nerea, Guillermo
i Mar. En la tercera filera, dempeus: Marcos, Juanma, Lucía i Andrea. Darrere: Rebeca, Juanjo,
Alba i Xavi. I com a responsables
Mª José que té en els seus braços
a Alejandro i junt a ells, també
com a responsable, Trini. Ens van
faltar el dia de la foto Juan Aguado
i Marcos Navalón.
Alumnat de l’Escola Matinera amb Mª José Blanco i Trini Gómez.

Serveis escolars (14): La neteja dels aularis
Totes les vesprades, quan l’alumnat de Primària i Secundària s’acomiada de l’Escola, tres
persones estan encarregades de netejar les
seues aules. Elles són: Pilar Fortuny Laza, Corina Florentina Turbado i Fátima Anuani.
La major part de vosaltres no les coneix, son
treballadores anònimes per a la gran majoria,
però elles, quan totes les aules i els lavabos es
queden buits, passen les graneres, els draps de
la pols i els poals i motxos per cada espai per
tal que a l’endemà tot estiga enllestit i en condicions per a que tots i totes iniciem còmodament una nova jornada escolar.
Si alguna vesprada us creueu amb elles saludeu-les.
-Gràcies Pilar, Corina i Fàtima! El vostre treball ens fa sentir-nos a gust cada dia en les
nostres aules.
Pilar, Fátima i Corina, responsables de la neteja de les aules de Primària i ESO.
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L’alegria de la festa de Carnestoltes

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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Algunes fotografies de Carnestoltes 2012.
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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
brica de xocolata) i Manuel Puig (El beso de la mujer araña).
Pretty Woman és la pel·lícula de l'any.
L'ONU declara aquest any el de l'Alfabetització.
Es donen a conèixer les primeres fotografies de la suVioleta Barrios de Chamorro va vèncer al govern de la
perfície de Venus.
Revolució Sandinista de Nicaragua en les eleccions preEl científic valencià Santiago Grisolía, Premi Príncep
sidencials. La nova Presidenta era la vídua d'un lluitador
d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica.
assassinat per la dictadura de Somoza.
Se celebra el primer concert dels Tres
Manuel Fraga és elegit President de la
Tenors- Pavarotti, Carreras i Domingo- a
Xunta de Galícia
les Termes de Caracalla (Roma, Itàlia),
A Sud-àfrica és alliberat Nelson Mansota la direcció de Zubin Metha.
dela, més de 20 anys empresonat per deMadonna triomfa amb la seua gira
nunciar l'apartheid (privació de drets a la
Blond Ambition Tour.
majoria negra).
I mentrestant, a Les Carolines...
Lituània es converteix en la primera reComencen les obres de remodelació del
pública independent de l'URSS -Unió de
Pati Central de l'Escola consistents en la
Repúbliques Socialistes Soviètiques-.
plantació de gesmilers i glicínies, xiprers i
Després de 45 anys de divisió, l'Alemanya
xicrandes, i en la construcció de dos semide l'Est i de l'Oest s'unifiquen; ja havia cocercles tot just on són les palmeres.
mençat l'enderroc del mur de Berlín.
Una de les tradicions escolars ha sigut la
Dimiteix, després d'11 anys al poder, la
capacitat de les famílies per associar-se en
primera ministra britànica Margaret Tatcher.
el que anomenàvem Comissions. Es van
Comencen les obres per a la construcformar per resoldre temes diversos: l'ecoció del túnel que uniria Europa continennomia, el menjador. Hi havia de més protal amb les Illes Britàniques i que
fundes com ara una que se n'ocupava de fer
Programa
del
18é
aniversari
de
l’Escola.
s'acabaria al 1994.
un estudi de la sexualitat adulta, guiats pel
Comencen a emetre Canal + Espanya, el primer canal de
sociòleg Josep Vicent Marqués. Però la que més persones
televisió de pagament i les generalistes Antena 3 i Tele 5.
aglutinava era, òbviament, la Comissió de Festes. Era l'enLa força de la nova arquitectura es deixa sentir en edicarregada de dissenyar, junt al professorat i
ficis emblemàtics com va ser el de Madrid a l'M-30, hatreballadors/treballadores, les festes de la Primavera o
bitatges de protecció social, hui coneguts com El Ruedo
d'especials.
obra de Sainz de Oiza.
Aquest any l'esmentada Comissió decidí organitzar
A dos jugadors de hockey de Minnessota se'ls va ocóla festa del 18é aniversari de l'Escola amb un extens
rrer posar rodes a un patí. Així va nàixer Rollerblade, inprograma que començava un 22 de març i acabava el
ventora del patí en línia.
21 de juny. A més, es van convocar concursos de poEs cancel·len les visites a la Torre de Pisa (Itàlia) per
esia i pintura i l'artista gràfic Enric Solbes va col·labointentar corregir la seua inclinació, la qual cosa s'aconrar amb una serigrafia.
seguí al 1994.
L'aventura continua...
Moren els escriptors Roal Dahl (Els Gremlins, Charlie i la fà-

1990

Punt de partida
A eixos i eixes joves combatents,
per Carles García
Sopaves. Encara que sense gana, mastegaves la
desídia. Les notícies dels darrers dies mostraven els
teus ulls vidriosos, la teua expressió eixuta. Sabies que
resignar-se no era l'opció, tal vegada perquè preferies
viure fora de la teua presó d'injustícia, perquè el teu
seny així t'ho reclamava. I la somiaves canviant, canviada; eixa societat desitjosa d'una brisa de pau amb
ganes d'instal·lar-se, d'una vegada per totes, al bell

Electromúsiques
Amb piano, teclats, bateria, baix i un potent ordinador,
els músics Carmelo Sena, Luis Tseng, Fede Machiques,
Ximo Sayas i Manu Valero van fer un recorregut per la història de la música des de l'aparició del piano a finals del
segle XVII fins la música pop del XX. Va ser una sessió
amena amb cançons actuals que l'alumnat -de diverses
escoles- va seguir amb veu, palmes i moviments corporals. La part més esperada era la de la música electrònica
on els professionals van mostrar instruments sofisticatscom ara el clarinet digital i els sintetitzadors, seqüenciadors o samplers. L'audició estava acompanyada de fotografies projectades i l'ambient que es va generar al Palau
de la Música de València mostrava que el públic adolescent -en el nostre cas de 3r d'ESO- havia connectat intensament amb el grup d'artistes.
Una bona idea!

mig de la seua aflicció.
Ara sospiraves. L'alè semblava renovat i les teues
paraules, més enèrgiques en l'ambient. La força et naixia carn endins i la por, estranya aliada; sempre mostrant la porta a la desesperació, fent ferm el camí de
la fragilitat, ara sí, s'esvaïa sense constrènyer, cansada
de no descansar.
Amb les ferides encara sagnants i la mirada cel enllà,
just en aquest instant, se't podia endevinar un lleu
somriure a la teua boca.

Som iguals les xiques i els xics?
Hi ha professions de xica o de xic?
Col·laboren a casa de la mateixa manera
les xiques i els xics?
Hi ha igualtat entre xiques i xics?
Quina cosa és el masclisme?
Quina el feminisme?
Escriu-nos, envia un dibuix, una foto, la
teua reflexió indicant el que penses, el que
creus. Aquesta convocatòria és per a alumnes, professorat, personal no docent, famílies... Proper dia 8 de març és el Dia de la
Dona. Ajudeu-nos. Ho publicarem.

