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Quasi salvem La Caseta
Quinze anys tenia “La Caseta” que en commemoració de
les obres que l’Escola hagué de fer l’any 1997 vam construir
al pati que duia el seu nom. Alguns pares/mares i alumnes
varen contribuir a la seua construcció en la Festa de la Primavera dedicada a l'Arquitectura i posteriorment moltes
promocions d’alumnes han jugat entre les seues parets i al
seu voltant. Tanta importància va tenir a la vida dels més
menuts i menudes que quan vam conéixer que en començar les actuals
obres “La Caseta” hauria de
ser
enderrocada tot un
moviment popular d’alumnes de l’Escola
va manifestarse en contra de
la seua destrucció. Cartes,
dibuixos, pintades, llàgrimes,
descripcions i
Moment del trasllat de La Caseta.
tot tipus de mirades tristes feren que l’equip de treballadors
de l’empresa constructora TORRESCAMARA ajornés el seu
enderroc intentant salvar-la de la inevitable demolició.
Passat dimecres 22 de febrer quatre treballadors de la
constructora TORRESCAMARA se les enginyaren per so-

moure l'elemental cimentació de “La Caseta” i traslladar-la,
sobre unes grosses fustes -alguns alumnes diuen que l'han
“trasplantada”-, un parell de metres més enllà d’on cal construir noves cimentacions.
Però en els dies posteriors al seu trasllat unes esquerdes
tant en el sòl com en les parets i sostre han fet impossible
que es poguera sostenir la seua estructura. “Ho hem intentat
-comentaven els obrers de TORRESCAMARA- però es desfeia
al no tenir bona cimentació”. Ens han proposat construir una
nova quan finalitzen les obres.

Toni, Juan, Miguel i Vicente intentaren traslladar La Caseta.

Des del Correu del Dijous donem les gràcies a Toni Calatayud, Juan Sevilla, Miguel Guillem i Vicente Codina per
haver intentat salvar la nostra Caseta que tants sentiments
allotjava.

Trasplantats els arbres més antics de l’Escola
Amb l’ajut d’una empresa especialitzada en trasplande l’arbreda escolar, no obstant l’equip tècnic encarregat
tament d’arbres, amb l’esforç dels treballadors de la
de realitzar-ho tenia previst salvar de la destrucció la
constructora TORRESCAMARA i coordinats pel nostre
major quantitat d’arbres possibles. Són arbres princicompany Salvador Bailén -Voro- els arbres més antics
palment adquirits l’any 1982 i 1983 quan es va consde l’Escola ja tenen nova ubicació.
truir l’Escola a la Lloma de la Verge a Picassent.
El roure, la surera, el pruner, la garrofera, l’olivera i
altres de més menuts ja
estan fora de perill.
Ha calgut un camió amb
una potent grua, una retroexcavadora i el treball
de vuit persones per a
poder realitzar el minuciós
treball de trasplantar tots
els arbres.
Les obres per a les noves
instal·lacions de Secundària, administració i laboratoris han motivat l'extracció
d'una quantitat important A l’esquerra moment en el que es trasplantava la surera. Al centre el roure i a la dreta la prunera en la seua nova casa.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Certa aroma de colònies... El pensament de...
Passat dilluns dia 27 les famílies de les classes
d'Infantil 5 Anys van mantenir amb les tutores la
reunió preparatòria de les colònies escolars que
tindran lloc 2, 3 i 4 d'abril.
Encara que falten algunes setmanes animem l'alumnat a fer-se la motxilla i, sobretot, els desitgem molt bones colònies!

José Saramago

Us informem i recordem que les vacances de falles seran dissabte 17, diumenge 18 i dilluns 19 de març.

José de Sousa Saramago
(Azinhaga, 1922 - Lanzarote
2010), escriptor portugués
guardonat amb el Premi Nobel
de Literatura l'any 1998.

Una nació és una
col·lectivitat que no
ha perdut la capacitat per indignar-se.

José Saramago

7 futurs mestres i 1 administrativa
Rubén Ferrer, Clara Martínez, Alejandro López, Carmen Hernàndez, Eva Montero i Sandra Garrido són sis
estudiants de Magisteri que estan realitzant les pràctiques a l'Escola entre Infantil i Primària que aporten
alegria, somriure, expectació i ganes de treballar, i que
a poc a poc, van certificant que la seua elecció de futur
és l'encertada. Els desitgem molt d'èxit i molta sort!

me'n a anar de Carolines...
Faig una valoració molt positiva d'aquestes dues setmanes,
ho vaig passar molt bé i cada
dia estava més convençuda de
què no m'he equivocat de carrera i que és açò al que em vull
dedicar en un futur”.
Molta sort igualment, Carmeta i
moltes gràcies!
També dimarts passat arribà a
l'Escola Emeline Castillo, des de
França, per realitzar les pràctiques
Carme Barberà
d'Administrativa a les oficines de
l'Escola. Vingué acompanyada d'Ana Jerónimo i Maite
Morales, professors de l’Institut Charles de Gaulle de
Muret (França) ja conegudes per nosaltres perquè tots
els anys acompanyen i ens presenten la nova alumna
de pràctiques. Emeline estarà un mes amb nosaltres.
Sigues molt benvinguda!

Alumnes en Pràctiques de Magisteri.

També ha estat entre nosaltres Carme Barberà, antiga alumna -Promoció XXIII- ens ha escrit les seues
expressions de l'experiència:
“La veritat és que ha estat increïble. Amb Lola
(tutora de 1r B de Primària) genial i amb els xiquets i xiquetes millor encara. Ha sigut una experiència inoblidable, molt, molt, molt bona. He aprés
moltíssim, tant de Lola com dels/de les alumnes,
però ja sabeu com sóc, el divendres vaig plorar
molt, em va donar molta pena. Va ser com tornar-

D’esquerra a dreta: Maite Morales, Emiline Castillo i Ana Jerónimo.

Serveis escolars (14-2a): La neteja d’aules d’Infantil

D’esquerra a dreta: Amparo Magno, Isabel Ortega i Raquel Ruiz.

Quan el dia encara no ha vist la llum del sol tres
dones netegen diàriament les aules d’Educació Infantil. Elles són: Amparo Magno Boví, Isabel Ortega Ruiz i Raquel González Dona.
Pel seu horari tan matiner són poc conegudes
tant per l’alumnat com per altres treballadors i
treballadores de l’Escola.
Quan nosaltres arribem a l’Escola elles ja han
marxat a fer altres coses, però tots els dies preparen les aules i els lavabos d’Educació Infantil
per a què tots i totes iniciem una nova jornada
escolar en perfectes condicions.
-Gràcies Amparo, Isabel i Raquel! El vostre treball ens fa sentir-nos més còmodes cada dia en
les nostres aules.
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Des del Correu del Dijous felicitem
als caroliners i carolineres que fan
anys en aquests primers dies del mes
de març. Els toca el torn a David Pastor (4), Oriol Hernández (5), Rafael
Bases (9), Daniel Cebrián, Alejandro
Martínez i Ánder Serrano (12).
Moltes felicitats i per molts anys!!!
Donem la benvinguda a Valerio,
germà d'Hermes Soria López de la
classe de 5 Anys B “ Mariners i Marineres”. Valerio va nàixer passat dilluns 20 Hermes Soria López amb
el seu germà Valerio.
de febrer cap a les 17:30. Tant la família com el seu germà estan d'allò més feliços i emocionats.

I en el moment
de tancar l’edició
ens ha arribat la
fotografia de Claudia Aullana Furió
d’Infantil 4 Anys A
“Vikings” amb el
seu
germanet
Marc que té 15
dies i al qui Claudia vol moltíssim.

Venus, Júpiter, Lluna i Mart

Vine al bloc de mates!

Un any més l'alumnat de Física i Química de 4t de
Secundària visità l'observatori de l'Aula d'Astronomia
del campus de Ciències de Burjassot. Enric Marco, responsable de l'aula ens mostrà Venus, Júpiter amb les
seues quatre llunes, la nostra preciosa Lluna en quart
creixent amb els seus cràters i un Mart petit i llunyà
després de fer-nos una xarrada d'allò més interessant
sobre cosmologia. Una eixida que s'inicià amb un berenar al pis del mestre de l'assignatura, continuà amb
la visita a la facultat de Física i l’aula d'Astronomia i
acabà a les 9 de la nit amb el cor i la ment plens d'emocions interplanetàries.
Eureka!

Us convidem a donar-li una ullada als blocs de
matemàtiques de 3r i de 4t de Secundària que
administra l'alumnat:

Caludia Aullana Furió amb el seu germà Marc.

Un beset molt fort a les dues famílies i benvinguts al
món!!!

http://abanba3esocarolines.blogspot.com/?zx
=7d04329f67b77c14
http://matescarol.blogspot.com/?zx=c5c8ebd8
75c46468

Element per element
L'alumnat de 3r d'ESO ha presentat al rebedor
de l'Escola l'exposició "Els 26 primers elements
de la taula" on cadascú/cadascuna ha treballat
l'element de la famosa taula periòdica de Mendelejev que li correspon per nombre atòmic. Curiosos i curioses podeu passar a indagar els
misteris dels elements exposats: on i qui els descobrí? On es troben a la natura? Com són els
seus àtoms per dins? Animeu-vos! Eureka1

Tres fotografies de l’activitat astronòmica i gastronòmica realitzada per l’alumnat
de Física i Química de 4t de
Secundària.

Exposició de treballs sobre la Taula Periòdica de l’alumnat de 3r d’ESO.

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!
Un oblit: a l'any 1987 començà a treballar amb nos'elaborà una enquesta per saber els resultats acadèsaltres Rosa Herrero i al 1988, Julia Valero. Disculpeu!
mics o la seua vida laboral. Aquella idea no va consoli1991
dar-se.
Onze mil soldats soviètics abandonen l'illa de Cuba.
Una de les propostes que rescatem d'aquell any va
Comença, per part dels EUA, l'anomenada Guerra del
ser la Nit a les Estrelles que va passar a l'Escola el curs
Golf contra la invasió de Kuwait per Iraq.
de 5é, amb recerca d'animals nocturns, orientació i
El Pacte de Varsòvia, format pels exèrcits dels països
cuina.
socialistes, es dissol. Moldàvia es declara independent de
L'aventura continua...
la URSS -Unió de Repúbliques socialistes Soviètiques- i aquesta deixa d'existir convertint-se en la Federació Russa.
S'aprova la creació de l'Institut Cervantes i se signa a Madrid, per part de
30 països, el protocol del Tractat Antàrtic que preservarà l'Antàrtida durant 50 anys.
La Unió Europea expedienta a Espanya
per la brutícia acumulada a les platges.
El Tribunal Constitucional Espanyol
resol que el funcionariat que treballa a
la Generalitat de Catalunya, ha de
saber català.
Es produeix l'eclipsi de sol més
llarg: és a Mèxic i dura 6 minuts i 37
segons.
Moren Montserrat Roig (El temps de
les cireres) i Freddie Mercuri (Queen).
D’esquerra a dreta: Jualia Valero Picazo, Rosa Herrero Marchuet i Laura Broseta Laporta.
Ay Carmela, de Carlos Saura obté 13
premis Goya.
Recordem a totes les famílies de
Martín López Zubero obté la primera medalla d'or per
a la natació espanyola.
l’Escola que tinguen fills o filles per
Mecano publica Aidalai.
escolaritzar el proper curs 2012-2013
S'estrenen El silenci dels corders i La Bella i la Bèstia.
Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Pilar Lo- en els nivells d’Educació Infantil -d’1
rengar, Teresa Berganza, Josep Carreras, Alfredo Kraus
a 3 Anys- que es posen en contacte
y Plácido Domingo, Premi Príncep d'Astúries de les Arts.
I mentrestant, a Les Carolines...
Entren a formar part de la cooperativa Pilar López i
Mª Carmen Gil.
Una de les activitats que es potencien és l'Agricultura incorporant el professor Ramon Navarro com a
especialista responsable de posar en funcionament els
horts escolars.
El dibuixant i humorista Ortifus, dissenya el segon
mural que il·lustra el pati Central, per a la Festa de la Primavera. En aquell moment teníem al seu fill Saúl Ortiz
Sanchis -5ª promoció- a l'Escola.
Es fa el primer intent de crear l'Associació d'antics
alumnes en la Festa d'Antics Alumnes d'aquell any on

amb l’Administració de Les Carolines,
sí encara no ho han fet, per comunicar que volen una plaça escolar per al
pròxim curs.

Homes, dones, xiquetes, xiquets = 8 de març
Tío, la samarreta que dus és de xica! Si
t'ho menges seràs un “machote”! Ajuda les
xiques que elles soles no poden! Ets una tia
bona! Els xics no ploren, perquè del contrari
no són xics! No sigues una nena! (Una xica
diu...) Passaré de fer eixa carrera a la Facultat, total és de xics! El color rosa és de
xiques! Les xiques no podeu jugar a futbol!
Ets una princesa i tu un xic valent i fort! Disli a la mare que et faça el sopar!
Ajudes la mare a netejar la casa?
Són familiars, terriblement familiars de vegades, aquestes frases. Viuen molt a prop de nosaltres i el pitjor de tot és que en ocasions,

passen desapercebudes. Utilitzem aquestes expressions o d'algunes semblants per motivar, incitar, ensenyar i educar.
Tot i sabent que trobem el seu origen en el fons
de les nostres tradicions culturals i educacionals,
a hores d'ara, al segle XXI hem de fer un gran
esforç per exiliar-les de la nostra societat. Fins
mai més!
Des de Les Carolines, des d'un espai d'aprenentatge i un camí que ens ensenya a viure,
tenim aquest desig. Ens comprometem a ser
conscients, ens comprometem a ajudar-vos, de
vegades equivocar-nos, però la nostra essència
ens diu que hem de lluitar i lluitarem per una societat igualitària.

