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A Mallorca, campió!
Estem molt contents! Passat cap de setmana, Luis Calvete Benito (2n ESO), va
aconseguir tres medalles – una de plata i
dues d'or!- al Campionat Autonòmic de
natació que es va celebrar a Natzaret, superant a nadadors de 4t d'ESO.
Demà dia 9 tota la família es traslladarà
a Palma de Mallorca on tindra lloc el Campionat d'Espanya.
Ens conta la família que Luis ha aconseguit durant la present temporada les marques mínimes per poder participar en 50,
100, 200 i 400 metres lliures en la seua
categoria.
Des del Correu del Dijous et felicitem,
ens n'alegrem i t'enviem tot l'ànim i força
necessàries per continuar endavant i et
traslladem l'enhorabona més entranyable
i sentida que ens ha fet arribar la teua família que se sent molt orgullosa de tu.
A Mallorca, campió!
Luís Calvete Benito en el centre de la foto

Les vacances de falles seran dissabte 17, diumenge 18 i
dilluns 19 de març.

Proves Cangur
L'alumnat de Matemàtiques B de 4t d'ESO
(Laura i Pau Abenza, Ramón, Carlos, Pablo, Pau
Sintes, Sergio i Guille Gómez) s'enfronten, proper 22 de març, a tot un repte intel·lectual, complex i sobretot, matemàtic, les Proves Cangur,
que aquest any celebren la seua XVII edició.
Les proves Cangur (altrament dites International Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans
frontières) és un concurs de matemàtiques en el
qual prenen part més de 30 països. La competició es porta a terme anualment al mes de març.
Segons l'opinió dels organitzadors la competència clau que es posa a prova en el Cangur és la
combinació entre la lògica i les matemàtiques, no
únicament el coneixement de fórmules. Degut a
l'increment de popularitat de les proves Cangur
en molts dels països participants, l'any 2007 va
ser l'any amb més participants. L'any 2011,
3.940.000 estudiants de 36 països van prendre

part en les proves.
El concurs està
organitzat per la
SCM i al País Valencià s'encarreguen
de coordinar-la una
Comissió formada
per les Universitats
Jaume I de Castelló, Politècnica de
València, València i
Alacant, i la SEMCVAnagrama de les proves matemàtiques.
Al-Khwärizmï.
El nostre alumnat realitzarà la seua participació
a la seu PV01 UPV-Vera, que correspon al Campus
de Vera de la Universitat Politècnica de València.
Des de l'Escola pensarem en vosaltres.
Moltíssima sort!

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Per a la investigació
Pilar Robles, mare d'Alejandro i Paula Mollà (3r ESO),
ens convida al concert Recordant Nino Bravo que tindrà lloc a l'Auditori Municipal de Paiporta proper divendres 23 de març a les 19:30 h. per recaptar fons
per a la investigació de la Miastènia gravis i altres malalties anomenades rares.
Pilar ens conta com és la malaltia que ella pateix: La
miastènia gravis és una malaltia rara, crònica i d'origen
autoimmune, que afecta a la musculatura voluntària.
Es caracteritza per debilitat fluctuant i la fatiga fàcil.
No és contagiosa i tampoc és hereditària. La nostra associació està formada per persones afectades de miastènia gravis, congènita, qualsevol altre síndrome
mi-astènic (Eaton-Lambert) i els seus familiars. Abastim tot el territori espanyol i ens vam constituir al febrer de 2009.
Entrada: 1 hora abans de l'espectacle. 10 euros.
Fila zero: La Caixa. 2100 6191 050100077783
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El pensament de...
Noam Chomsky
Una de les lliçons
més clares de la
història, inclosa la
història recent, és
que els drets no
són graciosament
concedits,
sinó
conquerits.
Noam Chomsky (Philadelphia,
Pennsylvania,
1928), lingüista, escriptor, activista polític i filòsof estatunidenc.
Noam Chomsky

Visitem les obres
Algunes classes ja hem visitat l'espai on estan
realitzant-se les obres de remodelació i ampliació
de l'Escola: hem vist les aules sense parets, portes ni finestres. Hem vist les màquines i el dipòsit de formigó que allotjarà la base de la gran

de l’empresa TORRESCAMARA ens acompanyen
aprofitant el temps de descans dels treballadors.
En acabar les vacances de primavera, tornarem
per veure l'inici de la construcció.
Ah! I gràcies a l'empresa TORRESCÁMARA per
facilitar-nos les visites..

Alumnat escoltant les explicacions de Jose, de TORRESCAMARA.
Alumnes de 5é de Primària, amb el seu tutor, Joan, visitant les obres.

grua necessària per transportar els materials
nous. Hem comprovat que la caseta ja no hi és,
com l'eucaliptus gegant el conservarem i com la
piscineta ara és un passadís de camions. Alguns
infants han replegat trossets de l'enderroc com a
record. Juanjo i Jose, encarregats de les obres

Serveis escolars (15): Activitats extraescolars 1

D’esquerra a dreta: Isabel Benito, Juan García i Marisa Martorell.

Entre les 13:00 i les 14:30 hores diversos dies de la setmana es realitzen activitats extraescolars promogudes per
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes -AMPA- de Les Carolines. Aquestes activitats van dirigides, principalment,
per a alumnat d’Infantil i Primària i són molt profitoses per
a una quantitat important d’alumnes de l’Escola.
Hui us presentem ací a tres dels professors i professores responsables de dirigir algunes de les activitats: Isabel Benito Puncel responsable de l’activitat de
Psicomotricitat, Juan García Valdés professor de l’activitat
de Judo i Marisa Martorell Guerola que dirigeix les activitats de Teatre Infantil, Animació Lectora i Escacs.
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Aquesta setmana només
tenim a dos caroliners que
fan anys, Aitana Fernández
(5) i Pablo Font (16).
Felicitats i per molts anys!!
D'altra banda volem donar
la benvinguda a León
Mateu, germà de Vera 5
anys B “ Mariners” , Emma
3 anys A “ Inuits “ i Roma,
futura Carolinera. León va Puri Fabià amb el seu nebot Marc.
nàixer passat dia 26 de febrer, un mes abans del que
li esperaven. La família i les seues germanes estan
molt il·lusionades i contentes.

V o l e m
donar també
la benvinguda
a Marc Llácer
Fabià, nebot
de la nostra
companya
Puri
Fabià.
Marc va nàixer passat dia
3 de febrer.
Moltes feliLeón amb les seues germanes Vera, Emma i Roma.
citats a les
famílies i benvinguts al món!!

Ves amb compte:
has de conduir

Hui és 8 de març:
per què?

Un any més ens han visitat Guillermo, una persona
entre les centenars que conformen les llistes de víctimes d'accidents de trànsit que han esdevingut al nostre
país en els darrers anys acompanyat per Amparo, infermera de l'hospital La Fe de València. L'objectiu
d'ambdós era advertir-nos del perill que pot suposar
conduir qualsevol vehicle sense tenir en compte les mesures de seguretat essencials com ara dur el casc (bici,
moto), posar-nos el cinturó (cotxe)) i no conduir mai
sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La xarrada
està dintre del programa de prevenció d'accidents de
trànsit i les seues principals seqüeles que organitza la
Conselleria de Sanitat i, que a l'Escola, va orientada a
l'alumnat de Tercer i Quart de Secundària.
Moltes gràcies a ambdós per oferir-nos la vostra experiència.

Per què si totes les persones som iguals, a la meitat
d'elles se les tracta pitjor que no a l'altra meitat?
Perquè les diferències entre persones és aprofitada
per fomentar la desigualtat?
Per què la meitat de la població té menys drets que
l'altra meitat?
La meitat perjudicada som dones.
Hi ha dones i homes que intentem viure en un món
que tracte amb igualtat, respecte, drets i llibertat a
tots els éssers humans.
A l'Escola també. Per això celebrem el Dia Internacional dels drets de la Dona hui 8 de març.
Celebrem el 8 de març per Antonia Gutiérrez Bueno,
la primera dona que va trencar la norma i va poder llegir un llibre a la Biblioteca Nacional, a Madrid, en un
moment en el qual les dones només podien gaudir d'aquesta institució en règim de visites. Celebrem el 8 de
març per ella i per totes les dones que lluiten i han
lluitat per aconseguir ser iguals.
Carlos Pérez Romero, alumne de 5é de Primària, ens
ha enviat un dibuix del que significa per a ell aquest 8
de març.
Moltes gràcies!

Un moment de la xarrada de Guillermo amb l’alumnat de 4t d’ESO.

En-Arborar
Hem presentat el dibuix de Vanessa Sanchis Campos de 6é de
Primària al concurs “En-Arborar”
convocat pel MuVim (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), consistent en “dibuixar
els teus arbres gegants i savis
favorits”. Proper 15 de març el
jurat emetrà el seu veredicte.
Et desitgem moltíssima sort.

Dibuix Sanchis Campos de 6é
de Primària.

Dibuix de Carlos Pérez Romero de 5é de Primària.

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!
1992
Els EUA estableixen relacions diplomàtiques
amb Rússia.
El Ministeri d'Economia i Hisenda del Govern espanyol acorda retenir el 25% del premis que
superen les 100.000 pessetes en metàl·lic guanyats
als concursos de televisió.
S'inaugura la primera línia d'alta velocitat espanyola (AVE) entre Madrid i Sevilla.
Se celebra l'Exposició Universal a Sevilla.
Se celebren a Barcelona els Jocs Olímpics. Espanya obté 22 medalles. El dissenyador valencià
Javier Mariscal és l'autor dels cartells, grafisme i
de Cobi, la mascota.
S'inaugura el Museu Thyssen a Madrid.
El ciclista Miguel Indurain guanya per segona
vegada el Tour de França.
L'esquiadora Blanca Fernández Ochoa, medalla
de bronze als Jocs Olímpics d'hivern d'Albertville.
L'equip de futbol Barcelona FC guanya la seua
primera Copa d'Europa.
Rigoberta Menchú, activista guatemalenca pels
drets del poble indígena, Premi Nobel de la Pau.
L'ONU declara el 8 de juny com Dia dels Oceans.
Moren Isaac Asimov, (la saga La Fundació) escriptor i bioquímic; el cantaor Camarón de la Isla
(Soy Gitano); l'arquitecte César Manrique (Jameos del Agua i Lago de la Costa de Martíanez) i
l'actriu Marlene Dietrich (Testimoni de càrrec i
L'Àngel blau).
Ixen a la venda els videojocs Super Mario

World, Street Fighter i la consola Super Nintendo.
Mentrestant, a Les Carolines...
Es posa en marxa el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) d'ensenyament en valencià per a
alumnat castellanoparlant vigent fins ara.
Dissenyem el Pla d'Ensenyament de l'Anglès
per a tots els cursos de l'EGB.
La Festa de la Primavera és la primera temàtica. En aquella primera edició la dediquem a l'estudi dels 4 elements:
l'aire, l'aigua, el foc i
la terra, i aquella experiència ens va semblar tan interessant
que, des d'aquella
edició, en cada Festa
es treballa un tema.
Al mes de setembre, en iniciar-se el
curs
1992-1993,
Maria Elena Nonnast
s'encarrega de la Direcció de l'Escola.
L'aventura continua...

Maria Elena Nonnast Abellán-García.

Foc i fum
Divendres de la propera setmana, dia 16, celebrarem a l'Escola la festa de les falles: Infantil i Primària plantaran les seues falles amb materials de
rebuig que l'alumnat durà de casa continuant així
amb el costum de l'estoreta velleta. Recordeu que
no han de dur objectes punxants ni perillosos, ni
de poliestirè expandit, plàstic, vidre o metall. Ajudeu-los a seleccionar capses, roba, graneres, pals,
penjadors, cadires o tauletes o fustes o estoretes...
amb tot això i molt d'enginy
construiran una falla.
En el cas d'Infantil, ajudeu-los a dur coses petites
-de no més de 50 cm d'alçada- per fer i plantar la
falla infantil.
L'ESO cuinarà paelles i
han de dur la paella, el
triangle i la paleta per remenar. El pollastre, l'arròs,
l'oli, el colorant i les verdures estaran preparades a la
cuina. La llenya, ja està
preparada.
De la mateixa manera que
estan preparades ja les

ganes de passar-s'ho bé, de menjar la rica xocolata, els deliciosos bunyols; d'escoltar i fer la mascletà amb elements molt especials, i d'olorar el
perfum de foc i fum que resumeixen la festa que
celebra la fi l'hivern i l'arribada de la primavera.
Us esperem si voleu.

Falla escolar exposada al Pati Central de l’Escola el mes de març de 2008.

