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Ulls i oïdes

Daniel Sánchez Zuriaga explicant a l’alumnat de 3r d’ESO.

Estem estudiant en Biologia de 3r d'ESO els aparells
dels sentits i hem tingut el privilegi de què Rosa Hernández (mare de Santi -3r ESO- i Irene Isern -1r ESO-) ens
explicara l'ull i la visió (és professora d'Òptica a la Facultat) i Daniel Sánchez Zuriaga (pare de Pau Sánchez -In-

fantil 3A-) ho fera amb l'oïda doncs també és professor de
la Universitat de Medicina.
Una setmana plena de classes donades per professors
de la Universitat.
Rosa ha volgut felicitar-nos mitjançant aquesta nota
que us reproduïm:
“Passat dimarts vaig estar a Les Carolines a la
classe de 3r de l'ESO per parlar-los de l`ull i la
visió, un tema que és alhora la meua professió i la
meua passió. Vaig gaudir molt en comprovar l'interés i l'atenció de tot el grup. Fins i tot, exhaurírem el temps! Al mateix temps que vull expressar
la meua felicitació al grup per la col·laboració que
mostraren en tot moment, manifeste a la professora Laia la meua gratitud per convidar-me.”
De la mateixa manera us donem les gràcies a tots dos,
Rosa i Daniel, pel vostre esforç, interés i dedicació en
col·laborar en la formació de l'alumnat.
Gràcies moltes vegades!
La classe de 3r d'ESO

La nova pàgina web entrarà en funcionament proper dia 20 de març.

Tot és falla!
No serà de Secció Especial ni tan refinada com algunes
falles que recuperen tècniques artesanes com la que
il·lustra la notícia però les capses, paraigües, tubs, calaixos, cadires, graneres, revistes, pals i roba que heu portat ho farem servir per a fer la falla escolar.
Demà serà el gran dia i el gran moment de la plantà
quan tot l'alumnat d'Infantil i Primària traga els seus ninots als respectius patis. En acabar i quasi al mateix
temps l'alumnat de Secundària començarà a organitzarse amb la llenya, els trespeus i el foc per fer les paelles.
Foc i fum, com sempre.

Paelles, mascletà, cremà, xocolatada i bunyols: festa de falles!
Que les gaudiu!
(El dinar de demà serà diferent al que teniu al menú. Infantil i Primària: Pasta amb
tomaca. Postres: gelat. Secundària dinarà les seues pròpies paelles i gelat de postres.
Berenar: xocolata i bunyols
per tot l'alumnat)

Falla de Na Jordana que recupera
la tècnica de vareta.

Passejant entre enderrocs
Totes les classes de Primària han realitzat ja la primera
visita a les obres de remodelació i ampliació de l'Escola i
tots i totes hem observat com, divendres passat, s'instal·lava la gran grua de 45 metres de braç, un moment

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com

espectacular: com ens agrada mirar una obra, eh?
La següent tanda de visites es realitzarà en tornar de
les vacances de Primavera, el 17 d'abril.
Baix tres fotos de la visita a les obres i de la grua instal·lada a l’Escola.
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Escola vespertina
Sols dues famílies han contestat a l’Escola comunicant el seu interès per l’Escola Vespertina.
Com recordareu per la notícia publicada al Correu del
Dijous número 474, del passat 23 de febrer, l’Escola
Vespertina pretenia ampliar l’horari escolar a les famílies que necessitaren que l’Escola estigues oberta per
la vesprada en acabar l’horari lectiu, almenys durant
una hora més.
Us informem, des de l’Administració que, de moment, no podem iniciar la idea per ser insuficient la
quantitat de famílies com per a poder finançar-la, però
sabem que la idea és bona i és possible que en un altre
moment calga traure-la del calaix i engegar-la.

El pensament de...
Umberto Eco
La vida no és
més que el record gradual
de la infància.
Umberto
Eco
(Alessandria, regió
del Piemont -Itàlia-,
1932).
Umberto Eco

Dames i cavallers (2)
Dins del nostre projecte de "Cavallers i Princeses", estem fent moltes
activitats emocionants. Si ens seguiu
al Correu del Dijous, ja sabreu que
per Carnestoltes ens férem unes disfresses precioses, i que per conéixer
de prop el que és un castell visitàrem el de Benissanó.
Bé, puix ara us contarem la nostra
darrera aventura: "El torneig"
Dimecres 29 de febrer rebérem a
l'Escola la visita d'un cavaller i d'una
princesa que ens introduïren en els
combats i els entrenaments dels cavallers. Tinguérem l'oportunitat de
lluitar amb espases, escuts, destrals,
elms, guardapits... També tiràrem
amb ballestes, ens férem tiares amb
floretes... En definitiva, que ho passarem d'allò més bé, i aquí teniu una
mostra. Volem agrair a
"Lloc de joc" (empresa
que organitzà la jornada)
per il·lusionar-se amb
nosaltres i preparar i
compartir aquesta vesprada tan emocionant, i
per suposat al nostre
alumnat de 4 Anys sempre disposat a gaudir
amb cada nova aventura.

Dalt i baix tres fotografies del torneig realitzat per les classes d’Infantil 4 Anys A i B.

Raquel i Maria

Serveis escolars (16): Monitors i monitores de pati

D’esquerra a dreta: Pilar, Vicky, Amparo, Miquel, Mª José, Cristina, Lidiana, Puri i
Laura, responsables de l’atenció i seguretat en els patis de Les Carolines.

En acabar de dinar tots els dies eixim a
jugar al pati, tant se val si estem a Infantil,
Primària o Secundària. Un equip de l’Escola
s’encarrega de tindre cura dels patis, d’atendre’ns si caem un bac i de procurar que tots
els patis de l'Escola siguen segurs.
L’equip d’Auxiliars de Pati està format per:
Pilar Valiente Pérez, Vicky Moya Marín, Amparo Broseta Laporta, Miquel Torrijos Rubio,
María José Blanco Rosco, Cristina Monsalve
Yago, Lidiana Gascó Guerrero, Puri Fabià
Gómez i Laura Broseta Laporta.
Però tots i totes hem de col·laborar amb el
personal que vigila els patis de l’Escola per tal
de fer d’ells llocs on poder jugar i passar-s’ho
d’allò més bé.
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Moltes felicitats
Feliç NO aniversari a tots els caroliners i carolineres ja que aquesta setmana no hi ha cap
alumne ni alumna que fa anys.
Moltes NO felicitats!!!!!!!

Taps solidaris
L'alumna de Secundària Sofía Scarpa ens demana que porteu a l'Escola tots els taps de plàstic que replegueu amb la finalitat de comprar a
una xiqueta tetraplègica una cadira de rodes
elèctrica. Els replegarem a una capsa que instal·larem al rebedor.
Moltes gràcies en el seu nom.

Jugant amb la terra
Part de l'alumnat de la classe dels/de les Selenites van fer, al pati de Primària, un poblet d'arena al qual van anomenar "El poblet de la
muntanya". Poc després de fer la foto altres
alumnes van destruir el poblet que tant ens havia
costat. Això és molt trist. Per sort, tenim una foto
per poder recordar-ho.
Els i les Selenites de la classe de 2n B de Primària.
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Medalles
als equips de Judo
Les judoques
Or: Lucía Oxenden Rodríguez.
Plata: María Gómez Ferrero.
Bronze: Cheyenne Salvador Clausich.
Bronze: Miriam Salvador Clausich.
Els campions
Or: Josep Lluís Carbonell Carbonell.
Plata: Vítali Barberà Aparicio.
Bronze: Roberto Campo Muñoz.
Els furiosos:
Or: Rafa Macián Castilla.
Plata: Pau Cuenca Olmos.
Bronze: Alicia Campo Muñoz.
Bronze: Guillem Martín Llácer.
Els campions de judo
Or: Marc Martínez Soriano.
Plata: Mateo L. Álvarez Sarmiento.
Bronze: Joel Ortega Martínez.
Bronze: Marc Cuenca Olmos.
Les guanyadores
Or: Elena Navas Domingo.
Plata: Lucia Mansilla Navarro.
Bronze: Rebeca González Vila.
El club dels llops
Or: Aitor Sevillano Cobo.
Plata: Marc Usina Pardo.
Bronze: Lucas Suarez Abril.

Els i les Selenites davant del poblat d’arena realitzat al pati de l’Escola.

Objectes sense nom
Algú haurà perdut un rellotge digital amb corretja de plàstic blau i un altre, digital també, de
colors negre i groc. Els tenim ambdós a la consergeria. També ens hem trobat diners, si algú
els ha perdut, que ens ho comunique.
Aprofitem per dir-vos que hi ha molta roba
sense nom tant al rebedor general de l'Escola, al
de Primària o a la Caporalia d'Infantil.
Per favor, si veniu demà, mireu si alguna cosa
és vostra. Abans d'anar-nos-en de vacances de
primavera, dipositarem tota la roba perduda als
contenidors de replegada.
Per favor, poseu el nom a la roba.

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

El club dels matons
Or: Juanjo Prades García.
Plata: Joel Poyatos Caballero.
Bronze: Diego Terrasa Sáez.
Bronze: Oscar Barber Canet.
Professor: Juan García Valdés
Mestre-Entrenador Nacional de Judo
Cinturó Negre. 4t. DAN
Us informem que la Conselleria d'Educació ens
va abonar, passat 29 de febrer, el bo infantil del
Primer Cicle per la quantitat de 8.504 euros.
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40 anys del naixement de l’Escola: Felicitats!
1993
Txecoslovàquia deixa d'existir com a país i es formen
dues noves nacions: Txèquia i Eslovàquia. Cal recordar
que l'URSS ja havia desaparegut.
Israel i el Vaticà estableixen relacions diplomàtiques.
Noruega, Suècia, Àustria i Finlàndia inicien les converses per formar part de l'Unió Europea.
L'Organització d'Estats Americans fa pública la Declaració de Cartagena en la qual s'insta als estats americans a educar en democràcia.
Se celebren eleccions legislatives a Espanya i Felipe
González és elegit, de nou, President del Govern.
Mor assassinat a Montanejos el jove nacionalista
Guillem Agulló.
La campiona de tennis Mónica Seles és apunyalada
enmig d'un partit del Torneig d'Hamburg.
L'actor Paco Rabal rep la medalla d'or del cinema espanyol.
Andrew Wiles revoluciona les Matemàtiques en solucionar l'Últim Teorema de Fermat.
Ian Murdock anuncia als EUA la distribució de Linux.
S'estrena als cinemes Parc Juràsic, d'Steven Spielberg i Pesadilla antes de Navidad de Henry Selick.
Moren Carles Mira -cineasta valencià-, Rudolf Nureiev
-ballarí clàssic- Audrey Hepburn -actriu europea-, Severo Ochoa -Premi Nobel de Medicina 1959-, Vicent Andrés Estellés -poeta-, Frank Zappa -guitarrista heavy-.

Mentrestant, a Les Carolines...
Es presenten les propostes de millora per al curs
1992/1993: l'adquisició de més material audiovisual
en valencià; sistematització de l'ús del material audiovisual i de laboratori per cursos; l'ampliació de les reunions de cicle per poder treballar la imminent Reforma
Educativa (LOGSE) i la inclusió del professorat especialista en les reunions de cicle.
Vam dotar l'aula de 5 Anys d'una auxiliar de suport de
llengua en encetar el Programa d'Immersió Lingüística.
Les festes que es van celebrar van ser les del 9 d'Octubre, La Tardor, l'Hivern (aleshores de Nadal), les Falles, La Primavera (aleshores de Pasqua) i Carnestoltes.
Es van fer tallers de guitarra i cant i d'expressió i teatre
al Cicle Superior de l'EGB (6é, 7é i 8é). Es va muntar un
taller de premsa escolar anomenat Butlletí Escolar i un
altre per formar el Cor.
El Claustre el formàvem: Mª Elena Nonnast, Pilar
López, Mapi Vilar, Isabel Sanchis, Elena Mª Peris, Mª
José Domingo, Emili Olmos, Conxa Pérez, Abelard Barberà, Inés Llopis, Vicent Bausset, Rafa Santibáñez, Miguel Ángel Moret, Rosa Mª Javaloyes, Gladys Jacobo i
Carmen Ferrándiz.
L'aventura continua...

Va d’experts (1)
Els experts i les expertes
tenen 7 anys, concretament
es tracta de l'alumnat de la
classe dels/de les Astronautes (2n A de Primària).
Tot va començar quan, a
l'àrea de Coneixement del
Medi, vam encetar el tema
dels animals amb una gran
alegria, motivació i curiositat
per conèixer coses noves.
Una vegada treballat allò
més rellevant, cadascú va
triar ser expert d'un animal:
balena, gat, cocodril, rabosa,
lleó, gos, hàmster, tauró, camell, serp, rinoceront de
Java, cavall, girafa, lleopard,
gavina, elefant, ós panda, Alumnat de 2n A de Primària, expert en animals, explicant els seus coneixements a la classe d’Infantil 4 Anys A.
àguila, llop, gasela, camaleó,
transmetre els seus coneixements.
dinosaure i dofí van ser els animals triats.
Cadascú és expert i se sent important, perquè és vaDesprés de demostrar a la classe que realment s'halorat i escoltat pels altres.
vien fet uns grans experts del seu animal, alguns d'ells i
Ha estat una experiència interessant per als xielles van decidir anar a unes altres classes de l'Escola a
quets/xiquetes i mestres.

El nostre bany: net!!!
A les classes dels Mariners/Marineres i Submarinistes hem parlat
sobre l'estat del nostre bany, sempre ple de papers per terra, amb
els inodors plens de paper i més
coses. Açò passa perquè no tirem
els papers on toca i perquè no polsem el botó de l'aigua.
Els xiquets i les xiquetes hem
aportat, de seguida, dues solucions:
1.-Replegar els papers de terra.
2.-Posar una fletxa i un cartell
dirigit al botó de l'aigua.

El bany d’Infantil 5 Anys ben net gràcies a totes i tots.

Dit i fet, una Marinera i un Mariner
s'han ofert voluntaris per fer les fletxes, unes Submarinistes han fet els
cartells i tots i totes ens hem responsabilitzat de replegar tot el paper
que hi ha per terra.
Ara el nostre bany sempre és net i
agradable, estem orgullosos del que
hem aconseguit i, és per això, que
volem que tota l'Escola ho sàpiga.
MIREU-HO!!!
Submarinistes, Mariners i
Marineres

