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Vanessa, premiada!
“Ens complau comunicar-los
que l'obra presentada al Concurs
de Dibuix En-Arborar! per la
seua alumna Vanessa Sanchis
Campos ha sigut seleccionada
com a guanyadora ex aequo en la
Categoria C (5é i 6é de Primària).
Es convoca l'autora a l'entrega de premis que tindrà lloc
en La Sala d'Actes del MuVIM el
dia 21 de març, Dia Forestal
Mundial, a les 10:00 hores.
Reben les nostres felicitacions
i agraïment per la seua participació”.

Aquesta és la comunicació oficial
del premi En-Arborar! que ha organitzat el MuVIM i que Vanessa (6é
de Primària) ha aconseguit.
A l'acte hi van assistir, a més de
la guardonada, els seus pares Vanessa i Joan Ramon i el Director en
representació de l'Escola.
Enhorabona i moltes felicitats a tu
i també a la teua mestra de Plàstica, Elena, qui va organitzar la participació.

Vanessa Sanchis Campos amb sa mare Vanessa
Campos i son pare Joan Ramon Sanchis després
d’haver recollit el premi.

El cel dins una capsa
Des de l'antiguitat l'ésser humà ha dibuixat figures a
l'Univers que han representat personatges de la mitologia, animals i objectes. L'alumnat de Tecnologia de 4t
d'ESO ha triat una d'aquestes figures anomenades constel·lacions i les ha representades dins d'una caixa mitjançant LEDS i resistències elèctriques que permeten la
reproducció més fidel del color i la magnitud lluminosa
de les estrelles. En aquest treball han aprés molts conceptes de les nostres amigues lluminoses i de les figures que representen a l'espai. Delphinius i la hivernal
Orió són al rebedor de l'Escola. No oblideu apagar l'interruptor de la capsa perquè puguen descansar.
Eureka!

La constel·lació de Delphinius realitzada amb LEDS per l’alumnat de
Tecnologia de 4t d’ESO.

Bona sort, Emeline!!

Emeline Castillo treballant a l’Escola.

Demà 22 de març finalitza les pràctiques administratives Emeline Castillo, la jove estudiant de l’institut

Charles de Gaulle de Muret (França).
Durant quatre setmanes ha estat
amb nosaltres i, entre altres coses ha
posat ordre a l’Arxiu de promocions
de Les Carolines. Sempre al costat de
l’equip d’Administració de l’Escola ha
descobert els esmorzars al migdia i
les xocolatines després de dinar.
Però també ha descobert València,
les falles, les mascletaes, l’Albufera i
com no? ... ha pintat de roig la seua pell
amb algunes sessions de Malva-rosa.
Emeline sap que a Les Carolines
sempre seràs benvinguda i que des
del Correu del Dijous li desitgem

molta sort personal i professional.
Trini, Rosa i Lluís

Emeline amb Rosa, Trini i Lluís.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Cinema a Picassent
23 març. 22:30 h. Cine adults. 3 €
Los descendientes
Direcció: Alexander Payne Interpretació: George
Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Beau Bridges,
Matt King, casat i pare de dues filles, es veu obligat a reconsiderar el seu passat i a canalitzar el
seu futur quan la seua dona sofreix un terrible accident de vaixell.
No recomanada a menors de 7 anys
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El pensament de...
Michel Foucault
Allò propi del
saber no és
veure ni demostrar, sinó
interpretar.
Michel
Foucault
(Poitiers, 15 d'ocubre
de 1926 - París, 26 de
juny de 1984), filòsof
francés.

Michel Foucault

La nova web de Les Carolines entrà en funcionament el dia 20 de
març, però encara estem millorant-la.

Va d’experts (2)
L'experiència de concoses en sabem ja!),
vertir-se en experts i exhem exposat als nostres
pertes
en
el
companys i companyes
coneixement d'un anide classe tots els nosmal continua amb la
tres coneixements, i
nostra classe, la dels/de
com que l'activitat ens
les Selenites i és que, a
ha agradat tant, la mal'igual que els nostres
joria de nosaltres hem
companys i companyes
decidit treure a passejar
de 2n A de Primària, noel nostre coneixement i
saltres també ens hi
l'hem volgut compartir
hem endinsat de ple a
amb algunes classes
l'estudi i investigació del
d'Infantil i Primària que
món dels éssers vius.
ens han rebut i escoltat
Com no podia ser d'una
amb gran expectació.
altra manera, després
A totes elles, el nostre
d'haver escollit i haver- Alumnat de 2n Primària B -Selenites- exposant els seus experts coneixements. agraïment.
nos convertit en vertaders experts i expertes en un
Els i les Selenites de 2n B.
animal en concret (no us podeu imaginar quantes

Serveis escolars (17): Activitats extraescolars 2
Al Correu del Dijous número 475 no vam poder inorganitzada per Manuel Martín González.
cloure a tots els monitors i monitores d’activitats exGràcies a tots tres per ajudar-nos a desenvolupar
traescolars, en faltaven les seues fotografies, però ara
unes activitats tan divertides.
sí que les tenim i així podem completar la relació.
Com ja vam indicar-vos, les activitats extraescolars estan dirigides i organitzades per l’AMPA
de l’Escola (Associació de Mares i
Pares d’Alumnes) i ens quedaren
per nomenar tres d’elles: La Ceràmica realitzada per Josep Vicent Domínguez García; el Teatre
d’Educació Primària dirigit per
María Jesús Salmerón Mateos i la
Musicoteràpia d’Educació Infantil Josep Vicent Domínguez García. María Jesús Salmerón Mateos.
Manuel Martín González.
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Moltes felicitats
i una benvinguda!
Ara els toca el torn als caroliners i carolineres que
fan anys del 15 al 21 de març.
Moltes felicitats a Darío Martínez i Roberto Sellés (4),
Sarah Soriano (5), Aina Pardo
(6), Joel Pérez (7), Pablo Martínez (9), Lluís Costa (10),
Maria Agramunt i Joana Pérez
(12) i Jaime Martínez i Ramón
Martínez (16).
Per molts anys!!!!!!!!!!
Benvingut al món Reyes,
germanet d'Aitor Llorente
Fernández de 6é de Primària
qui va nàixer fa uns dies. Felicitats a tota la família, un
bes al nadó i una abraçada al
germà gran.
Aitor Llorente Fernández amb
el seu germanet Reyes.

Ens divertim
fent cortines
Hola! Som algunes de les alumnes de 6é de Primària. El 27 de febrer el director, Miguel Àngel, ens va
proposar decorar les cortines de l'aula d'Informàtica
d'Infantil, i a nosaltres ens va semblar una bona idea.
Ens va donar una cortina, una caixa plena de gomets
i ens vam posar a la feina. Ràpidament vàrem acabar
la primera cortina i quan la vam ensenyar als mestres
els va agradar molt.

Joana, Àngela, Vanessa, María, Raquel i Alexandra decorant cortines.

Després vam començar-ne una el doble de gran que
va quedar millor que l'anterior. Ara estem molt enfeinades realitzant-ne una per al menjador que no tenim
acabada encara. A part de treballar també ens vam divertir i així vam passar el temps. Gomet per ací, gomet
per allà! Bonic i original ens va quedar.
Esperem que us agraden les cortines.
Joana Pérez, Àngela Valiente, Vanessa Sanchis,
Maria Agramunt, Raquel Carrasco i
Alexandra Pardo
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Ja és primavera!
Va arribar amb la tant desitjada pluja
que va ruixar els patis de l'Escola durant
tot el dia 20. Ja és Primavera després de
celebrar amb foc i fum la fi de l'hivern. La
Primavera ens durà moltes cites importants: demà, divendres 23 és el Dia de la
Poesia; dilluns 26 celebrarem la primera
reunió de preparació a l'ESO amb les famílies de 6é de Primària; dimarts 27 tot
l'alumnat del primer cicle de Primària encetarà els viatges de colònies i anirà al
Mas de Noguera i a Titaguas tornant el dia
30. Ja a l'abril, el dia 2, els xiquets i xiquetes d'Infantil 5 Anys viatjaran a Riera
d'Agres tornant dimecres dia 4 just un dia
abans de la festa que donarà pas a les vacances de Primavera que enguany seran
des de dijous dia 5 fins dilluns dia 16. El
Dia del Llibre -23 d'abril- el Mas de Noguera acollirà l'alumnat de 5é i 6é de Primària durant les seues colònies; l'alumnat
d'Infantil 4 Anys anirà a La Torreta del
Marqués el 25 d'abril i el 26 el de 3 Anys.
Majors i menuts acabaran divendres 27.
El mes de maig començarà amb el Dia
del Treball, que com sabeu és l'1 de maig,
i no hi haurà classe. El dia 13, diumenge,
anirem de Trobada a València i la Setmana de la Primavera començarà amb els
Oceans dilluns dia 21 i acabarà en la gran
festa i sopar de dissabte dia 26.
Juny començarà amb el curs escolar de
Natació per a les classes d'Infantil 4 i 5
Anys, i dilluns dia 4, les classes de 3r i 4t
de Primària tindran les seues colònies a
l'Escola de Natura El Teularet tornant divendres 8 de juny.
Les colònies més internacionals seran
les de 4t d'ESO que viatjarà a Vílnius (Lituània) del 10 al 18 de juny. 1r d'ESO
anirà a Moraira, 2n a Avenjúcar -Albacetei 3r a Madrid entre l'11 i el 15 de juny. El
dia 18, gran estrena del Musical- obra de
teatre realitzada per l'alumnat de Secundària- a la Casa de Cultura de Picassent.
Falten per relatar-vos les reunions
d'aula, l'entrega d'informes, la festa Comiat del curs 2011-2012, la de la Promoció XXVI... però aleshores ja haurem
canviat d'estació.
De moment, ja és primavera!

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!
1994
L'ONU declara 1994 l'Any Internacional de la Família.
S'obre el primer registre de parelles de fet heterosexuals i homosexuals al País Basc, el primer d'Espanya.
Es reinaugura la Capella Sixtina al Vaticà, després de
13 anys en restauració.
Terratrèmol a Los Àngeles (EUA) amb una intensitat
de 6,6 segons l'escala de Richter.
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona va patir un
gran incendi que el va destruir per complet.
Mor Fernando Rey, actor de pel·lícules com ara Viridiana i Tristana, de Luis Buñuel; mor també Ayrton
Senna, pilot de Fórmula 1; l'escriptor Juan Carlos Onetti,
l'actriu grega Melina Mercouri, el músic de cinema Henry
Mancini, els escriptors Juan Gil Albert i Pere Calders, i la
Ministra republicana Frederica Montseny.
Conchita Martínez, campiona del torneig de tennis
de Wimbledon (Regne Unit)
S'inaugura l'Euro-túnel que uneix, per ferrocarril, Europa continental i l'illa del Regne Unit de Gran Bretanya.
Nelson Mandela és proclamat President de Sud-àfrica
acabant així l'apartheid.

Es descobreixen a Atapuerca, Burgos, tres dents i
una mandíbula humanes amb més de mig milió d'anys.
Es produeix la fugida massiva de ciutadans cubans
cap a les costes de Florida en improvisades basses: la
crisi dels “balseros”.
Se salva, per un indult, el bou d'una marca de beguda alcohòlica. Es tracta d'un reclam publicitari considerat patrimoni dels espanyols.
Al cinema, les pel·lícules són: Forrest Gump, Pulp
Fiction, El Rey León i l'Óscar a la millor pel·lícula de
parla no anglesa Belle Époque, de Fernando Trueba.
Sofia Loren rep l'Ós d'or honorífic al Festival de Berlín.
I mentrestant, a Les Carolines...
Acudim al 1r Simposi del professorat d'Educació Infantil i Primària d'Ensenyaments en Valencià, que se
celebra a Alcoi al setembre. Participem amb la comunicació “Didàctica a l'aula d'immersió”
En obtenir l'autorització per implantar anticipadament l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), aquest
curs 1994/1995 és l'últim que es fa 8é d'EGB.
L'aventura continua...

Falles folles fetes foc
La música sonant tot el dia, la falleta d'Infantil enllestida i plantada
des del matí, també els i les artistes
de Primària eixiren cap a les 11:30
per tenir cura dels seus monuments
artesanals, ja que compartien espai
amb les paelles de Secundària, que
ompliren els estómacs de l'alumnat
més major.
Les bunyoleres amassant i amassant des de les primeres hores del
matí i després la xocolata.
Per acomiadar la jornada la traca, el
foc i el fum, i de nou la música fallera
i més d'una rialla en llegir el cartell
del balcó del menjador que donava la
benvinguda a les falles del 2012:
Falles folles fetes foc.
Anirem pensant en la propera i
també en les falles del 2013.

Falla plantada en el pati d’Educació Infantil i que vam cremar el divendres 16 de març de 2012.

μάθημα (máthēma) = Alló que s'aprèn
Dones matemàtiques (I) per Carlos Moran
Fes una ullada a aquests noms:
Pitàgores
Tales
Euler
Euclides
Newton
Ruffini
Tartaglia
Al Kwarismi
Einstein
Et sonen? Segur que n'has sentit parlar alguna
vegada. Són matemàtics que han aportat resultats molt importants al camp d'aquesta ciència,
molts d'ells els has estudiat.

Fixa't ara en aquesta llista:
Hipàtia
Teano
Maria Agnesi
Sophie Germain
Ada Lovelace
Sonya Kovalevskaya
Volíem aprofitar aquest espai matemàtic per informar-vos que l'alumnat de Matemàtiques B de
4t d'ESO va participar ahir, 21 de març, en les Proves Cangur. De bon matí i amb Natxo de xòfer, els
nostres xics i xiques es congregaren al Campus de
Tarongers per realitzar les proves matemàtiques
que conformen aquest certamen matemàtic. Esperarem els resultats amb molta il·lusió.
Vaja per davant la nostra enhorabona per la
vostra participació.

