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Gràcies per vindre!
La Fira de Física i Tecnologia constitueix la fase final
del concurs que va convocar la Facultat de Física de la
Universitat de València. Es tracta d'una exposició dels
projectes construïts per estudiants de Secundària que
han estat seleccionats en el concurs. L'exposició es va
mostrar a l'aire lliure en diverses zones del Jardí Botànic passat diumenge 22 d'abril. Els i les visitants van

poder formular totes aquelles qüestions que desitjaven
per comprendre els principis físics en els quals es basen
els experiments, i van poder votar als concursants i projectes preferits. Simultàniament, en el taller Fisicalàn-

dia, els més menuts podien construir demostracions
senzilles de física. Laia Campos -professora de Tecnologia- anà com a representant de l'Escola després de convocar a totes les famílies per correu electrònic.
L'assistència va estar un èxit i el Departament de Ciències d'ESO es compromet a treballar la participació per
a l'edició del curs vinent.
Gràcies per vindre!

Dues fotografies de la Fira de Física i Tecnologia.

Proper dimarts dia 1 de maig no hi haurà classe.

60 = 100?
Per què una hora té 60 minuts?
Per què un dia té 24 hores?
La nostra societat és decimal, ja
què es basa en el nombre 10; és així
com pots contar els nombres amb els
dits de les mans.
Un minut podria tindre 100 segons,
seria molt més pràctic per a estudis
estadístics, més fàcil de comptar, més
fàcil de cronometrar...
Però el problema va començar molt
abans, quan les primeres societats organitzades varen utilitzar bases numèriques, unes amb base 12, i unes
altres amb 60, aquestes últimes conegudes com a sexagesimals. El poble
egipci va ser qui va utilitzar la base 12,
dividint un rellotge solar en 12 parts entre l'alba i el cap-

vespre. Més tard, a la nit també li varen afegir 12 parts,
completant les actuals 24 hores conegudes.
Van ser els pobles de Babilònia els
qui varen començar amb 60, encara
que no se sap per què però ho podem
deduir ja que és un nombre xicotet
que té molts divisors (1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 15, 20, 30, 60).
A l'Edat Mitjana es va perdre quasi
tot aquest coneixement.
Molts anys després els marins tenien la necessitat de saber exactament on estaven en alta mar. En
aquest moment va començar la fascinació per saber l'hora amb precisió, i
van utilitzar el sistema sexagesimal,
Rellotge de sol
mesclant Babilònia i Egipte.
Pau Sintes, 4t d'ESO.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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I Congrés
Geografies Literàries

El pensament de... Georg
Christoph Lichtenberg

Se celebra aquests dies a la Universitat de València -Facultat de Magisteri- el I Congrés Geografies Literàries on experts i professorat aporten
les seues teories i experiències sobre aquestes
dues disciplines acadèmiques tan interessants
com són la Literatura i la Geografia.
L'Escola participa amb la comunicació El Capitán
Alatriste i La catedral del Mar, sobre l'experiència
del treball de lectura d'aquests llibres i el posterior
viatge amb l'alumnat a les ciutats escenari.
Fan la comunicació dues profes de Secundària:
Sonia Casquete -de Castellà- i Andrea Miralles –
de Valencià-.

Quan un llibre
i un cap topen i
sona buit, és
sempre
cosa
del llibre?
Georg
Christoph
Lichtenberg (OberRamstadt, 1 de juliol
de 1742 - Göttingen,
24 de febrer de
1799), escriptor satíric i científic alemany.

Punt de partida: l’escriptor
Es diu que abans d'inundar de lletres els papers, es va
desmotivar per complet i pensà en un altre repte que fóra
més captivador que aquest. Així fou com l'escriptor amb
un futur més que prometedor abandonava el bolígraf, tancava el seu bloc abans de plasmar el que haguera estat el
títol del seu primer relat i eixia de casa, prest, amb la motxilla a coll, i després d'haver arribat a la conclusió que el
seu nou objectiu s'encaminaria a cercar l'horitzó en direcció cap a l'infinit.
Com tantes altres vegades, s'intentava convèncer que a
l'igual com qualsevol altre camí, aquest també seria llarg,
seria dur i seria el definitiu, ja que cap altre abandó estava
permés. Sabia que veuria el desconcert als ulls de la ciutadania, cansats de tants anys sense veure més enllà de la
banalitat, i intuïa que les primeres gotes de fred, intentarien frenar el seu impuls enèrgic i encara jovial. D'altra

Georg Christoph Lichtenberg

per Carles García

banda, també era conscient que amb prou feines mostrava
constància en els seus afers i l'exemple d'aquell mateix
matí així li ho demostrava.
El temps apressava, i sense cap dilació, es va sorprendre
imprimint més i més velocitat a les seues passes, atàvicament lleugeres i cada vegada menys fosques. Avançava
seguint el fil celestial, en direcció ferma, arraconant els seus
escrúpols i degustant l'oreig de la llibertat, corria arrapant
els núvols, desgranant la ment i fugia entre salts, quasi volant, mentre cridava al vent amb una veu càlida i poderosa.
Allà ell, submís en una felicitat onírica però amb un gran
sabor a realitat, vet aquí que no comptava amb el fet que,
per defalliment després de tants quilòmetres, al recolzar el
pes del seu cos sobre els genolls, tindria l'opció de girar la
vista en l'altra direcció i adonar-se del creixent camí que
encara l'hi quedava horitzó enllà.

Serveis escolars (19): Conductors i conductores
En el número 464 del Correu del Dijous vam traure l’equip d’Auxiliars del Tranport Escolar, però encara no havíem tret als conductors i conductores de les deu rutes
que té l’Escola, les quals estan a càrrec de tres empreses:
Autocares Francisco López, Autocares Capaz i Jovisa.

Els conductors i conductores que s’encarreguen dels
autobusos són: Manuel León Herráiz, Francisco López,
Manuel Sáez, Jesús Pérez, Carlos Gómez, José Pascual
Martínez, Manuel Cervera, Ángel Escamilla, Joaquin Llorens i Rosa Pardo.
El dia que férem la
foto no estava una de les
conductores habituals de
l’Escola, es tracta de Mª
José Flores de l’empresa
Autocares
Francisco
López, per això no la trobareu junt amb tot el
grup, però si que li hem
fet una foto individual Mª José Flores, conductora
de l’Escola
per al Correu del Dijous.
No oblides mai dir BON DIA!! quan puges a
l’autobús, i dir ADÉU, FINS DEMÀ !! quan t’acomiades per la vesprada del conductor o conductora del teu autobús.

Conductors i conductores de les rutes de transport escolar de Les Carolines.
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Moltes felicitats
Aquesta setmana felicitem i fem una gran abraçada a Irene García (2), Aitana Martínez (5), Mar
Arnau (6), Natalia Ariza (7), Arnau Machancoses

(10), Pau Paredes (11) i a Aitana García (14).
Moltíssimes felicitas i per molts anys!!!!!

Sí encara no heu enviat a l’Escola el full de confirmació de plaça
i de sol·licitud d’altres serveis per al curs 2012-2013
feu-lo arribar abans del dilluns 30 d’abril.

Àtoms i molècules
A la Natura tot està fet d'àtoms i molècules; petites boletes que s'uneixen formant tot allò que
coneguem: aigua, diamant, sal...
L'alumnat de Física i Química de 4t d'ESO presenta al rebedor de l'Escola l'exposició "Models
de substàncies químiques" on, amb molta imagi-

nació, exposen algunes estructures de substàncies químiques conegudes amb informació d'aquestes.
Us convidem a gaudir d'aquesta meravellosa
mostra científica.
Eureka

Dues fotografies de l’exposició de l’alumnat de 4t de Secundària que podeu trobar al
rebedor de l’Escola.

Hem trobat una arracada daurada amb incrustacions de
pedres lluentes.

Avaluació diagnòstica
La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació ha
publicat la Resolució de 12 de març de 2012, mitjançant la Direcció General d'Educació i Qualitat
Educativa, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyament bàsic durant
el curs 2011/2012, en els centres educatius de la
Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
Això vol dir que, com cada dos cursos, l'alumnat de
4t de Primària de totes les escoles públiques i concertades de la Comunitat, ha de ser avaluat en dues
competències bàsiques: matemàtica i lingüística.

El període d'aplicació de les proves serà entre el
25 i 26 d'abril per a la prova escrita i del 23 al 27
d'abril per a la prova d'expressió oral.
Són proves que vénen elaborades ja des de la
Conselleria i que, una volta corregides, hem de
remetre a la Conselleria també. Amb aquesta
avaluació de tot l'alumnat de la Comunitat Valenciana, es diagnostica el nivell de competències que té l'alumnat valencià, espanyol i
europeu, i servirà per conformar el conegut Informe Pisa, entre d'altres.

ACADEMIA COCKNEY

Al pròxim número del Correu del Dijous trobareu tota la informació sobre
l’Escola d’Estiu 2012 que enguany realitzarem entre el 24 de juny i el 27 de
juliol. Cinc setmanes d’activitats d’estiu per a alumnat d’entre 3 i 14 anys.

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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El Cor de l’Escola
Aquest dimarts, el Cor de l’Escola va participar
a la “Trobada de Cors” celebrada a la Casa de la
Cultura de Picassent, prèvia a la XXV Trobada
d’Escola en Valencià. En ella, els alumnes de 1r,
2n i 3r que participen en aquesta activitat van interpretar amb molta alegria la cançó de “Hui fa
bo!” de J. Dalcroze. Durant l’acte, van gaudir de
les actuacions d’altres quatre escoles més de la
nostra comarca, que observaren amb molta

atenció i curiositat. L’experiència, segons contaven, va ser tot un repte per alguns d’ells pel fet
d’actuar en públic, però molt gratificant.
Esperem poder repetir l’any que bé!
Chrystian
Nota de la redacció: En el moment de tancar l’edició
no ens han arribat les fotografies que il·lustren
aquesta notícia, esperem poder-vos-les mostrar al
pròxim número del Correu del Dijous.

Colònies i més colònies...
Primer B de Primària també ha tornat del Mas de Noguera i va ser una estada plena d'activitats i d'emocions en la qual han aprés a alimentar els animals de
granja i a munyir una vaca de nom Elma. Han plantat
lletuga i creïlla, han fet pizza i galetes, han descobert
nous camins per fer excursions, han aprés a netejarse les dents amb plantes i, sobretot, han passat molta
estona jugant.
Ells i elles diuen que han estat genials, superrequeteuai i bomba! Doncs això: molt bones colònies!

Genial també s'ho estan passant els i les companyes
de 5é i 6é de primària puix són al mateix lloc. Van eixir
dilluns de matí i tornaran demà cap a les 4. Ens ho
contaran i us ho contarem.
I per si faltava alguna cosa, la xicalla més menuda
(Infantil 3 i 4), estan fora també: ahir se n'anaren Víkings i Pirates a La Torreta del Marqués i hui han eixit
cap a la mateixa destinació Inuits i Apatxes. No patiu,
s'ho estan passant d'allò més bé. Com no podia ser
d'altra manera, tindreu puntual informació.

Dues fotografies de les Colònies de 1r de Primària al Mas de Noguera.

40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
1995
Es commemoren els 50 anys del terrible camp
de concentració nazi d'Auschwitz.
ETA atempta contra el candidat a la Presidència
del Govern, José Mª Aznar.
Se signa a Paris el final de la Guerra dels Balcans.
Es llança al mercat el nou sistema operatiu Microsoft 95.
S'inicia la navegació de la nau espacial Columbia amb l'astronauta espanyol Michael López-Alegría a bord.
El psiquiatra espanyol Luis Rojas Marcos és nomenat Director de la Corporació de Salut i Hospitals de Nova York.
L'escriptor Julio Caro Baroja és guardonat amb
el Premi Cervantes.
El ciclista Miguel Induráin aconsegueix guanyar
el Tour per cinquena vegada consecutiva.
Martín Fitz guanya la marató sueca de Gotemburg.
Two Much, de Fernando Trueba va ser la pel·lícula on Antonio Banderas va conèixer Melanie
Griffith. S'estrena Toy Story.

S'estrena a Broadway (Nova York) la comèdia
musical Víctor/Victòria, amb Julie Andrews com
a protagonista.
Es va casar la filla primogènita del Rei d'Espanya, Elena.
Moren la cantant Lola Flores i el seu fill Antonio
Flores, les actrius estatunidenques Lana Turner i
Gingers Rogers i l'espanyola Gracita Morales. Mor
també el campió argentí de Fórmula 1 Juan M.
Fangio.
I mentrestant, a Les Carolines...
Implantem el Programa d'Immersió Lingüística
en Anglés. Assessorats pel Professor Josep Maria
Artigal, reconegut professor i lingüista, adoptem
mesures semblants a les d'altres països com ara
Finlàndia i Canadà i inspirant-nos en experiències
més properes com les de les escoles del País Basc
o Catalunya.
S'aprova el projecte arquitectònic definitiu per
la construcció i remodelació de les 4 primeres
unitats de l'EGB en 6 de Primària.
L'aventura continua...

