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Setmana del Llibre
Aquest curs El dia del Llibre s'ha convertit en La Setmana del Llibre i durant uns dies les famílies d'Infantil 5, 1r, 2n i 3r de Primària (la resta de cursos es
trobava de colònies i fent les proves diagnòstiques)
van ser convocades per venir a contar o llegir històries per celebrar la festa de la Literatura.

la panxa, de Tortugues i gelats, de Poemes (moltes
voltes), de 3 bandits, de Petites massais, de Pinyols,
de més Poemes, de Lobitos buenos y príncipes malos,
de Prínceps transformats en lleons, d'Ous durs, de
Plats de fusta i d'Històries d'avis i àvies.

Diverses fotografies de les activitats realitzades al voltant del Dia del Llibre.

Han sigut moltes les famílies participants i des d'ací
volem donar-vos les gràcies: a la família de Júlia SanValero, de Rubén Llario, Mar Arnau, d'Andrea García, de
Vega López, de Vicente Sevila, de Marcos García, d'Erik
Román, de Lucía i Lucas Suárez, de Lara Fernández, de
Carlos Navarro, d'Adrià Blay, d'Altea Roda, d'Ángela Rodríguez, de Javichu i Lucas Calvete, de Juli Pellicer, de
Rafa Correcher, de Pau Martínez B., d'Alba Mocholí, de Macarena Hidalgo, d'Andrea Maravilla i de Gustavo Gardey.
Heu omplit les aules d'Erugues glotones, de Granges
de Tomeu, de Músics de Bremen, de Noms grecs, d'Elefants i gossos, de Gossets anomenats Canella, de
Bruixes Brunilda, de Llunes presumides, de Llegendes
de Sant Joan, de Tortugues tímides, de Ximp i xamp a

El tradicional Dia del Llibre no va passar desapercebut
aquest curs a l'etapa Secundària. Vam commemorar, un
any més, aquesta data tan especial per als lectors i lectores de tot el món. És per això que, d'una banda desitjàvem donar un homenatge al nostre “jo lector”
elaborant un mural en el qual vam enganxar fragments
dels nostres llibres favorits, amb el títol i l'autor o autora.
D'altra banda i per tal de posar a prova els nostres
dots literaris concursant en el famós “Passa-paraula”.
Com podreu suposar totes les definicions donades tenien a veure amb títols de llibres, personatges, escriptores i escriptors, etc. Una bona vesprada de
concurs, rialles, llibres i diversió.
Fins el proper curs.

Els menús de bon temps van començar a funcionar ahir, dia 2 de maig.
Els hi podeu descarregar i consultar a la web de l'Escola.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Jardí d’Infants
L'alumnat més gran
d'Infantil està duent a
terme un treball de jardineria al talús exterior
de les aules amb una
plantació de plantes
amb flors. Aquest primaveral treball dels/de
les Submarinistes i els
Mariners i Marineres a
la seua terrassa, comporta un canvi de nom
de l'espai: des d'ara es
dirà JARDÍ.
Fotos del nou JARDÍ d’Infantil 5 Anys.

El plaer de les colònies
Cinqué i Sisé de Primària hem anat de colònies al
Mas de Noguera (Caudiel) i ho hem passat molt bé.
En arribar ens van rebre molt contents amb una actuació en la qual anaven a cremar els nostres llibres i
volent-nos fer creure que no podíem llegir-los (bona
manera de celebrar el Dia del Llibre). Tot quedà en una
performance, tant de bo!
Férem moltíssimes activitats
ecològiques i divertides. Per la
nit fèiem jocs
nocturns
de
buscar pistes i
alguna
festa
al·lucinant a les
habitacions.
També vam fer
Dalt i baix fotos de les colònies al Mas de Noguera. tallers d'apicultura, alimentació, energies renovables, ramaderia, herboristeria i cicle de l'aigua.
La caminada va ser dimecres 25 d'abril, anant des del
Mas fins a Pina de Montalgrao, on vam veure un molí i un
forn municipal de pedra. Després vam dinar a un parc
amb gronxadors i el menjar estava boníssim, igual que al
Mas. A la tornada, anàrem a una cova prehistòrica que
era immensa i visitàrem uns aerogeneradors enormes.

Agraïm als monitors Rubentxo, Mariola, Adriana, Xavi, Rafa,
Dani, Jordi, Javi, Marisa, Xesca i Pere, i a tot el personal del
Mas de Noguera l'atenció que ens han prestat. Gràcies!
Alumnes del tercer cicle de primària.
Si l'alumnat gran de Primària s'ho va passar així de
bé, agafeu-vos al d'Infantil que havia estat a La Torreta del Marqués a Benigànim: els hi van ser rebuts
amb trompetes i guitarres. Van veure les enormes habitacions (una per grup classe) on dormirien d'allò més
a gust, van fer, entre d'altres, confitura de pera i pa,
ambientadors amb un agradable perfum; van poder
jugar amb les cabres i ovelles i, sobretot, van passejar pel bosc amb riuet inclòs.

Dalt i baix fotos de les colònies a la Torreta del Marqués.

Per a tornar a agafar forces, un exquisit menú. I per
recordar, un divertit passeig en carro i cavall.
Estupendes colònies!
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Moltes felicitats
Aquesta setmana felicitem als caroliners i carolineres que fan anys els últims dies del mes d'abril i primers del mes de maig. Així doncs,

felicitem Oscar Rodríguez (5), Maria Adail (9),
Raúl Celda (14) i Laura Aguilar (15).
Moltes felicitats a tots i totes!!!!!!!!!!!

25 anys de Trobades
Ens veurem a la ciutat de València molts anys després d'haver recorregut tants i tants pobles de l'Horta Sud. Proper diumenge dia 13, celebrarem la
Trobada per la llengua i tornarem a dir sí al valencià
també a les escoles. La concentració es farà al carrer de Colom, a la superfície de l'estació de metro
Colom a les 10:00 per encetar a 10:30 la cercavila
cap al Passeig de l'Albereda on desenes de parades
de desenes d'escoles ens esperaran plenes d'activitats i informacions. Quan arribe l'hora del dinar, qui

ho desitge podrà fer-ho amb paella i beguda per 5
euros. La vesprada estarà amenitzada per tabaleters, dolçainers i muixaranguers i per la prestigiosa
banda Tres fan ball.
Tornem a València perquè fa 25 anys l'Horta
Nord, València, Camp de Morvedre, Camp de
Túria i l'Horta Sud ens vam unir per fer la primera Trobada junts.
Tornem ara, en aquests temps convulsos.
El Director

L’Aventura de l’Estiu 2012
Del 25 de juny al 27 de juliol i durant cinc setmanes realitzarem L’Aventura de l’Estiu 2012.
Enguany també tindrem una edició per a
alumnat des d’Infantil 3 Anys fins 4t de Primària amb activitats en valencià, i altra en
anglés per a alumnat de 5é de Primària fins
2n de Secundària.
Us adjuntem tota la informació i la fitxa
d’inscripció amb el Correu del Dijous. Les fitxes d’inscripció han de presentar-se abans
del 8 de juny doncs necessitem uns dies per
preparar les rutes de transport. Totes les fitxes que es presenten després d’aquesta
data hauran d’adaptar-se a les rutes que us
presentarem abans del dia 22 de juny, últim
dia del curs escolar 2011-2012.

Premi Sambori

Mars i Oceans

Raúl Iranzo de Gracia
(2n ESO) ha obtingut una
menció especial pel seu
treball presentat a l'edició
del concurs literari Premi
Sambori organitzat per Escola Valenciana.
El lliurament serà demà
al Castell d'Alaquàs a les
19:00 hores.
Felicitats, Raúl, pel teu treball “Un tènue aroma a
roses” -que publicarem més
endavant- i la teua menció.
Felicitats també a Andrea, la
teua professora, qui us ha
animat i ajudat, i a tots i
totes qui heu participat.
Moltes felicitats!

On són la Mar de Timó, de Java, Mediterrània,
Oceà Atlàntic, Mar de la Xina, Mar Mort, Mar
Roig, de Tasmània, Adriàtic, Mar Blanc, Mar
Negre...
Per què l'aigua de la mar és salada? Per què és
blava? Com es van formar els oceans? Quina vida
tenen? Què i qui embruta l'aigua? És l'origen de
la vida?
Preguntes com aquestes i moltes més, estan
trobant resposta en els treballs previs a la setmana temàtica de la Primavera, dedicada als
mars i Oceans.
Des del 21 al 26 de maig l'Escola esdevindrà un
mar de dubtes, un mar de respostes, un oceà de
coneixements sobre el tema.
Des del 21, dilluns, al dissabte 26, aquest últim
dia serà la Festa de la Primavera.

Raúl Iranzo de Gracia

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

Proper diumenge
dia 13 de maig celebrarem la
Trobada d'Escoles en Valencià.
Tots plegats
a la ciutat de València!
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L’església del Mar i el capitán Alatriste
“Tot comença amb un llibre, en el nostre cas
amb dos, com quasi totes les grans aventures.
El curs de 3r d'ESO s'enlaira amb la lectura
de dos títols, L'Església del Mar i El Capitán
Alatriste.
La lectura durarà tot un curs, llegim a classe,
durant una hora setmanal. Tot allò que volen
mostrar els autors, ho plasmem als dossiers de
treball.
En aquest projecte no només s'impliquen les
assignatures de llengües, Castellà i Valencià,
sinó que hi ha aspectes que necessàriament
hem de tractar en altres assignatures de forma
transversal.
L'art a Educació Plàstica i l'etapa històrica de
l'argument la treballem en les classes de Socials.
Què és el que aprenem? Doncs aprenem a valorar i apreciar la literatura, de sobte, deixa de
resultar-nos avorrida perquè l'estudiem des d'un
punt de vista lúdic. A més, el nostre professorat
ha triat obres que contenen una mica de tot,
Sonia i Andrea -a l’esquerra i centre de la foto- realitzant la comunicació
amor, aventura, viatges, història, amistat...
en el I Congrés Geografies Literàries.
També hem associat, per primera vegada, les
en la nostra imaginació. Tot es torna real i més bonic.
novel·les a la diversió.
Aprofitem al màxim el temps: visites, jocs de pistes,
Coneixem l'època literària que reprodueixen les
diversió i aprenentatge.
obres. Ens assabentem de les coses importants que
Tornem a reviure els passatges del llibre, però
conformaven la realitat social, política, històrica i ecoaquesta vegada nosaltres som els protagonistes.”
nòmica d'aquestes etapes.
Aquest és el resum de la comunicació que Sònia i
Fins i tot, passegem per l'art i l'arquitectura de l'EAndrea -professores de castellà i valencià de Secundat Mitjana i del Segle d'Or espanyol.
dària- van realitzar al I Congrés Geografies Literàries
El regal final és un viatge. Madrid o Barcelona són
celebrat els dies 24 i 25 d'abril a la Facultat de Magisels destins, en funció del llibre que ens hem llegit. En
teri de la Universitat de València.
arribar, fem una ruta per tots els llocs que hem visitat

Nicolás Andrés Biasoli de 5é de Primària ha perdut la seua
llibreta taronja.

40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
1996
S'aconsegueix clonar al primer mamífer a l'Institut Roslin d'Edimburg: una ovella de nom Dolly.
S'incendia el palau d'òpera més famós del món:
La Fenice de Venècia (Itàlia).
Mor Antonio, ballarí de dansa espanyola, el
científic estatunidenc Carl Sagan, l'actriu espanyola Mª Luisa Ponte, Gene Kelly autor i intèrpret
de la reconeguda pel·lícula musical Singing on
the rain, Ella Fritgerald, una de les grans cantants de jazz i el gran Marcello Mastroianni, actor.
Se celebren eleccions generals a Espanya i el
Partit Popular obté la majoria de vots, i José Mª
Aznar és proclamat President del Govern.
Bill Clinton és reelegit President dels EUA.
Kofi Annan és elegit Secretari general de l'ONU
200 persones infectades de la malaltia de les
vaques boges i milers d'animals que van haver
de ser morts, tot açò va ser el resultat de la manipulació inadequada de l'alimentació del ramat.
Tragèdia a Biescas (Osca) on una riuada negà un
càmping on van morir 87 persones -entre elles una
mare de l'Escola- i 183 es van ferir greument.
S'estrena a Espanya la pel·lícula Evita, amb Madonna i Antonio Banderas, adaptació cinematogràfica del musical que triomfà a Broadway.

Els Jocs Olímpics se celebren a Atlanta (EUA) i l'esport espanyol està d'enhorabona: l'equip de gimnàstica rítmica, Miguel Induráin i Abraham Olano,
les regatistes Teresa Zabell i Begoña Via Dufresne,
són algunes de les 17 medalles aconseguides.
L'Atlètic de Madrid, campió de la Lliga i la Copa.
I mentrestant a Les Carolines...
Les colònies escolars d'aquell curs van ser: a la
Granja Escola Baladre de Beniarbeig (La Marina)
anà l'alumnat d'Infantil 4 i 5 anys. 1r i 2n de Primària van visitar La Torreta del Marqués, a Benigànim (La Vall d'Albaida). 3r i 4t van anar al
Tossal de Corbera (La Ribera Baixa); el curs de
5é va anar a l'alberg d'Ador, a La Safor i l'alumnat de 6é es va poder banyar a les aigües del riu
Maimona al seu pas prop de la Granja Escola Mas
de Noguera (Alt Palància).
Quant a l'alumnat d'ESO, 1r viatjà fins Barcelona per visitar el Parc Güell, el Tibidabo i l'Estadi
Olímpic, entre d'altres activitats , mentre que el
de 2n va poder fer ràfting a Canfranc, als peus
dels Pirineus.
Encara 3r i 4t d'ESO no existien.
L'aventura continua...

