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Sí al valencià!
Com sabeu la Trobada serà
proper diumenge dia 13 a València. Enguany més que mai la
nostra presència en aquest acte
és molt important perquè no únicament estem defensant la llengua sinó també un sistema
d'Ensenyament que amb la crisi
està rebent molts atacs.
És per això que us esperem proper diumenge dia 13 a les 10
hores al carrer Colom cantó Isabel la Catòlica, a l'altura de la parada de metro de Colom.
A les 10:30 començarem una
cercavila que anirà pel carrer de
Colom, Navarro Reverter i Pont

de les Flors fins al Passeig de
l'Albereda.
Allà ens ajuntarem amb les escoles del Camp de Morvedre,
Camp de Túria, Horta Nord i Ciutat de València, i podrem gaudir
dels tallers, exposicions, llibreries,
entitats culturals i cíviques...
Podrem quedar-nos a dinar i encarregar-lo (paella i beguda 5
euros) telefonant a l'Escola.
I per finalitzar, podrem assistir a
l'espectacle sempre commovedor
de la Muixeranga i de l'actuació
del grup Tres Fan Ball.
Tots plegats direm:
Sí al valencià!

Enhorabona, campions!
Passat dissabte dia 5 es va celebrar a Cortes de Pallás el Campionat Autonòmic d’Escacs per equips de la Comunitat Valenciana.
Els germans Iván i Rubén Gonzálvez (6é i 4t de Primària), junt
amb dos xiquets més, componen l’equip sub 12 del club “Huracan
EVA Manises”, que va aconseguir la primera plaça, proclamat-se
tots quatre Campions autonòmics dins d’aquesta categoria.
Uns mesos abans, Rubén, per la seva part, va aconseguir quedar Campió Autonòmic Individual Sub-10, raó per la qual acudirà
com a representant de la Comunitat Valenciana al proper campionat d’Espanya que tindrà lloc el mes de juny a Granada.

Ivan, José Manuel, Rubén i Pablo, integrants de
l’Equip Sub 12 “Huracan EVA-Manises”

Futures cantants!!
Passat divendres dia 4, es va celebrar
a la parròquia de la Vallivana de Picassent un concert coral i musical en el
qual van actuar dues alumnes de 1r
d’ESO, Irene Isern i Rebeca Cuadrado,
una cuinera de l’Escola, Mª Angeles
Crespo, i una monitora Les Carolines,
Cristina Monsalve. Les nostres companyes de classe i les professionals de
l’Escola, juntament amb altres cantants
i músics van fer un espectacle de 10!
Felicitats!!
Edu Santas Carbonell 1r ESO

Irene Isern Hernández

Rebeca Cuadrado
Crespo

Mari Ángeles Crespo
Abad-Moreno

Elvira Cristina
Monsalve Yago

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Moltes felicitats
Aquesta setmana des del Correu felicitem a Paula
Muñoz (4), Teo Vizcaíno (5), Lucas Calpe (6), Sergio Mateu (7), Daniel Lázaro i Gustavo López (9),
Esther Martí i Salva Tordera (10), Héctor Nàcher
(11), i a Iván Aradilla (16).
Moltes felicitats i tirons d'orelles!!!!!!!

L’Aventura de l’Estiu
Del 25 de juny al 27 de juliol, cinc setmanes
d’activitats d’estiu. 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.
Envieu la fitxa d’inscripció abans del 8 de juny.
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El pensament de...
Mare Teresa de Calcuta
Si en realitat
volem estimar,
hem d'aprendre
a perdonar.
Mare Teresa de Calcuta,
nascuda amb el nom d'Agnes Gonxhe Bojaxhiu
(1910-1997). Religiosa
catòlica i premi Nobel de la
Pau l'any 1979.
Mare Teresa de Calcuta

Tàndem 6é - 5 Anys
Aprofitant l'activitat Tàndem, que tant ens
agrada, les classes de 6é de Primària i 5 Anys A
d'Infantil hem continuat amb les tasques de l'hort de l'Escola. Després d'un hivern que ens ha
permès cultivar i collir faves, cols, lletugues i remolatxes donem pas al cultiu d'estiu.
Gràcies a la col·laboració d'alumnat voluntari de
6é que van deixar l'hort ben net i curiós, hem
pogut anar tots a plantar les tomaqueres que
havia germinat i cuidat, també molt bé, l'alumnat
de 5é de Primària.
Esperem poder degustar ben prompte eixes tomaques, així com també esperem repetir les activitats tàndem, que com ja hem dit, tant ens
agraden.
Fins la pròxima!

Jose Aguilar amb alumnat d’Infantil 5 A i de 6é de Primària.

Mars i oceans en una setmana primaveral
El blau serà el color de la Setmana del 21 al 26 de maig
perquè estem estudiant tantes coses de la mar blava!
Hi ha visites a l'Oceanogràfic, projeccions de
pel·lícules, xarrades, exhibicions, teatre, escriptura
de relats, poemes, dibuixos i escultures, jocs i cançons, creativitat a base de bé...
Totes les aules esdevenen una mica més aquàtiques en treballar els aspectes relacionats amb el
tema dels Mars i els Oceans d'enguany: l'origen de
la vida, el cicle de l'aigua, la Geografia, la generació de residus, la contaminació i els accidents ecològics, l'esperança de salvar-los...
El resultat d'aquesta Setmana el podrem gaudir
en la Festa de dissabte dia 26 que enguany
torna a ser per la vesprada i nit.
El sopar serà a partir de les 21:00 hores i cada família durem les cadires i taula de pícnic. És una novetat respecte a les edicions anteriors que hem cregut

més còmoda per a totes i tots i un estalvi d'esforç -no
moure el mobiliari escolar- i diners -no llogar-les-.
El funcionament serà el següent: a les 18:00 hores
podreu deixar el menjar que porteu, com sempre, a
les aules preparades a l'efecte. La col·locació de les
taules i cadires la farem tots plegats a l'hora en què
acaben les activitats i ho anunciarem per megafonia. En eix moment anirem a per elles i les muntarem en tots els espais a l'aire lliure de què l'Escola
disposa, és a dir: Pati d'Infantil, Pati Central, Poli Vell,
Pista coberta, Pinada i porxo menjador.
Envieu-nos un correu electrònic, una nota manuscrita o telefoneu-nos per informar-nos de la
vostra assistència i quantitat de persones per
poder previndre la utilització dels espais.
Moltíssimes gràcies per la vostra comprensió i
col·laboració.
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Una merescuda menció
Això diuen que era un castell. I diuen
que era gran i bonic. Estava a la plaça del
poble. El poble d'Alaquàs.
Era un festa literària i estava plena
de persones joves que havien escrit relats. A una d'elles la coneixíem. Es
tracta d'un alumne de 14 anys a qui li
diuen Raúl . Estàvem amb ell i la seua
família perquè havia escrit una bonica
història que havia convençut al Jurat
per atorgar-li una Menció.
El relat es titula Un tènue aroma
a roses i diu així:

Era un nit de tempesta, el cel estrellat lluïa el seu resplendor sobre la
meva finestra, mentre que el vent bufava menejant tot al seu pas com si
fóra una joguina. Jo havia encès el fumeral i em disposava a llegir el periòdic, com de costum, quan un tènue
aroma a roses va envair la meva habitació. No vaig donar-li importància fins
que les meves orelles apreciaren un
suau so, aleshores me n'adoní que a la
xemeneia hi havia una carta, i acte seguit vaig rescatar el que quedava d'ella. Vaig poder apreciar el que deia amb
grans esforços, doncs gran part s'havia cremat. El cas és que em vaig sorprendre, no sols perquè a l'escriptura
hi havia una adreça, sinó perquè
aquesta conduïa a la meva cambra.
Quan vaig fer acopi de les meves forces, pugí el primer escaló amb el cor a
la gola, mentre que a l'aire es notava la
tensió de la situació. Una vegada vaig
estar dalt, la porta es va obrir fent el
típic soroll que em va horroritzar, pegant-me així tal esglai que vaig veure
passar la meva vida en un segon.
A la habitació dominava la penombra, exceptuant algun que altre raig de
sol perdut que travessava les velles parets de fusta. Al fons d'aquella desgastada i frívola estància, dissimulada per
aquell immens mar d'objectes, vaig divisar una enorme màquina. Tenia el
seu encant especial, sobretot per les
abundants llums que l'envoltaven. Tot
estava en silenci, sols s'escoltava el
cruixir de la fusta al caminar, mentre
em dirigia cap a aquella estranya tecnologia. A l'aturar-me tots els llums es
coordinaren i parpellejaren intensament, l'aire es va impregnar d'aquell
aroma a roses, provocant-me així tal
mareig que vaig caure al terra.
Em vaig despertar a causa de l'agradable so que produïa la brisa en
menejar la gespa. Aquesta tenia diferents tons a causa de les ombres, així
com tot allò que m'envoltava, les flors
tenien intensos colors, com els insectes pol·linitzadors, al cel dominava el
color blau, i a l'horitzó es podia obser-

var el sol, amb els seus tons càlids.
Era obvi que no hi era a la meva
cambra, qualsevol altra persona hauria
pensat que era un somni, però jo sabia
que es tractava d'aquella màquina, no
puc explicar com, però ho sabia. Podia
ser un viatge en el temps, però qualsevol suposició que fera no podria ser
confirmada en eixe instant, així que
vaig haver d’acumular valor per endinsar-me en aquell mar de confusió i
traure a la llum una teoria fiable.
Ja duia hores caminant per aquell
etern sender, on a penes es veia la fi.
Ja dubtava de la meva teoria, quan el
terra em va sacsejar, fent-me caure.
Divisí una enorme silueta, i acte seguit
alcí la vista per esbrinar què era aquella amenaçant criatura. Era enorme i
imponent, la seva mirada era fixa i
perforadora, les cames com els braços, eren rigorosos i els diferents tons
de la seva pell eren exòtics, es podia
afirmar que era un dinosaure. La situació era tensa, la por recorria cada
part del meu cos, em costava mantenir-me ferm, a causa del tremolor de
les meves cames, pensava que tot estava perdut quan un gemec va trencar el silenci. La nit s'havia apoderat
del cel sobtadament, el fred envaïa
aquella situació, jo no sabia què li passava a aquell animal, pareixia que estava dolgut, cada segon que passava
hi era més pàl·lid, els seus colors exòtics s'enfosquien, i la seva vitalitat
desapareixia per instants, tot es sufocà en un últim intent per sobreviure,
i aleshores... posà dos ous!!! Després
d'aquells minuts escruixidors, torní a
apreciar aquell tènue aroma a roses, i
com no, vaig caure rendit al terra.
Em vaig despertar a causa de la frescor que em produïa la meva pesada i
molesta vestidura. Es podia apreciar la
puresa de l'aire en aquell meravellós
paradís on dominava el terreny
rocós.
Mentre estava
observant
el
cabalós riu que
travessava el
pont on jo em
situava,
em
topí amb una
imponent muralla, que es
perdia en la infinitat d'aquell
apocalíptic cel.
Vaig arribar
a la porta després d'un llarg i

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

pesat camí ple de sofriment a causa
d'aquelles horribles botes forjades pel
mateix dimoni. Estava a punt de trucar quan un petit comitè em va agafar,
no m'havia donat temps ni a parpellejar quan ja estava damunt d'un cavall
a punt de ser envestit. El duel es duia
a terme en un camp a vista de tots, el
terra estava impregnat de taques de
sang, com record de batalles passades, cosa que em va preocupar. Jo estava nerviós, m'havien immers en una
lluita a vida o mort, en la qual la balança estava desequilibrada, a un costat estava jo, amb un físic similar al
d'un furgadents, i a l'altre un robust i
musculós cavaller. La meva esperança
desapareixia per instants, i va ser en
un últim acte de desesperació quan
una pluja d'idees aterrà al meu cap.
Observí la posició del Sol, i l'aprofití
per reflectir-la a l'espasa, i aprofitant
la ceguera del contrincant el vaig envestir. Ara soles em quedava aprofitar
els meus minuts de glòria, però... com
no, torní a apreciar aquell aroma, i
vaig caure rendit al terra.
Tornava a estar en la meva cambra,
em vaig dirigir cap a la porta, mentre
que la fusta com de costum cruixia,
però abans que poguera obrir-la, el
meu nas va apreciar aquell conegut
aroma, em vaig girar amb la seguretat
de trobar-me amb qui havia provocat
tot aquest embolic, i allí estava, la
meva germana. Aquesta és científica,
té quaranta-cinc anys i viu amb mi,
però és especial pel fet d'estar un poc
boja, doncs no és normal utilitzar al
teu germà, durant ja vint anys, de
trenta-cinc que en tinc, com a conill
d'índies. Sempre la delata el seu perfum, un tènue aroma a roses.

Raúl Iranzo De Gracia -segon per la dreta- amb la resta de guardonats.

Proper diumenge
dia 13 de maig celebrarem la
Trobada d'Escoles en Valencià.
Tots plegats
a la ciutat de València!
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
1997
Any i mig després de ser segrestat per ETA, el funcionari
de presons Ortega Lara és alliberat per la Guàrdia Civil.
Hong Kong deixa de pertànyer al Regne Unit i forma
part de Xina.
L'espanyol José Mª Gil Robles, elegit President del
Parlament europeu.
Se celebra als EUA la cimera del microcrèdit amb
l'objectiu de finançar a les 100 milions de famílies més
pobres del món per poder emprendre alguna activitat.
Espanya entra a formar part de l'estructura militar
de l'OTAN.
Trobades a Bolívia les despulles d'Ernesto Che Guevara, líder de la revolució cubana.
S'aprova el Protocol de Kioto que obliga als països a reduir les emissions una mitjana del 5,2% respecte al 1995.
Tony Blair és proclamat Primer Ministre al Regne
Unit, Bill Clinton és reelegit President dels EUA i Lionel
Jospin Primer Ministre francés.
Mor Jacques Cousteau, científic i documentalista especialitzat en temes marins. També Gianni Versace,
afamat dissenyador de roba, és assassinat a Miami
(EUA); Diana Spencer, casada amb el príncep Carles
d'Anglaterra i divorciada, mor en un complicat accident
de trànsit a París (França). Uns dies després mor a l'Índia Teresa de Calcuta, monja catòlica que va rebre
el Premi Nobel de la Pau al 1979.
Científics espanyols del Centre Superior d'Investigacions Científiques -CSIC-, demostren que un medicament emprat per la curació del càncer sols combat les
cèl·lules canceroses sense afectar les sanes.
Se celebra a Bacelona la boda de Cristina, la filla menor
del rei d'Espanya, amb l'esportista Iñaki Urdangarin.
S'inaugura a Bilbao el Museu Guggenheim, obra de
l'escultor canadenc però nacionalitzat estatunidenc
Frank O. Gehry. També J.K. Rowling publica Harry Potter i la pedra filosofal.
Martí de Riquer i Morera, filòleg i escriptor català,
Premi Príncep d'Astúries de Ciències Socials.
Comença a emetre Punt 2, segon canal de Radio-televisió Valenciana.

Es reestrena la pel·lícula de Luis G. Berlanga Bienvenido Mr. Marshall, 43 anys després.
Els corredors de marató Abel Antón i Martín Fiz, medalles d'or i plata als Campionats del món a Atenes
(Grècia). Tiger Woods és el primer jugador de golf
negre que guanya el Màster d'Augusta (EUA).

I mentrestant a Les Carolines...
Rafa Santibáñez i Enric Coscollar entren a formar
part de la Cooperativa com a professors de Plàstica i
Educació Física respectivament.

Enric Coscollar Llopis i Rafa Santibáñez Parra.

La Setmana de la Primavera va estar dedicada al
Color i vam comptar amb el suport del Departament de
Didàctica de la Plàstica i Llenguatges audiovisuals de l'antiga Escola- ara Facultat de Magisteri Ausiàs March
de València. Encara es pot observar un quadre fet per
tot l'alumnat amb la tècnica del punt.
Apareix una nova revista escolar: Carolinesport, realitzada per 4t de Primària i coordinada per la seua tutora Mapi Vilar.
Es commemoren els primers vint-i-cinc anys de l'Escola i es programen una Festa per adults al setembre
i una per a l'antic alumnat a l'octubre. Les celebracions
van continuar durant el curs 1997-1998.

L'aventura continua...

Anuari fotogràfic del curs 2011-2012

Eva Guzmán amb l’alumnat de la classe d’Infantil 3-A.

Lola Aguilar amb l’alumnat de la classe d’Infantil 5-A.

Maria Jutglà amb l’alumnat de la classe d’Infantil 4-A.

Gonçal Casanova i Abelard Barberà amb l’alumnat de la classe de 2n d’ESO.

