CORREU DEL DIJOUS
p

a

s

s

i

ó

p

e

r

Dijous, 17 de maig de 2012
Núm. 483

l

a

i

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

961232900 - www.lescarolines.com
escola@lescarolines.com

Primavera marinera
Proper dilluns 21 s'inicia a Les Carolines la tradicional Setmana de la Primavera. Per tal de
donar per començada la Setmana, dilluns de
matí, quasi a primera hora, el déu Posidó en persona, sortirà de les profunditats del seu regne
marí per mostrar-nos la majestuositat dels seus
dominis oceànics.
Dimarts, i des de les altures més elevades, l'alumnat de l'Escola recrearà d'una manera molt
gràfica i acolorida, com són i on es troben els cinc
oceans del planeta Terra. Dimecres serà el torn de
convertir l'Escola en el fons marí. Tots i totes, des
d'Infantil fins a Secundària, tindrem l'oportunitat
de pintar els éssers aquàtics que coneixem. Dissabte, dia de la festa, us convidarem a bussejar
per la nostra Mar Carolinera i els vostres fills i filles
podran mostrar-vos la seua empremta.
L'activitat de dijous estarà centrada en l'àmbit
més científic del tema, la cadena evolutiva. L'alumnat de tota l'Escola ens mostrarà, amb ajuda
de cartells, com s'ha conformat la vida, des dels
primitius bacteris, passant per la fauna ediacara
i els amfibis, fins arribar als humans i humanes.

Com que també es pot aprendre de les errades,
divendres coneixerem la cara més trista de la vida
marina. Ens reunirem tots plegats per representar

el terrible accident del Prestige, ocorregut a l'any
2002 i que ens ajudarà a reflexionar i aprendre
com d'important és
preservar i tindre cura
de les aigües que conformen la major part
del nostre planeta.
Visita a l'Oceanogràfic, xarrada sobre
tortugues
marines,
taurons, teatre infantil... seran les activitats que completaran
una setmana plena
d'aprenentatge i divertiment.

Dues fotografies de
les visites a l’Oceanogràfic que han realitzat l’alumnat de
Primària.

Heu d'enviar-nos l'enquesta d'assistència a la festa que teniu al vostre
correu electrònic.

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 marinera felicitem als següents
caroliners i carolineres: Javier Olivares (3), Natalia
Trujillo (5), Andrea García, Vicente Sevila i Elena
Jara (7), Lucía Mansilla, Paula Martínez i Carlos Navarro (8), Julia Giner (9), Marcos Ferrando (11),
Carlos Patón i Vicent Pons (12), Rebeca Cuadrado
(13), Hugo Villar (14) i César Ferrando (15).
Moltes felicitats i per molts anys !!!!!

Condol
Ha mort Susi Artal, mare de Pablo López Artal, alumne
de la VIIIa promoció, i tia de Marc i Adrià Granell. Susi
ha estat una persona molt activa a l'Escola i va ser
membre de l'APA d'aleshores. Tenim un bon record seu
com a fotògrafa al rebedor de l'Escola fruit del treball
Per l'Horta en col·laboració amb el poeta Marc Granell.
Enviem una forta abraçada al seu fill i a la seua família, i us manifestem el nostre sentit condol.
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El pensament de...
Eduardo Hughes Galeano
Avancem cap a la
utopia i la utopia
s'allunya a l'horitzó. Continuem
avançant i la utopia continua allunyant-se.
Eduardo Hughes Galeano (Montevideo, 3
de setembre de 1940),
periodista i escriptor
uruguaià, una de les
personalitats més destacades de la literatura
iberoamericana.

Anuari fotogràfic del curs 2011-2012

Eduardo Hughes Galeano

(2)

Laura Herrero i Julia Valero amb l’alumnat de la classe d’Infantil 1 Any.

Lola Calatayud amb l’alumnat de la classe de 1r B de Primària.

Meri Alandes i Teresa Soler amb l’alumnat de la classe d’Infantil 2 A.

Carles García amb l’alumnat de la classe de 2n B de Primària.

Arantxa Carretero amb l’alumnat de la classe de 1r A de Primària.

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

Raquel Navarro amb l’alumnat de la classe de 2n A de Primària.
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Laboratory practice: chemical reaction
When the hypochlorous acid
is mixed with the alcohol, both
substances react because chlorine tablets contain active chlorine as hypochlorite ions ClO2
which decompose ethyl alcohol
to produce chloroform CHCl3 ,
hydrochloric acid HCl, carbon
dioxide CO2 and water H2O.
Here you have photos of the
experience that students of third
of ESO did last Thursday to study
an exothermic chemical reaction.
Eureka

Sí al valencià
Us fem arribar la felicitació d'Escola Valenciana i Guaix per l'èxit de
la Trobada. Un èxit gràcies a l'alumnat, l'AMPA i les famílies:
“És impossible aconseguir un
èxit de participació de persones i qualitat en els treballs
que es realitzen en tots i cadascú dels tallers, si no hi ha
darrere la feina de moltíssimes
persones amb coratge que ho
fan possible com vosaltres. En
nom de Guaix i d’Escola Valenciana felicitem a tots els centres educatius que enguany
heu participat en la Trobada,
perquè si tots els anys la Trobada és una suma d’esforços,
enguany encara ens ho han
posat més difícil i el resultat,
com sempre, ha estat espectacular. Salut i sempre endavant.
Sí al valencià, no a les retallades! Moltes gràcies.”
Nosaltres volem fer, també, una
felicitació molt especial al nostre

alumnat de 1r d'ESO per l'èxit del
taller de papiroflèxia i per dur la
paradeta del G.A.M.-Grup Ajuda a
Maputxes-. Les polseres, les flors i
tots aquells objectes que vàreu
elaborar amb paper van aconseguir
entretindre a molts xiquets i xiquetes que decidiren passar diumenge
de matí amb nosaltres. Enhorabona i gràcies pel vostre treball!!!
Capçalera de la cercavila de la Trobada a València.

Paradeta de Les Carolines a la Trobada.

Ser mestres
Més de 200 persones han assistit a la presentació pública de la
Tercera Declaració Educativa de
les cooperatives d'ensenyament,
titulada “La societat necessita
mestres èticament compromesos”. En les seues dos anteriors
edicions, les declaracions de la
UCEV van abordar el plurilingüisme i l'atenció a la diversitat.
En el cas concret d'aquesta 3ª Declaració, “ens proposem marcar
un camí cap a on creiem que ha
d'anar l'escola en general, no sols
les cooperatives”
“És una excel·lent narració la
que la UCEV està fent des de
fa uns anys amb les declaracions educatives”. Les tres
“són un exemple de l'arrelament dels compromisos ètics

de les cooperatives d'ensenyament. Entenem la ciutadania com un concepte complex,
que implica acceptar que tota
persona teixeix la seua
personalitat de manera diferent i que per això l'escola requereix gestionar la
diversitat”.
La tercera Declaració Educativa, en la qual també hem
participat nosaltres com a Escola, està plena de compromisos ètics, i destaquem el
significat dels verbs que esguiten el document com ara
descobrir, implicar, compartir,
escoltar, reflexionar, participar, somriure, comunicar-se,
actuar, viure, respectar, raonar,
cooperar, dialogar, gaudir…

(El text de la III Declaració Educativa ha estat enviat per correu
electrònic a totes les famílies de
l'Escola)

Luis Cervellera, President d’UCEV i Vicent
Comes, President de FVECTA -primer i segon per
l’esquerra, junt a altres mestres,després de la
presentació de la Tercera Declaració Educativa
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
1998
Aquest any és declarat el dels oceans.
Se signa l'acord de pau entre catòlics i protestants a l'Ulster (Irlanda) posant fi a un conflicte de 30 anys.
L'últim dictador argentí, el general Videla, és condemnat a
cadena perpètua. Augusto Pinochet, dictador de Xile, és processat pel jutge Baltasar Garzón i detingut quan es trobava a
Londres a un hospital. El Govern del Regne Unit no autoritzà
l'extradició a Espanya per raons humanitàries.
Ramón Sampedro, tetraplègic des dels 26 anys, es lleva la
vida ajudat per una amiga, encetant així una fase més profunda en el debat sobre el dret a morir dignament. La seua
vida inspirà la pel·lícula Mar adentro, d'Alejandro Amenabar.
Bill Gates és denunciat per les empreses de la competència, d'exercir el monopoli. La competència va guanyar el plet
dos anys després.
Cinc milions de metres cúbics d'aigua àcida i carregada de metalls pesants són vessats al Parc Natural de Doñana (Sevilla), en
un desastre ecològic de suma gravetat.
Es troba a Canadà el coprolit (fòssil d'excrement) més gran
fins ara, i correspon a un Tiranosaure.
Es dóna a conéixer la nova moneda europea: l'euro.
El Premi Príncep d'Astúries de cooperació és per a Rigoberta
Menchú, Emma Bonino, Graça Machel, Fatana Ishaq Gailani,
Fatiha Budiaf, Olayinka Koso-Thomas i Somaly Mam.
El Premi de les Arts és per al fotògraf Sebastiao Salgado
(que uns anys després visitaria la nostra Escola).
José Saramago guanya el Premi Nobel de Literatura.
Es crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Octavio Paz, Premi Nobel de Literatura al 1990, mor als 84
anys. Frank Sinatra, el cantant de la veu d'or, als 82 anys.
També van morir el motorista Ricardo Tormo, l'escriptor Joan
Brossa i el cantant Lucio Battisti.
Pedro Duque és el primer astronauta espanyol. Va navegar
a bord del Discovery.
El Reial Madrid guanya la setena Copa d'Europa de futbol.

La selecció francesa de futbol es proclama campiona del món.
La tennista Arantxa Sànchez Vicario i el tennista Carles Moyà
es proclamen campions del trofeu Roland Garros.
I mentrestant a Les Carolines...
Continuen els actes per celebrar el 25é aniversari de l'Escola amb un Concert del Cor de l'Escola, una taula Rodona al
voltant de la figura de Gonzalo Anaya i amb la Gran Festa de
la Primavera dedicada a aquests 25 primers anys on es van
retolar els carrers i places de l'Escola i es va construir la famosa caseta (fa pocs dies desapareguda a conseqüència de
les obres). També es va realitzar el mural dissenyat pel dibuixant Ortifus, pare de Saúl Ortiz de la 5a promoció.

Jeroni Parra Ibiza i Anna Martínez Montalt.

Apareix el primer número d'El Correu del Dijous el 17 de
setembre de 1998.
Jeroni Parra, físic, i Anna Martínez, filòloga, entren a formar
part de la nostra Cooperativa.
La aventura continua...

Los colores del Mar
Sisé de Primària ha treballat el 2n trimestre d'aquest curs un
text descriptiu dins el taller d'escriptura de Castellà. Aprofitant
que aquest curs tota l'Escola estem estudiant els oceans, el tema
del text era “El Mar”.
El procés de composició ha durat vàries sessions. Hem llegit textos de García Lorca i Manuel Vicent. Hem vist el power point “Sorolla y la luz” amb la cançó de “Mediterraneo” de Serrat de fons.
Han planificat el treball fent-se guions, buscant adjectius que podríem aplicar al tema... i al final han sorgit textos amb molta tendresa, imaginació i molt personals.

Alumnat de Sisé de Primària.

Dos companys mestres, un de Primària i un altre de Secundària, els han llegit i han triat dos dels 24, i 6 textos amb una menció especial. De tota manera el jurat ha coincidit que tots tenien
bon nivell.
Els guanyadors han sigut Tomás MacKenzie amb el text “Los
colores del Mar”, i Eric Aguilera amb “El Mar”.
Mencions especials: “Mi amigo el Mar” de Sergi Aguilera i els
escrits d'Àngela Valiente, Alex Campos, Carlos Patón, Sergi Aguilera i Maria Agramunt “El Mar”. Els textos estaran exposats durant la Festa de la Primavera.
En aquesta edició del Correu publiquem “Los colores del mar”
de Tomás MacKenzie.
Mapi, professora de Castellà
del 3r cicle de Primària

Veo un mar de colores un metro por debajo de
mi. Rojo, amarillo, gris, verde, naranja, marrón...
Observo como una tortuga va nadando lenta y
majestuosamente, elegante como una reina. Hay
una gran variedad de peces de muchos colores,
no más grandes que una cerilla. Extraños animales se camuflan perfectamente entre las anémonas, corales, esponjas y algas. Más allá estrellas
de mar de diferentes colores, pegadas a la roca.
Avanzo un poco pasando por encima de todo tipo
de peces, conchas, caracolas y otros animales y,
de repente, me sobresalto cuando un pelicano
entra en el agua como un proyectil y atrapa a un
pez despistado de varios colores. Sigo avanzando
y... ¡Qué sorpresa! He llegado justo donde acaba
la gran barrera de coral. Hay una pendiente
enorme, no se ve el fondo. Sólo azul. Miro el infinito, de tal color, que busco alguna muestra de
que acabe en algún lugar y veo más animales marinos. Pero no son de esos preciosos colores: rojo,
amarillo, violeta.... sino sosos y poco llamativos
como el azul muy oscuro, o el gris tirando a negro.
Observo con atención como un pequeño grupo de
peces de color verde y naranja sale de la gran barrera de coral a mar abierto y, entonces, un pez de
color grisáceo nada rápido como una flecha y
logra hacerse con dos. Después de esta escena
regreso al mundo multicolor. Reparo en un ancla
del siglo XVII. Un momento más tarde vuelvo a la
superficie maravillado por la vida del océano.
Tomás MacKenzie Lucas

