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Ha començat la Setmana!
El mateix Posidó va vindre muntat en un carro tirat per
tige i la seua marea negra per reflexionar sobre l'acció
cavalls marins, armat amb un trident i amb molt mal geni.
humana contaminant.
Tot l'alumnat, treballadors i professorat de l'Escola l'espeDespús-demà dissabte és el dia de les famílies!
ràvem vestits de blau al Poli Vell. Rugia la mar blava.
Si encara no heu contestat a les preguntes per al
Amb aquesta performance que va protagonitzar el prosopar, feu-ho hui o demà pel matí.
fessor de Plàstica de l'ESO, Rafa Santibàñez, vam inauguDissabte ens trobarem amb una Escola Blava, Marirar la Setmana de la Primavera: Mars i Oceans.
nera, Oceànica...
Una altra vegada
Tindrem tallers per
tots i totes junts!
als més menuts i per
El treball continuà a
als més grans, expoles aules per no parar
sicions de treballs, vide pintar, de llegir, cansita a les noves obres,
tar, escriure, ballar,
actuació musical, fomemoritzar, preguntografies... una vestar, escoltar, experiprada per veure amics
mentar,
pensar,
i amigues, per riure,
resoldre, inventar, soper passejar.
miar...
Hi haurà un magníA l'endemà dimarts
fic servei de bar atés
el ritme va baixar una
per l'alumnat, mosmica però el mural
tres de les activitats
creixia i creixia. Ahir
d'ONGs, parades amb
vam tornar a estar
productes artesanals i
totes i tots plegats per
molta alegria. Alegria
convertir-nos en ocede retrobar-nos, any
Imatge anunciadora de la Setmana de la Primavera 2012: Mars i Oceans.
ans i poder escenificar
rere any.
la seua formació. Hui dijous ens hem tornat a reunir per
Podreu deixar les viandes a bon resguard i ja teniu
assabentar-nos de l'evolució de la vida: bacteris, estroassignat el lloc on sopar. Encara en queda per a qui no
matolits, fauna ediacara, meduses, trilobits, peixos, ams'ha decidit.
fibis, rèptils, dinosaures, archaeopterix, aus, mamífers...
Esperem passar-ho d'allò més bé. De bon segur. Fins
(Interessant, no?)
dissabte!
Demà divendres tornarem a viure l'accident del Pres-

Proper dia 1 de juny, divendres, començarem amb l'horari reduït acabant les classes a les 14:50.
Els autobusos arribaran 1 hora i 45 abans a les parades.

Aprovat el concert educatiu
per a la segona unitat de 4t de Primària
Cada any, des que començàrem el Projecte de
Creixement de Les Carolines, augmentem una unitat escolar més. Per al pròxim curs escolar tindrem
oberta la segona unitat de Quart de Primària, per a
la qual vam demanar, passat mes de gener, el corresponent mòdul de concertació educativa.
La Conselleria d’Educació aquesta mateixa setmana ha contestat positivament la nostra sol·licitud
i ja podem informar-vos que totes les unitats de Secundària, Primària i 2n cicle d'Infantil estan concertades.

Per al curs escolar 2012-2013 tindrem concertades sis unitats en Educació Infantil de Segon Cicle,
deu unitats d’Educació Primària (fins a 4t de Primària estaran duplicades), i quatre d’Educació Secundària. Tot açò suposarà un total de vint unitats
concertades per al proper curs.
Com sabeu, les úniques unitats escolars que no
estan concertades són les d’Infantil de Primer Cicle,
és a dir 1 i 2 anys, que algun dia esperem que
també ho estiguen.
És aquesta una molt bona notícia!

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com

CORREU DEL DIJOUS

24 de maig de 2012

2

El pensament de... Carme Riera Guilera
"...i vull, també, que el meu cos retorne a la mar, que no
l'enterren. Et pregue que en aquell redós on l'aigua espià
el nostre amor, llencen les meues despulles al fondal
d'immensitat il·limitada. T'enyor, enyor la mar, la nostra.
I te la deix, amor, com a penyora."
Fragment del relat: "Te deix, amor, la mar com a penyora".
Autora: Carme Riera Guilera (Ciutat, Mallorca 1948) és catedràtica
de literatura espanyola i escriptora en llengua catalana. Va ser escollida membre de la Real Academia Española a l'abril de 2012.

Carme Riera Guilera

Anuari fotogràfic del curs 2011-2012

Raquel Aspas amb l’alumnat de la classe d’Infantil 4 Anys B.

(3)

Isabel de Gracia amb l’alumnat de la classe de 3r A de Primària.

Joan Tormo amb l’alumnat de la classe de 5é de Primària.
Mª José Domingo amb l’alumnat de la classe de 3r B de Primària.

Jose Aguilar amb l’alumnat de la classe de 6é de Primària.

Andrea Miralles i Aina Soler amb l’alumnat de la classe de 1r de Secundària.

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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Serveis Escolars (20): El Consell Escolar
El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern de l’Escola i en les seues reunions es resolen totes les decisions
importants que afecten a la vida escolar. Està format per
representants de tots els departaments de Les Carolines:
alumnat, famílies, professorat, personal no docent i cooperativa. Actualment el composen:
Representants del Professorat: María Elena Nonnast
Abellán-García, Isabel de Gracia Hernández, Laia Campos Saurí, Emili Olmos i Pasqual.
Representants de l'alumnat: Ramón Martínez Tatay i
Laura Ferrando Zaragozà.
Representant del Personal Auxiliar i de Serveis: Rosa
Herrero Marchuet.
Representants de les famílies: Ramón Huerta Subiés,
Ester Carbonell Chanzà, Enrique Ródenas Ros i David
Correcher Juliá.
Representant de la Titularitat del Centre: Sònia Casquete Alemany.
President: Miguel Àngel Moret Senent.

El dia que férem la foto no estaven tots i totes, però
ací teniu una fotografia d’alguns dels seus components
en la qual podeu veure d’esquerra a dreta a: Isabel de
Gracia Hernández, José David Correcher Juliá, Ester
Carbonell Chanzà, Enrique Ródenas Ros, Miguel Àngel
Moret Senent i Ramón Huerta Subiés

Young English teachers

Sireneta perduda

Durant les últimes setmanes, les classes del primer
cicle de Primària hem fet de mestres dels nostres companys/companyes de Tàndem. Els hem contat les històries que hem treballat a la classe d'anglés. Hem
passat vergonya, al principi, però amb la seua ajuda i
paciència ens ha eixit molt bé. Ha sigut una experiència positiva per a tots i ja estem desitjant repetir-la.

Hola! Sóc la mare de Vega López Adam.
Fa uns mesos Vega va perdre una nina molt especial.
Després de buscar-la molt, creguem que podria haverla perduda al pati de l'Escola. Encara que fa temps, potser que algú la tinga i encara podríem recuperar-la.
Es tracta d'una nina Ariel, La Sireneta, d'uns 30 cm.
i té al pit un botó que fa que cante quan el prems.

Alguns dels membres del Consell Escolar de Les Carolines.

En français, in English

Un moment de la Classe Tàndem de Les Carolines.

Ciclistes, Maquinistes, Astronautes i Selenites us
donem les gràcies a les classes de 5é, 2n ESO, 3r ESO
i 4t ESO per haver fet possible aquesta activitat.

Tranquil·la jornada de vaga
Passat dimarts el dia escolar va començar a les escales del
Pati Central amb 145 alumnes de tots els cursos dels 500 matriculats.Vam distribuir-los per etapes. Tres professores d'Infantil i 4 auxiliars van atendre l'alumnat d'Infantil. Tres
professores més l'alumnat de Primària i 2 el de l'ESO.

Pancarta d’UCEC en la manifestació del dimarts 22 de maig a València.

Van pintar part del mural de la Setmana de la Primavera, van
gaudir del pati, de la Biblioteca, dels ordinadors i d'una pel·lícula. També vam dinar tots plegats. Judo i teatre en l'hora d'esbarjo per a qui tenia aquesta activitat i per acabar, el berenar.
Així va transcórrer aquesta jornada reivindicativa.
Després, la manifestació a la ciutat de València en defensa
dels serveis públics.
Gràcies pel vostre suport i comprensió. Gràcies també pel
vostre esforç i disculpes per les molèsties ocasionades.
Salutacions!

Passat dilluns dia 14 de maig es va fer entrega dels
certificats del nivell A2 d'Anglés i Francés a l'alumnat
de 4t d'ESO. Aquestes proves, obligatòries per a l'alumnat de Batxillerat, són sols voluntàries per al nostre alumnat d'ESO i l'èxit dels resultats ens fa felicitar,
en primer lloc a l'alumnat i en segon lloc al professorat que s'encarrega de la seua preparació.
Enhorabona a les famílies i també felicitats per a l'Escola!

BTT
El Poliesportiu Municipal de Picassent compta amb un nou
espai per a la pràctica de BTT junt al pavelló, que l'Ajuntament ha concedit al Bici Club de Picassent per adequar-lo
com a Parc Ciclista per al seu alumnat. Això ho saben ben
bé els quatre alumnes ciclistes de 5é de Primària que tenen
constància periodística puix van aparéixer al diari Levante
EMV, edició L'Horta, de dissabte 14 d'abril.
A gaudir de la bici i de les instal·lacions!

Integrants del Club Ciclista de Picassent practicant BTT al poliesportiu.

Equipament judoka
“Sóc la mare de Pau Romaguera de 3r B de Primària
i tinc dos equipaments de judo que no s'utilitzaran més
i estan pràcticament nous.
Vull donar-li'ls a algú a qui li aprofiten. Un és de la talla
corresponent a 1r de Primària i l'altre per a infants de 6é.”
Poseu-vos en contacte amb l'Escola i tramitarem la
vostra petició.
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
1999
Es retira Michael Jordan, un dels millors jugadors de
bàsquet, als 36 anys.
El parlament britànic enceta el procés que podria
acabar amb la immunitat política d'Augusto Pinochet.
Mor el cineasta nord americà Stanley Kubrick, autor
de 2001 una odissea de l'espai, Lolita...
Roberto Benigni, actor i director de la inoblidable
pel·lícula La vita é bella, guanya tres óscars.
Dos alumnes de l'Institut Columbine de Denver
(EUA) maten 12 estudiants i un professor. Deixen ferides 24 persones i després es van suïcidar.
La Selecció espanyola juvenil de futbol es proclama
campiona del món.
L'escalador Juan Oliarzábal aconsegueix realitzar 14
huitmilers.
Mor Ramón Rubial, President del PSOE des de 1976.
Mor també Hassan II del Marroc. També Alfredo Kraus, un
dels tenors millors del món, i el gran poeta Rafael Alberti.
Una intervenció militar de l'OTAN acaba amb la guerra dels Balcans.
Se celebra a Miami un judici històric: per primera vegada es processà a una empresa tabaquera i la declarà
culpable de causar càncer als fumadors.

El mar,

Günter Grass rep el Premi Nobel de Literatura.
Desastre ecològic a Brest (França) pel vessament de
30.000 tones de fuel en partir-se el buc petrolier Erika.
Madonna i Céline Dion, triomfen en l'edició dels Premis musicals Grammy.
S'estrena a Holanda el programa de TV Gran Hermano.
31 de desembre: en finalitzar eix dia s'acaben els
anys 1000 i comencen els 2000 creixent la preocupació per l'anomenat efecte 2000, un caos informàtic.
L'arquitecte valencià Santiago Calatrava, Premi Príncep d'Astúries de les Arts.

Mentrestant, a Les Carolines...
Vicent Ros, nou mestre de l'Escola.
L'alumnat de 2n d'ESO començà a vendre esmorzars
a l'hora del pati.
S'inauguren les noves instal·lacions del Poli de les
Muntanyetes, consistents en una pista coberta, amples
vestuaris i dos magatzems.
L'Escola obté, per part de l'Administració Educativa,
l'autorització definitiva com a Centre de Secundària.
Quan s'estrena el nou curs, s'estrena també la XIV
Promoció.

L'aventura continua...

per Eric Aguilera

Segon relat seleccionat d'entre els realitzats per la
classe de 6é en l'assignatura de Castellà.
Enhorabona a l'autor i a tots i totes les participants!

Detall del mural pintat a l’entrada de l’Escola per la Setmana de la Primavera.

“Me gusta el mar. Esa gran masa de agua salada
y resplandeciente. Para mí es uno de los paisajes
más bonitos que existen. Es un lugar mágico.
Cuando observo el mar, desde un lugar alto, veo
como refleja la luz del sol, como si fuese un espejo, cobrando un azul intenso con destellos blancos, lo que le hace parecer más elegante. En
cambio, al atardecer, el mar se viste de fiesta con
un vestido más juguetón y de un color más bonito,
un amarillo anaranjado.
El mar tiene dos caras que mostrarte. Desde lejos
parece frágil, como la fría porcelana, siento que si lo
toco corro el riesgo de que se rompa en mil pedazos, sin embargo, cuando me acerco, paso a paso,
voy descubriendo que todo lo que había visto no era
ni mucho menos como pensaba. Descubro, poco a
poco, la otra cara del mar, una cara amistosa y juguetona que te invita a pasar a su cómoda casa.
Como muchas cosas, desde lejos, el mar parece
que te intimida, pero al acercarte exploras ese
bello paisaje.
Una vez dentro te sientes tranquilo, las olas chocan contra tu cara mientras tú te relajas en esa
gran masa de agua.”

Intel·ligència emocional
Hem demanat a Laura García, estudiant de magisteri,
que ens conte, per a publicar-ho, en què consisteix el
treball d'investigació de final de grau que a l'aula de 3r
B de Primària està duent amb l'alumnat.
“El projecte sobre intel·ligència emocional està destinat
als xiquets i xiquetes de 3r B de Primària de Les Carolines.
Durant vuit sessions, els alumnes i les alumnes han
aprés a treballar les seues emocions desenvolupant habilitats com l’autoestima, l’assertivitat, resoldre conflictes, comunicació, pensament positiu i responsabilitat
mitjançant activitats a l’aula i jocs al pati.
Aquest programa pretén ajudar als escolars a adquirir
destreses que els permeten ser persones emocionalment
sanes, persones que tinguen una actitud positiva davant
la vida, que sàpiguen expressar i controlar els seus sen-

timents,
connectar
amb les
s e u e s
emocions
i les dels
altres,
que tinLaura García amb l’alumnat de 3r B de Primària.
guen autonomia i capacitat per prendre decisions i puguen
superar les dificultats i conflictes que, inevitablement,
sorgeixen en la vida.
Per tant, l’educació emocional busca el creixement integral de la persona per aconseguir un major benestar
en la vida.”

