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Festa!
En arribar a l'esplanada de
Les Carolines ja es pot percebre un clar ambient festiu, un
fum de cotxes per tot arreu,
famílies que es saluden en
trobar-se a la porta. De front,
i des de la terrassa del menjador, un imponent catxalot
ens dóna la benvinguda a la
festa marítima.
En entrar pel passadís de la
Mitja Lluna, bussegem endinsats en un mar de peixos de
colors que et conduïxen a un
món meravellós amb multitud
d'espècies marines i oceàniques. Una foto en un típic fons
surfista i comença l'aventura.
Peixos de xocolata, pesca de
fons, immersions aquàtiques
amb bombolla d'oxigen i tot,
em pinte la cara, cursa de sirenes i d'aletes...
Tot és un esclafit de colors,
sensacions, rialles, xarrades,
trobades. Tot queda palès, els
projectes del curs i les ganes
de mostrar-los: un aquari fet
de cartró, peixos i més peixos
de paper, projeccions de xiquets i xiquetes que s'ho passen molt bé, mapes dels cinc
oceans, no sabria resumir tot
el que es pot veure aquesta
vesprada a l'Escola.
Hi ha una visita guiada per
les obres al que serà la nova
Secundària, unes quantes cooperatives de Secundària venent dolços, polseres, llibres i
làmines. Un bar amb refrescs
per a grans i menuts.

Continua en la pàgina 2...

Mosaic de fotografies de la Setmana i de la Festa de la
Primavera elaborat per Abelard Barberà.

Recordeu que demà dia 1 comença l'horari reduït: l'eixida serà a les
14:50 i l'autobús arribarà a les parades 1h i 45 minuts abans.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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Festa ...i (2)
...ve de la pàgina 1.
Passeges i passeges i tot és una
festa, tot conforma un ambient d'esplai divertit i informal. Temperatura,
agradable, ganes de passar-ho bé,
totes les del món. Una fórmula
adient per a una nit que promet ser
d'eixes que després recordes.
Un ball i una cançó que ens regalen algunes xiques i xics de 5é, un
tros de musical i la guinda, un concert de rock de l'alumnat de 3r
d'ESO.
Hora del sopar, taules i cadires repartides per tots el indrets de Les
Carolines i, a poc a poc, la gent s'assenta, menja, descansa, però els/les
més joves no paren, les ganes de
jugar superen la son o el cansament, encara que la Festa ja toca a
la fi, ens n'hem d'anar i esperar la
propera Festa de la Primavera, el
proper maig.
Només em resta una tasca molt
important, agrair a la Comissió de la
Primavera, a les famílies col·laboradores i a les que heu vingut, l'entusiasme i l'esforç amb el qual heu fet
possible aquest record.
Quin serà el tema del proper curs?

Segon mosaic de fotografies
de la Setmana i de la Festa de la
Primavera elaborat per Abelard
Barberà.

El pensament de...
Stanislaw Jerzy Lec
El gall canta
fins i tot al
matí en què
es convertirà
en consomé.
Stanislaw Jerzy
Lec (Lviv, Ucraïna,
1906 - Varsòvia,
Polònia, 1966), escriptor polonès.
Stanislaw Jerzy Lec

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

Escola d’Estiu 2012
Fins el 8 de juny pots
matricular-te en l’Aventura
de l’Estiu que començarà el
25 de juny i que durant
conc setmanes realitzarem
a Les Carolines. Després
d’aquesta data també podràs inscriure’t, però si
pensaves utilitzar transport
escolar hauràs ajustar-te a
les rutes que ja haurem fet.
La informació i la fitxa
d’inscripció la tens a la
web de l’Escola o pots demanar-la a l’Administració
de Les Carolines.
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Naif
Vegem amb satisfacció al diari El
País de dimarts 29 de maig un reportatge sobre la revista Naif de la qual
està al capdavant una família de l'Escola: Silvana i Joseán, pares de Valentina (Infantil 3B). Una revista per
a famílies inquietes i amb projecció
internacional.
Ens ha donat alegria llegir l'article
que signa un altre pare de l'Escola,
Martina i Júlia (Infantil 4A i B) i us
desitgem molta sort i llarga vida editorial.
Abraçades.

(4)

Al teatre en anglés
Last Friday 11th of May, the classes
of 1st, 2nd, 3rd and 4th of Primary
went to see a theatre play called Pinocchio. As we know the story, it was
easier to understand it. We enjoyed
a lot and it was very funny. 3 of our
classmates participated in the play.
Passat divendres 11 de maig les
classes de 1r, 2n 3r i 4t de Primària
vàrem anar a veure una obra de teatre en anglés, Pinocchio. Com tots
coneixem la història va ser més fàcil
d'entendre. Hi participaren 3 dels
nostres companys i passàrem un
matí bastant entretingut.

Mª Elena Nonnast amb l’alumnat de la classe d’Infantil 5 Anys B.

Gloria Gil i Chrystian García amb l’alumnat de la classe de 4t de Primària.

Cartell de l’obra teatral Pinocchio.

Informació
Administrativa

Laia Campos i Sonia Casquete amb l’alumnat de la classe de 3r de Secundària.

En les pròximes edicions del Correu
del Dijous, durant el mes de juny, informarem a totes les famílies de l’Escola sobre assumptes com el rebut
escolar i els llibres i el material personal per al pròxim curs 2012-2013.

Moltes felicitats
Felicitem a: Laura i Mireia Martín (3), Alejandro
García-Sala i Ernesto Sánchez (4), Eric Pérez, Fabrizio Pozo, Teo Serrano, Sandra Albert i Alejandro Cañavate (5), Ayelén García, Ismael Lahmel,
Óscar López, Victoria i Claudia Vivas i Paula Coscollar (6), Massad Kassab, Daniela López, Claudia

Morató i Assuán Sancho (7), Helios Fito i Lucía
García-Robledo (10), Marina Pérez (11) Joan Luy
(13), Luis Calvete (14) Laura Sánchez (15) i
María Giménez (16).
A totes i tots molts besos, moltes abraçades i
moltes felicitats!
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
2000
Comença l'any sense acomplir-se les prediccions de
catàstrofe informàtica anunciades.
Torna a Xile, després de 503 dies retingut a Londres,
el dictador xilé Augusto Pinochet.
El Partit Popular guanya les eleccions a Espanya i
José María Aznar jura el càrrec de President del Govern per a una altra legislatura.
Es llança el sistema operatiu Windows 2000.
El Palmerar d'Elx és declarat per la Unesco Patrimoni
de la Humanitat.
Ens deixen Carmen Martín Gaite,- escriptora- José
Ángel Valente- poeta-, Vittorio Gasman -actor italià-,
Walter Mathau- actor estatunidenc- i Charles Schulz dibuixant de còmics i autor de Charles Brown i Snoopy.
El guitarrista mexicà Carlos Santana aconsegueix guanyar huit premis Grammy, igualant així els de Michael
Jackson al 1983.
S'estrena a la televisió espanyola el programa Gran
Hermano.
Se celebren a Sidney (Austràlia) els XXVII Jocs Olímpics.
Els científics Luc Montaigner i Robert C. Gallo, guardonats amb el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació
Científica, per la seua col·laboració en el procés d'aïllament del VIH.

Mònica Jover Añón i Sònia Casquete Alemany.

I mentrestant, a Les Carolines...
Aconseguim signar el concert educatiu per a una unitat d'educació Infantil- la de 5 Anys-, obrint així el
camí cap a la concertació de totes les unitats en cursos posteriors.
Comencen a treballar Sònia i Mónica.
L'alumnat d'ESO inicià l'any esquiant a Candanchú.
La Setmana Literària, dedicada a Trobadors i Joglars,
es va celebrar del 7 al 12 de febrer.
La falla escolar al voltant del tema “Allò que ens dóna
por”. Les flames de la cremà van socarrar una de les
palmeres.
L'any 2000 va ser l'Any Internacional de les Matemàtiques, raó per la qual dediquem a aquesta disciplina la Setmana de la Primavera.

Enric Concollar apagant les espurnes de la falla que provocaren el foc en
una de les palmeres del Pati Central. Afortunadament ho va aconseguir.

L'antiga alumna Patricia Rodrigo -ballarina- és guardonada amb el Premi de Dansa de Teatres de la Generalitat per l'espectacle El Mag d'Oz i Carla Fibla,
corresponsal de la cadena SER a l'Orient, presentà el
seu primer llibre “Debate para la eutanasia”.

L’aventura continua...

μάθημα (máthēma) = Alló que s'aprèn
Papiroflèxia Matemàtica?

per Laura Abenza Barberà

L’Origami o la papiroflèxia és l’art que consisteix en
plegar el paper per obtindre figures sense utilitzar tisores, pegament... sols el paper i les mans. Té un origen
japonès. La paraula significa “oru” plegar, i “kami” paper.
Segons la filosofia oriental, la tècnica de l’Origami
aporta calma, paciència i perseverança a qui ho practica. També autoestima per a l'elaboració de creacions
pròpies, augment de la creativitat, etc.
L’Origami prové de la Invasió àrab al segle VIII, quan
traslladaven als presoners japonesos a Samarcanda a
l’any 751. Va aplegar a Occident quan va acabar la Ruta
de la Seda. Marco Polo el va portar a Europa al segle
XIII, però no va ser molt ben rebut.
Però, en realitat, qui va introduir aquesta tècnica a Espanya i a Amèrica del Sud fou l’escriptor Miguel de Unamuno al voltant del 1930. Fou el primer que es va
prendre seriosament fer ocellets de paper. A més a més,
va escriure un tractat al voltant de la “cocotologia”,
terme que es va inventar ell per definir l’Origami.
Però aquesta tècnica no és solament un joc. És una ciència matemàtica. Els plegaments del paper son operacions
simètriques i que poden conduir a cossos geomètrics. Amb

Ací tens l’esquema per construir un peixet amb un full quadrat de paper.

l’ajuda del paper es poden demostrar teoremes geomètrics i inclús resolucions d'equacions de 3r grau.
Provem nosaltres? Qui aconseguirà fer un peixet de paper?
Tan sols calen les teues mans, un paper en forma de
quadrat, i ànim!

