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Ja és estiu...
No, no ho és, certament, però l'oratge i el canvi
d'horari ja ens fan pensar en l'estació més calorosa i en la més divertida.
El que volem dir amb aquestes tres paraules en
realitat és que ja queda molt poc per a què s'acabe el curs escolar.
Divendres passat, els/les alumnes d'Infantil 4 i
5, van començar el curs de natació a la piscina de
l'Escola. La resta de classes prenen el bany.

Quatre imatges de l’activitat a la Piscina de l’Escola: Curs de natació
d’Infantil 4 i 5 Anys i activitats de natació d’altres nivells.

Aquest dilluns el segon cicle de Primària va partir cap a El Teularet per gaudir de les seues colònies i tornaran demà.
Dilluns proper, les colònies de 1r, 2n i 3r d'ESO
seran una realitat de la mateixa manera que l'alumnat de 4t tornarà la visita al Silute Viluna
Gimnasium, de Vilnius -Lituània- per concloure
l'intercanvi lingüístic.
Mentrestant, claustres d'avaluació, matriculació, últimes proves, realització d'informes, reunions generals amb les famílies, entrevistes amb
cada família per entregar l'informe, l'estrena de
la funció musical de Secundària a la Casa de Cultura de Picassent, la festa de l'últim dia de curs,
l'acomiadament de la XXVI Promoció...
El curs acabarà el dia 22 divendres: aleshores
sí serà estiu!

Des de l'AMPA tenim el plaer de comunicar-vos que el Directori d'empreses de les famílies de l'Escola està ja en funcionament. Es pot accedir des
de la Web de l'Escola, apartat AMPA. Esperem que el feu servir i ens puga
ser útil a tots i totes.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com
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El pensament de...
Andreu Buenafuente Moreno
Allò important no és saber-ho tot,
sinó tindre el telèfon d'aquell qui
ho sap.
Andreu Buenafuente Moreno (Reus, 24 de gener del
1965) és un humorista, presentador, periodista, locutor i productor de televisió català.

Andreu Buenafuete Moreno

Escola d’Estiu 2012
Fins el 8 de juny pots matricularte en l’Aventura de l’Estiu que començarà el 25 de juny i que durant
cinc 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 estem
preparant i que publicarem en uns
dies.
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.
Si penses que el teu fill o filla participe en l’Escola d’Estiu 2012 no
esperes a última hora, pensa que
les places estan limitades.

Inici del pròxim
curs escolar
Encara que la Conselleria d’Educació ha comunicat que el començament del curs escolar 2012-2013
serà el dia 7 de setembre per a Infantil i Primària, i el dia 14 de setembre per a Secundària, hem de
dir-vos que el Consell Escolar de Picassent no ens ha ratificat si seran
aquestes mateixes dates les oficials
per a la zona de Picassent o sí hi
haurà alguna variació per la aplicació de festes locals.
Abans que finalitze el present
curs, podrem dir-vos quin dia del
pròxim mes de setembre iniciarem
les activitats escolars del nou curs.

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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Moltes felicitats
Aquesta primera setmana de juny és l'aniversari de
Sergi Román (3), Clara Villar (9), Vitali Barberà (10) i
Antonio Martí (11).
Moltes felicitats i abraçades!!!!!!!!

D'altra banda volem demanar disculpes a Alejandro
Cañavate i a Sandra Albert, ja que vam felicitar el seu
cinqué aniversari i és el seté, així doncs: felicitats pels
anys reals!

Secundària de viatge
Durant la propera setmana les aules de Secundària
estaran buides, el menjador romandrà una mica mes
silenciós i una part dels patis de l'Escola deixaran d'estar plens de pilotes, rialles...
I és que tots els cursos de l'ESO ens n'anem de colònies. Cadascú a un lloc, però a tots i totes ens ha arribat el moment de gaudir d'un temps d'esplai i diversió.
1r viatja rumb a Moraira. Les activitats a la mar
seran les protagonistes de l'11 al 15 de juny.
2n es dirigirà a la muntanya, a fer esport d'aventura.

Concretament a Avenjúcar, a la província d'Albacete.
3r gaudirà de la gran ciutat i de la ruta literària del
Capitán Alatriste a Madrid que han estat preparant,
molt acuradament, durant tot el curs.
I com no, l'Intercanvi Lingüístic. L'alumnat del Silute Viluna Gimnasium, de Vilnius, Lituània, espera impacientment al nostre alumnat de 4t d'ESO.
Aquest viatge internacional posa la guinda a una setmana d'activitats plenes d'emocions, entreteniments i
aprenentatge.

Trobada Les Carolines - Escola Gavina
Passat dijous 31 de maig les classes de 2n A i 6é de Primària anàrem a l'Escola Gavina per tal de fer la Trobada
tan desitjada entre ambdós alumnats puix el nostre 2n A ha
estat al llarg del curs fent correspondència amb el mateix
curs d'aquesta escola amiga contant-nos tot allò relacionat
amb la les dues Escoles, adjuntant fotos i dibuixos.
Després d'açò arribà el gran dia, la Trobada de les dues
escoles: arribàrem a l'escola de Picanya cap a les 10:00, on
ens reberen amb molta il·lusió i entusiasme. Després dels
primers abraços i presentacions, ens cantaren dues cançons que, junt amb el mestre de música, havien preparat.

D'altra banda, el nostre alumnat de 6é va tornar la
visita que va realitzar a la nostra Escola el curs de 6é
de l'escola blanca. En aquest cas, les activitats eren
totes esportives (hòquei patins, béisbol...).
Conforme transcorria la jornada començaven les primeres converses, jocs, rialles, fins el punt que el
temps passà ràpidament i, gairebé sense adonar-nos,
arribà l'hora d'acomiadar-se fins la propera. Perquè,
de segur, aquesta aventura continuarà.
Classes de 2n A i 6é de Primària

Dues fotografies de la Trobada Gavina-Les Carolines.

Llibres i materials del pròxim curs 2012-2013
En una setmana us enviarem el llistat de llibres i material escolar individual que utilitzarem en cada nivell
durant el pròxim curs escolar 2012-2013. Con sempre cada família podrà adquirir els llibres i el material
a l’Escola o en qualsevol establiment comercial. Tindrem fins el 30 de juny per prendre aquesta decisió i
després encomanarem allò que cada família ens diga.
Sobre el Bo Llibre de Primària no us podem donar
informació perquè sols sabem el que ha aparegut a
la premsa, així que esperarem a tenir-la i us la

farem arribar. El que si us podem avançar és el que
va aprovar el Consell Escolar de Les Carolines sobre
el descompte del Bo de Llibres per al pròxim curs, i
és que en no es descomptarà fins que el seu import
no haja estat abonat per la Conselleria. El motiu és
ben clar, els Bons Libres de tota la Primària del present curs encara no s’han abonat a l’Escola, és a dir
quasi 23.000 € del curs que estem acabant i que
l’Escola ja ha abonat a distribuïdores i editorials i
que encara no ha recuperat.

A l’aire lliure i al sol
Gaudint de l'aire lliure, de l'aigua, del tir amb
arc, d'excursions i de la tirolina, del bon oratge i
les nits temperades, de la companyonia, de
noves cançons i noves aventures...
Així són les colònies a l'Alberg El Teularet, prop

d'Enguera (Canal de Navarrés) del 3r cicle de Primària amb el qual es tanca la campanya de colònies d'aquesta etapa.
S'ho passen d'allò més bé amb la companyia i
el suport de Mª José, Isabel i Christian.
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
2001
Comença el III Mil·lenni i el S. XXI.
S'inicia Wikipèdia.
George Bush Jr., proclamat President
dels EUA.
Milions d'animals pateixen la febre aftosa
al Regne Unit i són sacrificats per evitar
l'expansió de la malaltia.
El govern talibà d'Afganistan enderroca
les escultures mil·lenàries que representaven Buda de manera gegant, per considerar-les contràries a l'Alcorà.
Quasi 3000 morts en l'atemptat terrorista sobre els edificis bessons de Nova
York (EUA).
S'inicia el turisme espacial amb el multimilionari Dennis Tito. Un viatge de
22.000.000 d'euros.
Ens deixaren: Anthony Quinn, actor mexicà nacionalitzat estatunidenc, guanyador
de 2 Oscars. Paco Rabal, actor espanyol de
renom internacional. Destaca el seu treball
a Los santos inocentes, pel qual va rebre el
Premi d'interpretació a Cannes (França).
George Harrison, component d'un dels millors grups musicals de tots els temps: The
Beatles. Miguel Gila, humorista.
A Argentina es produeix un cataclisme
financer, una de les conseqüències del
qual va ser l'anomenat corralito (la pèrdua i l'ajornament en el cobrament, dels
estalvis de milers i milers d'argentins).
El Rei Simeón II, exiliat a Espanya,
tornà al seu país -Bulgària- per participar
en les eleccions a la Presidència de la República. Eleccions que va guanyar.
Deixa de vendre's a Espanya la benzina
amb plom.
Microsoft presenta Microsoft Windows XP.
Oscar Freire, campió mundial de ciclisme.
Madrid, ciutat capital mundial del llibre.
Acaben els treballs de restauració de la
Torre de Pisa (Itàlia) i s'obre al públic 10
anys després.
L'escriptora Doris Lessing (El quadern daurat) Premi Príncep d'Astúries de les Lletres.
S'estrena Los otros, d'Alejandro Amenábar, Harry Potter i la pedra filosofal i El Senyor dels Anells: la Comunitat de l'Anell.
Mentrestant, a Les Carolines:
S'incorpora Reme Navarro, professora
de Francés i Valencià.
La Setmana Literària la dediquem al cinema, realitzant, cada classe, una producció cinematogràfica.
Lola Calatayud recupera l'alta mèdica
després de molts mesos, Mapi Vilar torna
d'excedència i deixa el centre Joan Garcerà professor substitut.
El Correu del Dijous arriba al número 100.
Ens arriba la comunicació de la concertació
de l'etapa infantil per al setembre de 2002.
Adquirim el solar on actualment es troba
l'Escola Infantil.

Cartell de la Setmana Literària dedicada al Cinema en febrer de 2001.

Es realitza la primera facturació en euros.
Ángel Casabón, alumne d'Infantil 5 anys, tercer classificat
en els Premis Sambori, i Marina Sancho, segona en el concurs La Rosa de Paper.

Assistim a la JAEM (Jornades d'Aprenentatge i Educació
Matemàtiques) a Saragossa.
L'aventura continua...

Dia de les extraescolars

Fotografies de la jornada d’activitats
extraescolars realitzada el dissabte 2
de juny a l’Escola.

