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Escapada a l’Est d’Europa (4t ESO)
Han passat molts mesos des que els xics i les xiques de
Lituània van estar gaudint del nostre Sol, les nostres platges i la nostra companyia. Ha passat tota la Tardor, l'Hivern
i quasi la Primavera. Finalment ens hem tornat a veure. Tot
un dia de viatge: primer en tren fins Barcelona i després en
avió fins Vilnius, la capital del país on viuen els nostres
companys i companyes que feia tant de temps que no
véiem. Finalment hem arribat i hem sentit com si tot aquest
temps haguera estat un sol dia. Els crits d’alegria i la rebuda
han estat càlids i reconfortants. Hi ha abundant vegetació
i vam sentir la frescor en baixar de l’avió. Amb besos i abraçades, tot i que encara estem a cinc hores d'autobús de les
seues cases, ens han fet sentir com en la nostra llar.
Aquesta nit, a Vilnius, el passeig nocturn per sopar i recórrer
el centre de la ciutat tan bonic, net i endreçat ha estat el primer dels regals que ens tenen preparats per aquestes terres.
Hem passat la nit en un alberg universitari. Les mestres, Lolita i Renata ens han organitzat aquesta estada
una visita per la capital i marxar al vespre cap al seu
poble, Silute, on ens tenen preparades moltes activitats
i excursions per conéixer l’escola i la regió on viuen.
En aquestes latituds el dia comença molt enjorn i no
hi ha persianes a les finestres. Quan obris els ulls per
consultar l’hora te n'adones que els dies són més llargs.
Esperem aprofitar-los i gaudir de tantes meravelloses
experiències com ens siga possible
Us envien molts petons i abraçades des d’ací!!
4t d’ESO.

L’alumnat de 4t de Secundària està d’intercanvi lingüístic a Lituània.

Unes colònies al Madrid dels Àustries (3r ESO)
Estem tenint la sort de delectar-nos d'un bon oratge,
prendre molt més, el context
d'un bon clima d'amistat i d'un planin d'activitats que ens
llegint durant tot un curs.
deixa poc temps per al
descans i és que hem
d'aprofitar al màxim
aquests 5 dies de colònies que hem estat esperant durant tot un curs.
Dilluns férem la passejada inicial per Gran Vía,
Recoletos, la Biblioteca Nacional i el Parc del Retiro.
Dimarts arribà el dia
de la Ruta Literària: carrers, carrerons, places,
esglésies, teatres que,
des de les pàgines del
Capitán Alatriste, van
cobrar vida, davant els
nostres ulls i vam comAlumnat de 4t d’ESO amb Sònia, en una fotografia enviada des de Madrid.

Casa Lina
Turisme rural
Quartell (València)

Lina Rubio 645 263 858
Miquel Torrijos 605 391 540

www.casalina2011.wordpress.com

d'un llibre que hem estat
La preciosa ciutat de Toledo, bressol de les tres
cultures, va constituir la
visita del dimecres, i avui
dijous ens dirigim cap a
Alcalá de Henares per visitar un corral de comèdies,
la universitat i el centre
històric. Aquesta nit ens
n'anem al Teatre Espanyol
a veure el musical Follies.
Demà, l'últim dia, visitarem el Congrés dels Diputats. Un bon final per a
unes bones colònies.
1r d'ESO a Moraira i 2n
a Tolosa: tots i totes
estan molt bé!
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El pensament de...
José Antonio Labordeta Subías
Hi haurà un dia en què tots, en alçar la
vista, veurem una terra que pose llibertat.
José Antonio Labordeta Subías (1935 - 2010), cantautor, escriptor i polític espanyol.
José Antonio Labordeta Subías

Sobre el rebut escolar

Escola d’Estiu 2012

El rebut escolar mensual de Les Carolines durant el
curs 2011-2012 -des d’Infantil 3 Anys fins a 4t de Secundària- ha tingut un import global de 332,00 € distribuïts en quatre conceptes i amb els següents
imports específics:
1-Ensenyament..................................... 0,00 €
2-Serveis i activitats complementàries.....112,00 €
3-Menjador Escolar ............................... 97,00 €
4-Transport Escolar............................... 123,00 €
El primer concepte, ENSENYAMENT, com a Escola
concertada que som, estem obligats a especificar-lo en
el rebut encara que el seu import siga zero.
El segon concepte, SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, dóna nom a cinc serveis: Gabinet
Psicopedagògic (15,00 €), Material Escolar de
Classe i Escola (27,30 €), Assegurances (3,20 €),
Despeses Generals del Centre (35,40 €) i Monitors, Auxiliars i Especialistes (30,80 €). L’alumnat
de Secundària té subvencionat el Gabinet Psicopedagògic, però per tal de repartir les despeses d’aquest
servei per igual entre tots i totes, aquest alumnat té
incrementat el concepte de Material Escolar.
El tercer i quart conceptes, MENJADOR i TRANSPORT, són serveis que les famílies poden utilitzar atenent a les seues necessitats, per la qual cosa tan sols
són abonats pels usuaris/usuàries dels mateixos.
La proposta de rebut mensual per al pròxim curs escolar 2012-2013 que es presentarà al pròxim Consell
Escolar i que ací us avancem, tindria un increment del
0,7% respecte al del curs que estem acabant, és a dir,
un augment de 2,30 € en els següents apartats:
Serveis i activitats complementàries.....113,50 €
amb un increment d’1,50 €.
Menjador Escolar ................................. 97,80 €
amb un increment de 0,80 €.
Transport Escolar.................................. 123,00 €
amb un increment de 0,00 €.
El transport escolar no experimentarà cap augment
en el seu cost, el qual i gràcies a l’increment en l’ús
del transport per part de les famílies estem mantenint
des de l’any 2007.
Paral·lelament al rebut mensual general hi ha diferents tipus de rebuts per a famílies amb dos o tres fills,
amb descomptes especials.
No estan incloses al rebut mensual les colònies, el viatge
a la neu, els llibres de cada curs i l’Escola Matinera, les quals
es facturen mensualment o en diverses mensualitats.

Continua
oberta la matrícula en l’Escola
d’Estiu
2012 per a la
qual
tenim
quasi preparades les rutes
de
transport
escolar.
Les activitats
començaran el
dilluns 25 de
juny i durant
cinc setmanes
realitzarem
moltes i divertides activitats.
La informació i la fitxa
d’inscripció
està a la web de l’Escola o pots demanar-la a l’Administració de Les Carolines.

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

Sobre el rebut escolar (continuació)
Com sabeu l’Escola
realitza deu càrrecs
cada curs escolar, de
setembre a juny, però
cada any ha tingut més
acollida entre les famílies la possibilitat d’abonar el mes de setembre
entre els mesos de juliol i agost. Aquesta fórmula enguany ha estat
triada per més de la
meitat de les famílies
de Les Carolines.
Tots els preus escolars
de la nostra Escola han
de ser anualment aprovats pel Consell Escolar i
comunicats posteriorment a la Conselleria d’Educació.
Departament d’Administració de Les Carolines
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Moltes felicitats
Aquesta setmana, des del Correu del Dijous,
recordem als següents caroliners i carolineres
que fan anys: Marc Alonso (4), Adrià Blay (8),
Joel Maestro (9), Alex Campos (12), Marc Martí-

nez i Meritxell Martínez (15), Laura Abenza i Pau
Abenza (16).
Moltes felicitats, tirons d'orella i besets per a
tots i totes !!!!!!!!!!!!!!!!

De tirolines, aventures i colònies
3r A, 3r B i 4t de Primària estiguérem la setmana passada (de dilluns a
divendres) de colònies a la Serra
d'Enguera, al Teularet. Han sigut dies
molt intensos amb moltes activitats,
jocs, calor, banys, festa.... i uns monitors als quals semblava no se'ls
acabaven les piles. El lloc és una finca
molt gran, amb moltes instal·lacions,
situada en mig de la serra on no hi ha
cap altra edificació. Té alberg, un petit
hotel, cabanes de fusta, bungalous,
càmping, restaurant, piscina, sales
d'usos diferents, granja... i tot això ho
tinguérem per a nosaltres a soles.

Fotos de les colònies de 3r i 4t de Primària.

Marc Sanchis de 3r B, ens escriu
contant-nos:
“Les colònies han sigut molt divertides. El monitor més graciós ha sigut
Peter. És alt i té una cua al cabell. No
me'n recorde de quin color té els ulls.
El que més m'ha agradat ha sigut la
multi aventura i la tirolina. El que no
m'ha agradat ha sigut parar taula
perquè estava perdent temps de
pati. El menjar estava bo, però el que
no m'ha agradat del menjar ha sigut
el meló d'Alger.
La festa va ser molt divertida perquè vaig ballar molt. També vaig
veure una pell de serp, em van ensenyar aparells per fer energia solar

Citius, altius, fortius

i com protegir gallines sense matar
les raboses. Ah! sí, vull dir que quan
vaig tirar-me per la tirolina al principi tenia por però, després, volia
tornar-me a tirar!”

(més ràpid, més alt, més fort)

Passat divendres l'alumnat de Tercer Cicle de Primària (5é i 6é) van assistir a la 30 edició del Dia
d'Atletisme de les Escoles de Picassent. L'alumnat
de 6é participà en les diverses disciplines esportives organitzades: llançament de baló medicinal,
salt de llargària, carrera de 60 metres, carrera de
400 metres i carrera de relleus. L'alumnat de 5é
estigué animant de valent amb pancarta inclosa i
observant el que hauran de fer l'any vinent. L'Es-

cola va aconseguir quatre medalles: una de bronze
en llançament de baló, una d'argent en salt, i l'or
i el bronze en velocitat. A destacar: el bon ambient
esportiu i amistós que es creà entre xiquets i xiquetes de les diferents escoles, finalitzant l'esdeveniment amb l'entrega de premis i aplaudiments
per a totes i tots els participants. Esperem que
l'any que ve siga igual de divertit i profitós.
Joan, Jose i Enric

Fotos de la 30 Edició del Dia de l’Atletisme de les Escoles de Picassent.

Avaluació diagnòstica
L'avaluació diagnòstica és un procés en el qual es recull i es tracta informació per a valorar el nivell de desenvolupament de les competències bàsiques adquirides
per l'alumnat.
Es realitza mitjançant un conjunt de proves de rendiment

i de qüestionaris de context, comuns a tot l'alumnat, que
s'apliquen amb criteris estandarditzats en tots els centres de
la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
A l'Escola, l'alumnat de 2n d'ESO les va realitzar passats 5 i 6 de juny.
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
2002
L'1 de gener es posa en funcionament la moneda de l'euro. Desapareixen les pessetes espanyoles,
els dracmes grecs, els francs francesos, els marcs alemanys...
Ens deixen l'escriptor i Premi Nobel
Camilo José Cela i l'actor Adolfo Marsillach. Mor el baró Thyssen, Eduardo
Chillida, gran escultor amb una passió poètica que impregnava les seues
obres d'art i Berlanga, un dels grans
cineastes espanyols.
Comença el corralito a l'Argentina:
la reconversió dels dòlars en pesos
argentins i la restricció de la lliure
disposició de diners. Moltes famílies
van perdre el seu poder adquisitiu.
Colp d'Estat frustrat a Veneçuela.
Segresten al president -Hugo Chávezperò finalment el deixen en llibertat.
Mor Ladislao Kubala, un dels genis
del futbol. Era hongarés però la seua
carrera com a jugador i després com
a entrenador la realitzà a Espanya.
Mor Alfons Cucó, escriptor i polític valencià.
Comença la construcció del primer
Mur de la Vergonya -130 Km- que
separava i separa Palestina d'Israel.

Té lloc l'incident entre Espanya i el
Marroc per l'illa de Perejil, minúscul illot
pertanyent a Espanya que es troba
contra les costes del Marroc i que va
ser ocupat per soldats marroquins. Espanya recuperà l'illot enviant l'exèrcit
però sense cap oposició del Marroc.
Atac terrorista a un teatre de Moscou. Terroristes txetxens mantenen
segrestades 800 persones. Forces
especials de la policia ataquen el teatre amb gas. Moren 39 terroristes i
129 ostatges. El gas utilitzat va ser
objecte de controvèrsia internacional.
Lula, del Partit dels Treballadors
guanya les eleccions al Brasil. Va ser la
principal força d'esquerres a Amèrica.
S'enfonsa el petrolier Prestige a
250 quilòmetres de la costa gallega. El vessament de petroli i la
tardança de l'executiu espanyol en
actuar originaren una catàstrofe
ecològica de grans proporcions.
D'aquest accident sorgí el grup
ecologista gallec Nunca Mais.

Mentrestant a Les Carolines...
Noelia Monerris, professora d'Educació Física, comença a treballar.
La Trobada d'Escoles en Valencià
se celebra a Xirivella.
La Junta Directiva de l'AMPA es-

tava formada per Isabel Caballero,
Isabel de Gracia i Mabi Sánchez.
Visitem amb l'alumnat l'exposició
del fotògraf Yann Arthur Bertrand,
La terra vista des del cel.
L'alumnat de 1r d'ESO representa per a les famílies la funció El
malalt imaginari de Molière.

Mª José Domingo, Mapi i Rosa Mari disfressades
durant els Carnestoltes de febrer de 202.

La Setmana Literària, dedicada a
l'humor, coincideix amb les Carnestoltes.
La Festa de la Primavera està dedicada a l'estudi dels ecosistemes.

L'aventura continua...

Condol
Divendres dia 8 de juny va morir Araceli Vivó,
mare de l'alumne Sergi Marí -1r d'ESO- i de l'exalumne Xaloc -XIX Promoció-. Enviem a Vicent

Marí i la família una forta abraçada i el nostre
sentit condol.
Ànim!

Arquitectura del món
Arreu del món existeixen construccions interessants que solem fotografiar als nostres viatges o admirar als mitjans de comunicació.
L'alumnat de Tecnologia de 4t d'ESO n'ha estu-

diat tres i les ha reproduït a escala per a què queden immortalitzades a l'Escola. Les podeu veure
al rebedor general.
Eureka

Tres fotografies de les reproduccions a escala realitzades
per l’alumnat de 4t de Secundària de l’àrea de Tecnologia
que podeu veure al rebedor de l’Escola.

