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Les classes acaben demà
Sense motxilla, sense llapis ni bolígraf, sense llibreta, retoladors ni equipatge d'esport. Sense flauta, sense agenda,
sense llibres de text, sense portaviandes per esmorzar...
sense música per entrar a l'aula, sense menjador, sense
calculadora, sense exercicis ni preguntes, sense proves de
laboratori, exàmens d'anglés, sense Correu del Dijous...
Així seran les vacances
d'estiu:
amb sol, amb
platja, amb excursions per pobles o
ciutats, amb més
hores de son, amb
més hores de joc...
Les classes acabaran demà i tots
Acabem el curs amb unes fotos del seu inici. i totes ens acomiadarem i ens desitjarem molt bon estiu: molt bon
estiu i bones vacances a tot l'alumnat que passa de curs,
de cicle, d'etapa i a aquell que no podrà fer-ho. Molt bon
estiu i bones vacances a l'alumnat que ens deixa: al que
canvia de centre i al que se'n va perquè ja ha acabat
l'ensenyament obligatori. Molt bones vacances d'estiu a
totes les famílies que dia rere dia heu estat animant-los,
recolzant-los, parlant-los, ajudant-los, estimant-los.

L'Escola vol acomiadar-se, especialment, del
l'alumnat que tanca una
etapa de la seua vida a
Les Carolines, adéu i sort
Guillermo Gómez, Gillermo Giner, Noemi,
Edita,
Mireia,
Iván,
Ramón, Jaime, Carlos,
Rubén, Pau Sintes, Pau
Abenza, Laura, Maria, Irene, Pablo, Sergio, Alba i Natxo.
Al setembre tornarem, un curs més, a obrir les portes
quan rebrem l'alumnat que haurà d'aprofitar la segona oportunitat, l'alumnat nou
amb cara expectant, l'alumnat de sempre amb
un somriure a la boca...
Ací estarem, renovats, amb noves idees,
amb
alegria,
amb
il·lusió, amb ganes d'aprendre i d'ensenyar.
Passeu-ho el millor
possible mentrestant!

“Sóc persona” un treball de 3r de Secundària
Ahir 20 de juny, a la Casa de Cultura de Picassent l’alumnat de 3r de Secundària, sota la direcció de Sònia
Casquete i Sergi Valero, va representar el musical “Sóc
persona”, un treball de grup amb una magnífica posada
en escena en la qual text, música i dansa presentava les
preocupacions d’una colla d’adolescents, amics i amigues,
que busquen ser ells i elles, iguals en les diferències.
“Sóc persona” posa de manifest que el teatre és una
excel·lent forma d’expressar allò que sentim i pensem,
de mostrar que són joves amb moltes coses a dir i que
és possible treballar en grup. Tramoia, música, balls,

textos i interpretació actoral van fer caure més d’una
llàgrima entre el públic assistent, el qual es va sorprendre i emocionar, reconeguent un digníssim treball
teatral amb un llarg aplaudiment.
Des del Correu del Dijous felicitem a tota la classe,
a Sònia, a Sergi i a tots els col·laboradors i col·laboradores que han fet possible aquesta representació.
També donem les gràcies a la Casa de Cultura de Picassent i als seus tècnics que han facilitat amb el seu
treball la posada en escena de l’obra “Sóc persona”.
Enhorabona!!!

Dues fotografies de la representació de l’obra “Sóc persona” a Picassent.

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... Martin Luther King
Res no s'oblida més lent que una ofensa; i res més
ràpid que un favor.
Martin Luther King (1929-1968) va ser un activista en pro dels drets dels negres, per la qual
cosa va ser retribuït amb el Premi Nobel de la Pau de 1964. Fou un dels principals líders del
moviment afroamericà pels drets civils dels anys seixanta. Morí assassinat el 4 d'abril de 1968.

Martin Luther King

Escoles del món
Passat 22 de maig Lluna, Javichu i Lucas, alumnes de 2n de
Primària van entrevistar a la Directora de l'escola equatoriana
Unión de Sagrazo, que col·labora amb l'ONG Ayuda en Acción.
Aquesta escola, propera a un volcà, es troba a més de
3000 metres d'altitud; amb una temperatura entre 6 i 8
graus, l'alumnat ha d'anar caminant i sempre abrigat i
preparat per a una eventual evacuació.
Malgrat eixes condicions, el clima de treball és extraordinari,
i també els resultats, aconseguint en un 30% arribar a estudiar a la Universitat, amb un programa d'estudis innovador.
Aquesta escola , mitjançant l'ONG, realitza un programa
d'intercanvi de cartes amb una escola valenciana de Paterna.
A la fotografia s'observa als periodistes, les mares (que viatjaran al país al 2013) i les responsables de les dues organitzacions.

Moment de l’entrevista de Lluna, Javichu i Lucas.

Una de futbol
Isabel Benito, mare de l'Escola,
ens conta l'experiència del futbol
amb jugadors menuts i amb l'experiència lluny de grans estadis, de
mercadotècnia, de marques i competitivitat. Un grup que juga pel
plaer de jugar, un àrbitre que
ajuda, que consola, que anima...
Un torneig coordinat per un pare
de l'Escola, Juan Flores, pare de
Teo, de 2n de Primària, a qui Isabel
vol agrair l'experiència.

Dalt i esquerra: dues fotografies de l’experiència
del futbol amb jugadors menuts.

Moltes felicitats
En aquesta última edició del curs 2011-2012, volem
felicitar des del Correu del Dijous als 103 caroliners i carolineres que fan anys durant les vacances d’estiu. Així
doncs, fiqueu-vos còmodes que comencem: felicitem a
Estela López, Leonardo Ramírez, Marcos Gómez, Sergio
Justicia, Joan Méndez, Paula Mas (3), Celia Cantó, Alejandro Fernández, Odin Oosterbaan, Candela Andrade,
Marcos Mateu, Emma Mateu, Anna Sànchez, Paula Belenguer, Aitana Carretero, Juan Ignacio Navarro, Pau
Sánchez, Hugo Sanchís, Daniel Soriano (4), Guillermo
Calvé, Ramón Gómez-Ferrer, Adrián Muñoz, Rubén Barber, Andreu Abadia, Neil Blesa, Hose Tomás Brun, Àlvaro
Cavallero, Guillem Del Arco, Pau Raga, Jaime Tarazón
(5), Joan Terol, José Espinosa, Marc Bella, Julio Martínez,
Andrea Ródenas, Hugo Ruiz, Alba Sánchez, Paola Cebrián, Inés Clemente, Lucas Clemente, Alba Roa, Martí
Rodríguez, Marcos Zaragozá (6), Ana Chirivella, Ana
Aguado, Alejandro Barcenilla, Carlota García- Sala, Eric
Oxenden, Erik Román, Borja Figuerón, Paula Gómez,

Candela Perez (7), Joel Poyatos, Diego Terrasa, Marcos
Martínez, Elena Navas, Àngela Rodríguez, Diego Cerro,
Rafa Correcher, Laura García, Alonso López, Ausiàs Martínez, Nacho Pacheco, Juanjo Prades, Altea Roda, Javier
Rubio (8), Aina Parra, Josep Figuerón, Oscar Luy, Aitana
Redó, Miquel Garrido, Macarena Hidalgo, Rafa Macián,
Paz Torrijos (9), Andrea Soria, Mauro García, Fran García, Marcos Morata, Lucia Oxenden (10), Carles Albert,
Virgi Martínez, Guillermo Navas, Sandra lópez (11),
Pablo García-Robledo, Raquel Carrasco, Ernest Machancose, Laura Ferrando (12), Silvia Galera, Helena Rodrigo, Jaume Fernández, Leyre Navascués (13), Pablo
Fernández i Marta Sanchís (14), Miquel Ponce, Xavier
Ponce, Raquel Espuig, Maria Lerén, Victor Crespo, Yannic Vallés (15), Irene Bartual, Guillermo Giner, Edita Zukauskaite (16), Noemi Masias (17).
Moltíssimes felicitats a tots i totes i esperem que
quan siga el vostre dia, gaudiu molt!!
Besets i tirons d’orelles.

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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Els darrers perfums...
1r d'ESO: Ha sigut un regal de la Mediterrània. El que més
es trobava eren somriures al sol, cridòria, besos i abraçades de
piscina. Realment, han sigut inoblidables, màgiques i envoltades d'una tranquil·litat divertida. Són tants els records... busseig a la mar i la frescor absoluta d'un mar encara de
primavera; llanxes fent passeigs emocionants i ben ràpids; la
gran festa hawaiana amb un tot de crits, balls i xiquets amb
només una falda de plàstic tallada com a vestimenta; desigs
íntims i salts a la foguera nocturna; vergonyes i jocs que mai
volaran del nostre record; la satisfacció de veure des del penyal d'Ifac part del nostre món immediat; gavines cridaneres i
pedres esvaroses; cues de menjador i fam a mitjan nit; abraçades vespertines, plors, crits, riallades i teràpia debades; superació personal ("Jo he pujat al penyal", "Jo m'he banyat amb
peixos", "Jo ja no tinc tanta vergonya", "Jo vull fer-me major",
"Jo no vull enfadar-me amb ningú", "Jo vull divertir-me amb
tothom"...); amors de tot tipus i un fort sentiment de pertinença a la nostra classe, la millor, 1r d'ESO. Pense que molts
de nosaltres ens haguérem quedat una setmaneta més...
A més, ens sentim ben orgullosos ja que, allà on hem anat,
ens han felicitat pel nostre comportament i estima de grup.
2n ESO: Aventura i natura. No hem parat de gaudir
dels esports, de les activitats i de les pujades d'adrenalina. Hem aconseguit vèncer la por i superar-nos. La setmana ens ha servit per fer classe i per unir-nos.
3r ESO: Madrid ha estat una aventura literària, cultural i molt divertida. Una setmana pleneta d'activitats de
dilluns a divendres, sense parar. Ruta literària, Toledo,
Alcalá de Henares, el Prado, teatre musical, metro i caminates, què més podem demanar?
4tESO:
Jaime: I like Lithuania because I think it's a beautiful
place surrounded by nature. The weather in summer
and the people are perfect.
Irene: Lithuania una oportunitat única en la vida.
What I liked the most was the trip to Trakkai's castle,
the silence in the streets and how clean everything was.
Mireia: Aquest intercanvi m'ha agradat prou, ja que
he aprés nous costums i maneres de veure la vida. Tornaria a repetir aquest viatge.
Nacho: When I think about this exchange the word
that comes to my mind is “Perfect”. I have learnt a lot of
lithuanian vocabulary.

Rubén: Agafaria les coses boniques de Lithuania i Espanya i em faria un país per a mi. Eimantas, el meu
company, m'ha tractat com un rei, per a mi és com un
germà, ja forma part de la meua família.
Pau Sintes: Ha sigut increïble que dues cultures tant
diferents com les nostres s'hagen trobat. I liked my
partner, the lithuanian people, the landscape... I have
learnt a lot of things about their culture and customs
and English too.
Alba: Una oportunitat inoblidable. M'ho he passat molt
bé, millor del que m'esperava. No m'arrepentisc d'haver
anat, s'aprenen moltes coses.
Noemi: the exchange was amazing. I'ts an oportunity
that probably happens once in your life.
Laura: Ha sigut màgic que persones amb vides tan
diferents trobem tantes coses en comú. Realment la millor aventura que he fet mai.
Maria: És difícil expressar en unes paraules el que
més m'ha agradat, el millor per mi ha sigut el bon ambient que hem creat tot el grup. Rasita, la meua parella, me l'estime molt. It has been an amazing and
unforgetable experience.
Sergio: My partner was really nice, friendly and excellent. We come from different worlds but I have felt
so happy with him. This exchange has been so wonderful and exciting!!!.
Pau Abenza: I love Lithuania, the landscape, the
women, all the people, the silence... Cal anar encara que
siga una vegada en la vida.
Pablo: I think Lithuania is very different from Spain
but I like this difference. I love Lithuania.
Ramón: Un viatge apassionant, hem aprés molt i ens
ho hem passat molt bé.
Gullermo Giner: Pense que és un país diferent i que
tecnològicament estan molt avançats però en altres aspectes considere que estan una mica endarrerits. M'ho
he passat molt bé.
Ivan: És una oportunitat que no es pot llençar a perdre. M'ha sorprés positivament que joves de dues cultures tan diferents puguen unir-se tan bé mitjançant
l'estima i l'afecte. Ha sigut una explosió de sentiments,
tothom sense voler ha mostrat la seua part més bonica
i tendra.
Guillermo Gómez: I think that Lithuania and this exchange has changed all of us, we have grown up a lot
and it has helped us to become better people.

Una de salut mental
Des de la classe de 3r B de Primària us contem que
ja hem acabat les sessions que teníem programades
per a dur a terme el Projecte universitari sobre la
intel·ligència emocional. Ahir com última sessió vàrem
fer exercicis de relaxació, vàrem llegir un conte i Laura
Garcia Gasull, l'estudiant, va lliurar-nos uns diplomes
per haver participat en aquest projecte.

Aquest últim trimestre hem treballat per aprendre a
ser més tolerants, més empàtics, per conèixer-nos una
mica més, per adonar-nos que la vida de vegades en
dóna allò que no esperem... en definitiva per ajudar-nos
a créixer com persones i emocionalment més madures.
Ens hem ensenyat moltes coses i d'altres encara
hem de continuar treballant-les, però sens dubte ja
sabem que les emocions son d'allò més complexes i
sempre, sempre, molt importants en la nostra vida.
Moltes gràcies, Laura!
Laura García Gasull amb l’alumnat de 3r B de Primària.

L'alumnat de 3r B.
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40 anys de naixement de l’Escola: Felicitats!
2003
Luiz Inàcio Lula da Silva, elegit
President del Brasil.
S'inicia la Guerra d'Iraq, contestada per milions de ciutadans de tot
el món, sota el lema No a la guerra.
S'inaugura l'AVE Barcelona-Madrid.
El primer mamífer clonat a partir
d'una cèl·lula adulta, l'ovella Dolly ha
de ser sacrificada a causa d'un càncer.
Miquel Barceló, guardonat amb el
Premi Príncep d'Astúries de les Arts.
Després del devastador incendi
patit, reobri les portes el Teatre de
la Fenice de Venècia (Itàlia).
El tennista valencià Juan Carlos Ferrero
guanya el torneig de Roland Garros.
Pedro Almodóvar és guardonat per la
seua película Hable con ella, amb els Premis europeus, els Globus d'Or i l'Óscar.
Moren els escriptors Terenci Moix, Manuel Vázquez Montalbán i Miquel Martí i
Pol. També ho fan dos grans de la pantalla: Katherine Hepburn i Gregory Peck.
Ens deixa també Celia Cruz al soterrament de la qual van assistir més de
150.000 persones a Nova York (EUA).

I mentrestant, a Les Carolines...
Entra
a
formar part
de la Cooperativa
M ó n i c a
Jover Añón.
La Setmana Literària està
dedicada a
l'estudi de
la llengua. Mónica Jover Añón.
La notícia més trista: mor l'alumna
Carolina Blas, estudiant de 2n d'ESO.
Ens visita un dels grans: el fotògraf
Sebastiao Salgado i
ens fa un reportatge. Foto: pàg. 4
suplement especial
6 de març de 2003.
Es realitza al mes
de març el 1r Intercanvi Lingüístic amb
un Institut de Pori,
Finlàndia
Sebastiao Salgado.

Sebastiao Salgado visità l’Escola i ens retratà.

La
Trobada
d'Escoles
en
Valencià es realitza a Alfafar
Es jubila la
nostra benvolguda companya
Manolita Navarro, netejadora.
La Festa de la
Primavera
és
un viatge a altres cultures.
L'aventura
continua...
Balladora gitana actuant
en maig de 2003.

Objectes perduts
Candela Pérez Romero, de 1r de Primària, ha
perdut una nina Monster High de color gris. El

nom de la joguina és Frankie. Per favor, si la trobeu feu-li-la arribar a Trini.

Petició
Una mare de l'Escola demana que si algú de vosaltres disposa d'articles per a bebé com ara el
parc, la cadireta per menjar, el taca-tac etc i ja

no els feu servir, us poseu en contacte amb ella.
És Maite Andrés i els seus telèfons són:
649 64 64 35 ó 961 48 74 94.

Anuari fotogràfic del curs
2011-2012 (i 5)

L’administració
escolar informa

No ens havíem oblidat de la classe d’Infantil 3 Anys
“B” -Apatxes-, el que passava és que no estaven totes i
tots per poder fer la fotografia de tot el grup al complet.
Afortunadament ho hem aconseguit i ací teniu la foto
de tota la classe coincidint amb el darrer número del Correu del Dijous del curs que demà finalitza.

Dilluns dia 25 comença l’Aventura de l’Estiu.
Les rutes de transport les teniu al vostre correu
electrònic i a la web de l’Escola.
Entre els dies 21 i 22 de juny rebreu un correu
electrònic amb els llibres i materials individuals que
utilitzarà el vostre fill o la vostra filla el pròxim curs
escolar 2012-2013, així com el cost dels mateixos.
Sols haureu de telefonar a l’Escola SÍ NO VOLEU que
l’encomanem nosaltres i l’entreguem a setembre.
Els dies 5 de juliol i 6 d’agost farem els càrrecs
del 50 % del rebut de setembre a totes aquelles
famílies que ho van sol·licitar en la consulta escolar realitzada el passat mes d’abril.
A partir del 15 de juliol trobareu a la web de
l’Escola tota la informació sobre el pròxim curs
2012-2013: informació general, rutes, menús escolars, calendari escolar, etc. L’Escola us farà arribar un correu electrònic informant-vos que ja
teniu disponible tota la informació a la web. Entre
el 15 i el 27 de juliol podreu fer totes les observacions que trobeu oportunes sobre les rutes escolars del pròxim curs escolar amb l’objectiu que es
puguen solucionar tots els possibles problemes.
Bon estiu a totes i tots!!
Departament d’Administració

Naira Riobó amb l’alumnat d’Infantil 3 Anys B.

