Les Carolines

40 anys ensenyant en llibertat

Fotografia: Júlia Sepúlveda Saurí - Any 2011.

1972 - 2012

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

Era l'any 72 del segle
passat. Era una dona compromesa amb la renovació
pedagògica, amb la construcció d'una escola lliure,
no dogmàtica, crítica, científica.
Escoles així no eren freqüents a l'Estat Espanyol,
sols magnífiques excepcions repartides pel territori. Una jove mestra, Chon
García-Sala va iniciar la
nostra a una casa d'estiu
de Benimàmet. Era l'inici
del seu somni que any rere
any aniria fent realitat en
aconseguir sumar al seu
projecte a professionals i
famílies compromeses amb
una línia pedagògica innovadora.
Eixos van ser els nostres
inicis. Els quaranta anys
que vingueren després
estan ací resumits entre
textos i imatges.
L’aventura de Les Carolines
continua...

A la memòria de:
Mar Barberà, Carolina Blas, Rosa Ferreres, Dani Hijarrubia, Pedro Llopis, David
Martínez, Aníbal Ruiz, Teo Soler, Canto
Soto, i de tots els pares i mares de l’Escola
que jo no es troben entre nosaltres per continuar l’aventura de Les Carolines.

I mentrestant, a Les Carolines...
L’alumnat d’ESO inicia l’any visitant la polèmica exposició científica Bodies Revealed.
L’Escola aconsegueix la llicència d’obres que farà realitat la nova fase del
projecte de creixement.
Arriba a l’Escola la campanya solidària organitzada per Escola Valenciana,
“Un euro llavor de pau”.
L’alumnat de Les Carolines fa un comiat ben emotiu a la Caseta situada al
pati de l’antic Infantil.
Els arbres més antics de l’Escola són trasplantats a causa de les obres.
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO es presenten a les proves Cangur de matemàtiques.
Luis Calvete, alumne de 3r d’ESO és
guardonat amb l’or i l’argent al Campionat Autonòmic de Natació.
Andrea Miralles i Sònia Casquete
participen com a comunicants en el I
Congrés de Geografies Literàries organitzat per la Facultat de Magisteri de
la Universitat de València.
La XXV Trobada d’Escoles en Valencià
de les Comarques Centrals es celebra a
València amb gran èxit de participació.
La Setmana de la Primavera, sota el
tema Els Oceans, conclou amb una festa
divertida, molt acolorida i molt marinera.
La XXVI promoció visita Lituània dintre
del projecte de l’Intercanvi Lingüístic.
L’alumnat de 3r d’ESO estrena el
musical “Sóc persona” al teatre de
la Casa de Cultura de Picassent.
El Correu del Dijous publica el número 500.
Andrea Miralles, professora de Valencià
d’ESO demana una excedència per marxar als EUA i la substitueix Víctor Félix.
Majo Ramírez s’incorpora al claustre de Primària com a especialista d’Anglés.
Héctor Torner, Carles Garcia, Meri Alandes,
Naira Riobó, Lola Aguilar, Chrystian Garcia i
Lluís Montesinos entren a formar part de la
Cooperativa.

Lola Aguilar Andreu, Naira Riobó Adam, Lluís Montesinos i
Barberà i Carles García Rosell.

Héctor Torner Ripoll

Tornada de colònies de l’alumnat de la Tercera Promoció.
La classe dels “Dracs” (3r d’E.G.B.) havien passat uns dies
a Fredes i les famílies els esperaven en un solar de l’Avinguda Pius XII de València.
Foto realitzada en maig de 1982.

L’aventura continua...
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2012

1972

Entra en vigor la prohibició de les
corregudes de bous a Catalunya.
El 29 de març es produeix la primera vaga general del nou govern de
Mariano Rajoy.
Estiu esportiu: Eurocopa de futbol
a Polònia i Ucraïna, i Jocs Olímpics a
Londres, primera ciutat en la història
en acollir tres edicions olímpiques.
Manifestació multitudinària a Catalunya sota el lema “Catalunya, nou estat
d’Europa”.
Eleccions presidencials als EUA.
Segona vaga general a Espanya, 14 de
novembre.
Eleccions al Parlament de Galícia,
Euskadi i Catalunya.

Dues imatges de l’actuació realitzada en l’antic
menjador durant la Festa de Primavera l’any 1988.

Sonia Casquete i Andrea Miralles al Congrés de
Geografies Literàries.

I mentrestant, a un barri de
Benimàmet anomenat Les Carolines, obrí les portes la nostra Escola:
Es deia Parvulario Las Carolinas i tenia 23 alumnes d'un a cinc
anys.
Rosa Mari s'encarregava de la
classe de 2 anys i també de fer
l'autobús: “Més d'un dia he
pujat a despertar els xiquets a
casa seua. I els he vestit. No a
molts, però sí ho he fet.”

Era l'any 1972 quan la comissió
de Justícia de les Corts Espanyoles va dictaminar una Llei per derogar les limitacions imposades a
les dones menors de 25 anys. Així
doncs, la majoria d'edat d'elles
passà a ser als 21 anys.
Al cinema, els èxits comercials i
de crítica van ser El Padrino, d'Scorsese; Cabaret, de Fosse; Perros de
paja, de Peckinpah i Mi querida señorita, d'Armiñán.
Quant a la música una de les
cançons de l'any va ser Imagine,
de John Lennon.
Sembla mentida però eix any hi
hagué un increment generalitzat
dels aparells de TV en color.
Es va posar en marxa el reactor
de la central nuclear de Vandellós.
El preu d'una barra de pa era de
4'8 pessetes (0,003 euros).

Dues fotos de “Soc persona”, obra escrita i representada per 3r d’ESO a la Casa de Cultura de Picassent.

Plànol del parvulari a Benimàmet, any 1972.

Rosa Mari Javaloyes Ibáñez
està a Les Carolines des de 1972.
Logotip del parvulari a Benimàmet.
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1973

Aquest any és decisiu des del punt
de vista polític puix el règim del general Franco, que començava ja a
trontollar, rep un fort colp en morir
assassinat el President del Govern
espanyol i mà dreta del dictador,
l'Almirall Carrero Blanco.
A l'altra vora de l'Atlàntic, a Xile, l'exèrcit rebel enderrocava Salvador
Allende, el President electe, obrint-se
un obscur futur per al país amb la dictadura del General Pinochet.
Aquell any, a la cerimònia d'entrega
dels Oscar, el reconegut actor Marlon
Brando rebutjà el guardó, concedit
per la seua extraòrdinaria interpretació a la extraordinària pel·lícula El Padrino, com a mesura de protesta pel
tractament que els mitjans audiovisuals donaven a la població índia.
Una de les cançons d'aquell any va
ser Cocodrile Rock, d'un jovenívol
cantautor britànic: Elton John.
Un ciclista espanyol, Luis Ocaña, va
guanyar el prestigiós Tour de França i
la Lliga espanyola de futbol va ser per
a l'Atlético de Madrid.
Les emissions en color per part de
la televisió ja eren de 10,5 hores... a
la setmana!

Així les coses, a Benimàmet,
l'Escola continuava.
Aquell va ser l'any en què va entrar
a formar part Rosa Ferreres, qui malauradament va morir fa uns anys, i
que es dedicava a funcions d'auxiliar,
atenent el menjador, el pati...
Al pati es van plantar arbres i plantes; es va instal·lar una gàbia immensa amb pollastres anglesos,
pardalets i d'altres aus. Però, un bon
dia, tant la gàbia com els seus habitants havien desaparegut. Mai ho
vam recuperar.
De la cuina es feia càrrec Andrea i
tenim un record boníssim.
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I mentrestant, a Les Carolines...
La química serà l'eix central de la
Setmana de la Primavera.
Es posa en marxa la campanya d'associats i associades a Les Carolines
Cooperativa Valenciana.
Escola Valenciana està d'enhorabona pels
seus 25 anys de Trobades i ho commemora
amb diferents actes, al llarg de l'any.
Lucía Navarro Tarín, alumna de 4t de
Primària A, es classifica en primera posició en el Campionat de Duatló que es celebra a Manises.
Els/les alumnes de la XXV promoció entrevisten a l'aleshores ministra de cultura,
Ángeles González Sinde, dintre del projecte El País de los Estudiantes.
Ana Ferris Sahuquillo substitueix Raquel
Navarro per la seua baixa maternal.
Repetim país i amb l'Intercanvi Lingüístic tornem a Varsòvia.
Sergio Navarro, alumne de la XVIII promoció estrena el curtmetratge, (Hoy visitamos) La casa de Pedro Gimeno.
La Conselleria d'Educació, sota el mandat
d'Alejandro Font de Mora, anuncia un esborrany de Decret pel qual es suprimirien
les línies educatives en Valencià. En resposta a aquest document es convoquen diverses manifestacions a les quals l'Escola
dóna suport.
Entren a treballar amb nosaltres els auxiliars d'Infantil Pili Valiente i Miquel Torrijos.
Christian García Marco substitueix Glòria Gil
per maternitat i continua amb nosaltres.
Lola Aguilar i Héctor Torner comencen a treballar amb nosaltres.
L'Escola torna a acollir un casament: el
de la nostra companya Andrea Miralles i
Tom Bertrand.

Dues panoràmiques de les obres de l’Escola a Picassent. La grua estava instal·lada en la porta d’accés des
del Pati Central de l’edifici de l’antic menjador i cuina.
Dalt s’observa la construcció de la base del menjador.
Foto realitzada en abril de 1982.

Andrea Martínez Piqueras, primera cuinera de
l’Escola, fent una paella a Benimàmet.

Rosa Ferreres Bonet en una fotografia
d’abril de l’any 2003. Una llarga malaltia
ens deixà sense el seu somriure l’any 2006.
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2011

1974

És declarat Any Internacional de la
Química.
Entra en vigor a Espanya la Llei de Prevenció del Tabaquisme que prohibeix fumar als
espais públics tancats.
La revolució anomenada Primavera Àrab
continua al Marroc, Egipte, Algèria i Iemen.
Un terratrèmol i un tsunami deixen al
Japó milers de morts.
Comença als carrers de València i de
moltes ciutats espanyoles el moviment 15M per exigir una democràcia autèntica.
Palestina és admesa a l'ONU.
El 20 de novembre es celebren eleccions generals a Espanya, el PP guanya
per majoria absoluta. Mariano Rajoy és
proclamat president del Govern.
TV3 és prohibida al País Valencià. La
mesura va acompanyada de fortes sancions econòmiques imposades pel Govern
Autonòmic, presidit per Francesc Camps.
Mor Steve Jobbs cofundador de la
companyia Apple; Jordi Dauder, actor;
Augusto Algueró, compositor; Elisabeth
Taylor, actriu i Amy Winehouse, cantant.

Pili Valiente Pérez i Miquel Torrijos Rubio

La pena de mort estava vigent al territori espanyol i, aquest any, malgrat
les mobilitzacions populars demanant
l'indult de l'activista Salvador Puig Antich, aquest és condemnat a mort i
executat a la presó de Barcelona amb
el garrot vil.
El salari mínim interprofessional
estava fixat al nostre país en 40
euros mensuals aproximadament.
El MOMA (el Museu d'Art Modern de
Nova York) no accepta la sol·licitud del
Govern Espanyol de tornar el quadre
Guernica de Pablo Picasso, justificant la
seua decisió en el respecte a la voluntat
del pintor espanyol què sols autoritzava
l'entrada de la seua obra a Espanya
quan aquesta fora democràtica.
L'exorcista, pel·lícula de terror de
William Friedkin, va ser l'èxit cinematogràfic de l'any.
Les sèries infantils de televisió
Pippi Calzaslargas i Marco i la de documentals zoològics El hombre y la
Tierra, de Félix Rodríguez de La
Fuente, són estrenades a la televisió
pública amb gran éxit.
James Brown, amb Sex machine i
The Rolling Stones amb Angie, van ser
els artistes musicals més escoltats.

Chrystian García Marco i Lola Aguilar Andreu

El primer grup escolar que inaugurà la
Granja Escola Mas de Noguera a Caudiel va
ser la Tercera Promoció de Les Carolines.
Era la classe de Cinqué d’Educació General
Bàsica i aleshores la granja tenia unes instal·lacions molt senzilles.
Foto realitzada el 29 de gener de 1984.
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Chon García-Sala Viguer
en una foto de l’any 1993.

I aquest any, a Les Carolines:
S'incorpora Alicia García-Sala com a
administradora i ajudant de tot allò
que sorgeix. Rescatem les impressions
de Chon al seu llibre Les Carolines, un
passeig sentimental: “...el nombre
d'alumnes ha augmentat i separem les aules de maternal i llar
d'infants, però... quan acabà el
curs, estava convençuda que el
meu somni de tindre un parvulari
tal i com jo havia somiat podia
trencar-se. Sols romaníem en el
projecte Rosa Mari, Rosa Ferreres,
Andrea, la meua germana i jo...”

En una foto de la celebració del 18é Aniversari de Les Carolines -any 1990- trobem a Alicia García-Sala (esquerra)
amb la seua germana Chon (imatge incompleta a la dreta),
junt amb unes antigues alumnes de l’Escola.

Chon García-Sala i Mapi Vilar, amb alguns alumnes, junt a
l’autobús escolar a l’Eliana. Foto realitzada l’any 1978.
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1975

Aquest any és declarat per l'ONU,
Any de la Dona.
Comença la transformació de la
moneda europea i apareix l'ECU
La companyia espanyola RENFE fa circular l'últim tren de vapor.
Mor Francisco Franco.
El Príncep Juan Carlos de Borbón és
proclamat Rei d'Espanya.
Alguien voló sobre el nido del cuco,
de Milos Forman i Jesucrist Superstar,
de Norman Jewison, èxits cinematogràfics de l'any.
Viatge a Itaca, de Lluís Llach, sobre
un poema de Konstantin Kavafis,
aconsegueix ser el disc més venut en
la nostra llengua amb 150.000 còpies.
És l'any del naixement de Mónica
Jover, la mestra d'Infantil.

I mentrestant a Les Carolines:
Chon García-Sala continuava el seu
projecte: “Vaig visitar tres escoles a
Maastrich, a Holanda, . Fou una experiència enriquidora per a mi...
Una cosa que em va sobtar fou que
cada dia feien café perquè no perderen la seua olor ja que a les cases
tothom prenia café liofilitzat...” “En
uns cursos d'estiu de formació de
professorat vaig conéixer dues persones que després treballarien amb
mi: Maria Elena Nonnast, a qui vaig
proposar treballar després d'observar el seu interés en la renovació
pedagògica. Va dir que sí i vam passar l'estiu programant i confeccionant el material sensorial que
després utilitzaríem. Estàvem encantades. Es va fer càrrec de la Llar
d'infants (nascuts al 72).
L'altra persona és Maluy Benet,
una mestra que ja treballava en
una altra escola i que, al mes de setembre, acceptà la meua oferta... Es
va encarregar dels grups de Preescolar 1r i 2n. (nascuts al 70 i 71).
D'una manera intuïtiva estàvem
treballant el que tant Freinet com
Montessori o Piaget exposaven per
a aconseguir que els infants es desenvoluparen com a éssers complets, independents i integrats dins
d'un grup social...”

Arantxa Carretero Candel

Jose Aguilar Andreu

Joan Tormo San Juan

Laura Herrero Almendáriz

Raquel Aspas Gil

Eva Guzmán Martí

I mentrestant, a Les Carolines...
El Correu del Dijous arriba al número 400.
La Setmana de la Primavera, dedicada al Circ.
Lourdes Bellver, la il·lustradora de la
col·lecció de llibres La Rata Marieta, visita l'Escola.
Se celebra la VII Nit de l'Escola Valenciana a Castelló amb l'assistència
de part del nostre professorat.
Unes famílies de l'Escola construeixen
la nova caseta de fusta per a Infantil.
Se celebra la II Trobada de famílies
d'Akoe al Club Diario Levante per
parlar de quines coses fer a casa
amb els nostres fills i filles.
La Trobada d'Escoles en Valencià es
realitza a Massanassa.
Participem, per primera vegada, al concurs nacional de periodisme escolar El
País de los Estudiantes.
Incorporem al nostre Claustre la
primera ajudant lingüística en anglés
per a l'ESO.
Any de dol: Un tràgic accident acaba
amb la vida del nostre alumne Teo
Soler Monroig.
L'Escola és homenatjada per dur 25
anys ensenyant en valencià.
Presentem a les famílies la segona
fase de les obres de remodelació i ampliació consistent en la construcció de
l'edifici per a les aules d'ESO, administració, direcció i sales de professorat i
anunciem la I Campanya d'Associats
entre les famílies de l'Escola.
S'incorporen Trini Gómez, Roger Giménez, Sandrine Auber, Gonçal Casanova i
Arantxa Carretero. Jose Aguilar, Joan
Tormo, Laura Herrero, Raquel Aspas, Eva
Guzmán i Andrea Miralles, són socis i sòcies de la Cooperativa.

A l’hemeroteca del CORREU DEL DIJOUS podeu
trobar el número 148 del qual reproduïm ací la pàgina cinc amb fotografies de Mónica i Maria Elena.
Maluy Benet Salinas en
una fotografia de l’any
1996.
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1976

2010

4000 ciutats de 125 països commemoren el Dia del Planeta, reduint el consum
elèctric per conscienciar del canvi climàtic.
Les cendres del volcà Eyjaffalla a Islàndia
paralitzen el trànsit aeri del nord d'Europa.
S'agreuja la crisi a Grècia i comença a
expandir-se per Europa.
Es produeix una solsida de la mina Copiapó a Xile on queden atrapats 33 miners que van ser alliberats amb una
càpsula fabricada per efectuar el salvament, que es va produir 69 dies després.
Un jove tunisià es crema en les revoltes que inicien les revolucions populars
anomenades després La Primavera àrab.
Esclata l'escàndol Wikileaks: milers de
documents classificats dels EUA i d'altres països, són publicats per Julian Assange, que seria processat.
Dilma Rousseff, elegida Presidenta de
Brasil. Artur Mas, proclamat President de la
Generalitat de Catalunya. S'anuncia el judici
contra Francisco Camps, President de la
Generalitat Valenciana per assumptes relacionats amb l'anomenada Operació Gürtel. S'anuncia el judici contra el magistrat de
l'Audiència Nacional Baltasar Garzón.
Moren José Saramago, Premi Nobel de
Literatura; Luis García-Berlanga, cineasta
valencià; José Antonio Samaranch, President del Comité Olímpic
Internacional.
Mario Vargas Llosa,
guardonat amb el
Premi Nobel de Literatura i Ana Mª Matute,
amb el Cervantes.
La selecció espanyola de futbol va quedar campiona del món
de futbol. Alberto Contador torna a guanyar
el Tour de França.

Trini Gómez Rutia

Roger Giménez Badia

Gonçal Casanova Calatayud

Sandrine Auber

La moneda, que fins eix moment,
duia l'efígie de Franco, és canviada per
una pesseta nova amb el rostre de
Juan Carlos I.
Després de 37 anys, el Partit Comunista
d'Espanya és legalitzat.
S'aprova la Llei de la Reforma Política,
pas previ a la democratització de les
Institucions.
Apareix el Diari El PAÍS.
L'Argentina s’instaura la dictadura
militar del General Videla.
Uns 15.000 habitants de Seveso
(Itàlia), pateixen lesions cutànies
greus i altres formes d'intoxicació,
afectats pel núvol tòxic de tetraclordibenzoparadioxina (TCDD) i han de ser
evacuats.
La fàbrica Ford d'Almussafes treu el
seu primer cotxe a Espanya: un Ford
Fiesta.
Al món de la cultura l'èxit de la temporada és la pel·lícula “King Kong” dirigida
per John Guillermin i s'estrena “El Gran
Dictador” de Charles Chaplin, prohibida
des de 1940.
A la televisió espanyola el concurs
“Un, dos, tres, responda otra vez” de
Chicho Ibáñez Serrador o la sèrie de dibuixos animats “Heidi”, són els èxits.
És l'any en què Agatha Christie (Mort
al Nil), Lucchno Visconti (“Mort a Venècia”, “El Gatopard”) i Fritz Lang (“Metropolis”) moren.
La Direcció General de Seguretat
prohibeix el recital a Madrid del cantautor valencià Raimon. I les cançons
més escoltades són Jamás de Camilo
Sesto i Fly, Robin, Fly de Silver Convention.
Naix Laia Campos, professora de
Secundària de l’Escola.

I mentrestant, a Les Carolines...
Anem complementant i donant forma
al que estem fent al nostre petit parvulari.
És un any de visites a altres escoles, sobretot de Barcelona, on aprenem noves
maneres d'organitzar-se, i així, quan tornem, discutim i establim: les reunions
setmanals pedagògiques, els informes trimestrals de l'alumnat, les reunions amb
les famílies per classe, les entrevistes individuals.
També decidim dedicar un cap de
setmana sencer per poder tractar profundament els temes importants per a
l'Escola.
Estem començant a construir les estructures del projecte.

Panoràmica del nou
accés a Secundària,
menjador i cuina.
Foto Desembre 2012.

Laia Campos Saurí
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1977

Espanya va recuperar la llibertat el
15 de juny de 1977, 41 anys després
de les eleccions de febrer de 1936.
Aquestes primeres Eleccions Generals les va guanyar una coalició política liderada per Adolfo Suàrez
anomenada UCD, qui presidiria el
primer govern de la democràcia.
L'escriptor Vicente Aleixandre rep el
Premi Nobel de Literatura.
Una tragèdia a l'aeroport de Los Rodeos, Tenerife, se salda amb 583 morts.
Aquest any ens va deixar Charles
Chaplin, un del més grans cineastes.
També ens deixà Maria Callas, cantant
d'òpera i Elvis Presley, el rei del rock.
Les sales de cinema s'omplien de
públic per veure La guerra de las Galaxias, de George Lucas i Taxi driver
de Martin Scorsese.
A la televisió, encara única, s'emetia Los ángeles de Charlie, Curro Jiménez i Els Ropper.
La cançó Libertad sin ira, del grup folclorista Jarcha, era un dels èxits.
És l'any del naixement de Sergio Valero, Eva Guzmán, Joan Tormo, Jose
Aguilar i de Sonia Casquete.

I mentrestant, a Les Carolines...
És l'any de la constitució (provisional)
com a cooperativa de treball associat,
després de debats inacabables, de dubtes, de propostes entre els treballadors,
l'empresària, i els pares i mares. Tots
coincidien en què s'havia de continuar
(l'alumnat ja arribaria a Primer d’Educació General Bàsica al mes de setembre). Decidim fer una cooperativa de
mestres i només érem set treballadors
i com a mínim necessitem setze persones per a la qual cosa demanem a alguns pares i mares que entren a
formar-hi part per poder legalitzar-la.
Després de moltíssimes hores de
deliberació aprovem el nom de Cooperativa d'Ensenyament 9 d'Octubre.
Queda així constituïda provisionalment la nostra Cooperativa.
Aquest curs 1977-1978 es produïxen
dues incorporacions: la de Carmen Ferrándiz, psicóloga psicoanalista, encetant així el Gabinet Psicopedagògic
Escolar i la de Mapi Vilar, mestra que
comença a treballar d'auxiliar a les
classes d'1 i de 2 Anys, canviant bolquers i ajudant al dinar.

Teresa Soler Lahuerta
Maria Jutglà Guillem, Sergio Valero Valdés, Raquel Navarro Campos,
Gloria Gil Ribes i Isabel De Gracia Hernández.

Estela Montañana Jiménez, Ignacio Garrido Adrián “Nacho”, Mª José Tronchoni Llácer, Pilar Molero
López, Mª Victoria Moya Marín “Vicky” i Yolanda Ruíz Ruíz.

Sergio Valero Valdés, Eva Guzmán Martí, Joan Tormo
San Juan, Sonia Casquete Alemany i Jose Aguilar Andreu
fotografiats a la porta de l’Escola Les Carolines.
Aquesta porta es va construir l’any 1982, quan ells i
elles sols tenien 5 anys.
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Carmen Ferrandiz
Ferragud “Canfan”

Mª Pilar Vilar Samper
“Mapi”
Panoràmica del solar on s’anava a construir l’Escola Les
carolines a Picassent.
Foto Febrer 1982.

-45-

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

2009

Es commemora el 200 aniversari
del naixement de Charles Darwin.
Es produeix el segrest, en aigües internacionals properes a Somàlia, del
buc espanyol Alakrana.
Inicia el seu manament Barack Obama.
Greu terratrèmol a L'Aquila (Itàlia)
amb centenars de morts.
Moren: Michael Jackson, cantant; Carmelina Sànchez Cutillas, escriptora; Pepe
Rubianes, actor; Alícia de Larrocha, cantant d'òpera; Jordi Solé Tura, polític; Joan
Monleón, showman; Enric Solbes, pintor;
Raúl Alfonsín, ex President argentí; Carlos
Castilla del Pino, psiquiatra; Mario Benedetti, escriptor; Vicente Ferrer, missioner; Pina
Bausch, ballarina; Mary Carrillo, actriu.
Penèlope Cruz guanya l'Oscar per la
seua interpretació a Vicky, Cristina, Barcelona.
Alberto Contador torna a guanyar el
Tour de França.
La selecció espanyola de bàsquet,
medalla d'or a l'europeu de Polònia.
L'equip espanyol de natació sincronitzada, medalla d'or al campionat del món.

I mentrestant, a Les Carolines...
Entren a formar part de la cooperativa:
Maria Jutglà, Sergio Valero, Raquel Navarro,
Gloria Gil, Isabel de Gracia i Teresa Soler.
Formen part de l'equip Vicky Moya, Yolanda Ruiz, Nacho Garrido, Pilar Molero, Mª
José Tronchoni i Estela Montañana.
Les obres continuen i adeqüem un dels
patis d'Infantil i comença a funcionar el nou
menjador. A les parets de l'antic es podia
llegir: En aquest menjador m'ha passat de
tot: m'he barallat, he rigut, he plorat, he
menjat coses bones i roïnes...Avui és l'últim
dia en què hem dinat ací. Hem menjat fideuà, peix fregit i kiwi. Mai oblidaré aquest
lloc.” (Alba García. 2n ESO).
Sonia Casquete llig el seu treball
d'investigació a la facultat de Filologia de la Universitat de València
La Setmana de la Primavera està dedicada a l'estudi de Les escoles del món.
Viatja fins Romania la nostra companya Anna Martínez, dins el pla de formació i coneixement de les escoles
europees i Mapi Vilar se desplaça a Dinamarca per conèixer la realitat educativa del
país. Miguel Àngel Moret viatja a Andalusia
per visitar escoles cooperatives, dins un pla
de recorreguts per la geografia escolar peninsular impulsada per la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes.
La Trobada d'Escoles
en Valencià se celebra a
Alcàsser.
Jeroni Parra celebra la
seua boda amb César a
l'Escola, convertida per a
l'ocasió en un gran local
de festes.

Edifici d’Infantil. Mirador del
Menjador. Foto desembre 2012.

-44-

1978

Espanya estrena la Constitució democràtica. Va ser aprovada en referèndum el 6 de desembre i els
ponents van ser Miquel Roca, Manuel
Fraga, Gregorio Peces-Barba, Jordi
Solé Tura, Gabriel Cisneros, Pérez
Llorca i Miguel Herrero de Miñón.
Una tragèdia a Tarragona: 131 persones moren carbonitzades per l'esclat
d'un camió amb productes químics al
seu pas pel càmping Els Alfaques.
Naix la primera xiqueta fecundada in
vitro. Robert Edwards i Patrick Steptoe
van ser guardonats amb el Premi Nobel.
Mor el Papa Pau VI. El seu successor,
Joan Pau I va morir un mes després de
la seua proclamació i aquest és substituït per Joan Pau II.
L'Ajatolà Jomeini aconsegueix enderrocar la dictadura de l'emperador
de l'Iran, el Xa Reza Pahlevi.
Naix Laura Herrero.

Josefina Dual Peris
“Fineta”

I mentrestant, a Les Carolines...
Aquest curs vam viure el moment
més trist de la nostra curta història.
Dani Hijarrubia Cloquell, un alumne de
la classe de 2 anys, arribà a l'Escola
un matí del mes de maig trobant-se
malament. Sa mare vingué de seguida
en ser telefonada i el va dur a l'Hospital La Fe, on ella treballava. Va morir
per una meningitis.
És l'any de la posada en marxa del
primer curs escolar de natació que
aleshores fèiem al Col·legi Joan XXIII
de Burjassot.
S'incorporen Conxa Franco, Manolita
Navarro, Tere Martínez i Fina Dual.
L'Escola obri el curs de 2n d'E.G.B.,
i ho fa a un nou indret: L'Eliana. Un
xalet de 2.400 m², amb jardí, piscina
i molts pins.
També és l'any de constitució definitiva com a cooperativa. La denominació oficial serà: Cooperativa de
Treball Associat Nou d'octubre.

Manuela Navarro López
“Manolita”

Plànol de Les Carolines a L’Eliana.
Planta del solar amb la disposició dels edificis i
la piscina.
A la part baixa tres plànols del soterrani, planta
baixa i primer pis del xalet on s’ubicà l’Escola.

Laura Herrero Almendáriz amb
l’alumnat d’Infantil 1 Any.
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1979

L'escriptora Carmen Conde és la primera dona en la Reial Acadèmia de la
Llengua Espanyola.
Es produeix l'accident nuclear de
Three Mile Island, a Pensilvània (EUA).
Alegria a Nicaragua per la fugida
del sanguinari dictador Somoza. Pren
el poder Daniel Ortega.
Aquest any és declarat per la
UNESCO, Any Internacional dels Infants, fent palesa la situació crítica
de milions de xiquets i xiquetes que
pateixen fam i pobresa.
El 19 d'Abril es constitueixen els primers ajuntaments democràtics.
A la televisió s'estrena Verano Azul.
La pel·lícula Grease la veuen milions
d'espectadors i la seua banda sonora és
la més escoltada.
No es queda al darrere YMCA, de Village People i Maria del Mar Bonet i
Ovidi Montllor són els cantautors més
aplaudits de la nova cançó.
Naixen Maria Jutglà i Andrea Miralles.

Obres de construcció de l’Escola a Picassent
en abril de 1982.
Darrere de la grua es veu l’estructura d’un
dels edificis del Parvulari i darrere la casa
de Juan Ortí, junt al camp de tarongers al
final de l’actual carrer Ginjoler.

I mentrestant, a Les Carolines...
Estem pensant en la nova Escola que,
definitivament, albergaria els nostres
somnis. Es fan els primers contactes i
dissenys amb els arquitectes Sandro
Pons i Carles Salvadores.
El projecte és una escola en planta
baixa, amb horts escolars, que assemble
un poble o un barri amb carrers i places...
L'escola nova es construiria a Picassent i
demanem el permís a l'Ajuntament.
També intentem declarar el nostre
projecte d'interés social (cosa que un
temps després aconseguiríem) i obtenir així un crèdit del Ministeri de Treball
que facilitara el finançament.
Ja tenim alumnes a 2n d'EGB (junts,
a la mateixa aula amb els de 1r) i el
curs següent ja seran a Tercer. L'Escola creix... i cerca un lloc.
S’ncorporen com a mestres Encarna
Serrano i Pilar Franco i una futura mestra, Mª José Domingo, que de moment,
sols fa substitucions.

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

Puri Fabià Gómez i Lidiana Gascó Guerrero

Taulell commemoratiu de la inauguració de l’edifici
d’Infantil, menjador i cuina el 26 de setembre de 2008.

Obres de construcció de l’Escola a Picassent en
abril de 1982. Darrere de la grua l’estructura l’edifici
del Parvulari que està al Sud de l’Escola i darrere la
casa de Juan Ortí. Es pot apreciar la muntanyeta on
teniem el boscany de carrasques.

Raquel Navarro Campos el dia de la inauguració de
l’edifici d’Infantil (26 de setembre de 2008).

Andrea Miralles Navarro, Maria Jutglà Guillem i
Mª José Domingo Cabanes a la porta de Les Carolines.

Foto de l’antic alumnat i personal de Les Carolines l’1 de març de 2008.
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2008

És l'any del 800 aniversari del naixement de Jaume I.
Es commemora el 60é aniversari
de la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Raúl Castro, germà de Fidel, és nomenat President de Cuba.
Eleccions Generals a Espanya. El
PSOE és el partit més votat i J.L. Rodríguez Zapatero, nomenat President
del Govern.
Se celebra l'Exposició Internacional
de Saragossa amb l'aigua com a motiu
central.
La fallida del banc nord americà Lehman Brothers, marca l'inici d’una crisi
econòmica i financera.
Barack Obama, elegit President del
EUA, primer president afroamericà.
Escola Valenciana, guardonada amb
el premi Ciudadanos 2008.
Les joguines Lego, fan 50 anys.
Se celebren els Jocs Olímpics a Pequín (La Xina).
La selecció espanyola de futbol,
campiona d'Europa.
Alberto Contador guanya la Vuelta
i el Giro. Carlos Sastre guanya el
Tour.
Rafa Nadal, campió de Roland Garros i Wimbledon.
Pau Gasol, fitxa per Los Angeles
Lakers.
Moren Josep Vicent Marqués, sociòleg
i escriptor valencià i pare i col·laborador
de l'Escola. Gonzalo Anaya, mestre, catedràtic de filosofia, pedagog i amic de
l'Escola. Joan Baptista Humet, cantautor
valencià. Sidney Pollack, director de cinema.

I mentrestant, a Les Carolines...
Apareix El Correu del dijous en format PDF.
La Setmana de la Primavera la dediquem a La Mitologia.
L'Intercanvi Lingüístic se realitza amb
un institut francés: L'oiselet de Lyon.
L'Escola fa 35 anys i ho celebrem
amb una multitudinària festa amb l'antic alumnat. Aquest dissenya una samarreta per l'ocasió amb la llegenda:
“Quan l'últim animal estiga mort;
l'últim arbre tallat i l'últim riu contaminat, el ser humà comprendrà
que els diners no es mengen”.
La I Trobada Musical d'Escoles en Valencià la celebrem a Silla.
Un grup de professorat viatja a
Noruega per conèixer la realitat educativa d'aquest país.
S'incorporen a l'Escola Aina Soler,
orientadora, Puri Fabià com a monitora d'autobús i Lidiana Gascó auxiliar de menjador.
Inaugurem els nous edificis: una
nova escola infantil i el nou menjador i cuina.

1980

Es declara la guerra entre l'Iran i l'Iraq
per diferències polítiques i religioses.
Ronald Reagan, actor a la seua joventut, és elegit President dels Estats Units
d'Amèrica.
Es assassinat John Lennon a Nova
York. Moren també aquest any el filòsof
existencialista francés Jean Paul Sartre;
l'actriu nord americana Mae West; l'actor anglés Peter Sellers; l'escriptor cubà
Alejo Cartpentier i el naturalista Félix
Rodríguez de la Fuente.
A la televisió, els programes d'èxit
van ser Barrio Sésamo, Corrupció a
Miami i Els pallassos de la tele: Gaby,
Fofó i Miliki.
Al cinema s'estrenen: El Imperio
contraataca d'Irwin Kershner, El Graduado de Mike Nichols i El lago azul de
Randal Kleiser.
Naixen Meri Alandes, Glòria Gil i
Raquel Aspas.

Raquel Aspas Gil

Aina Soler Perpiñà
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I mentrestant, a Les Carolines...
Es forma el grup d'Escoles Cooperatives (Les Carolines, Escola Gavina, La
Nostra Escola Comarcal i La Masia)
amb l'objectiu d'aconseguir formar
part d'un patronat de l'ICE (Institut de
Ciències de l'Educació, depenent de la
Diputació de València) on aconseguir
suport econòmic per pal·liar l'esforç
que estàvem fent per a no tenir uns
preus massa elitistes que permeteren
accedir a la nostra Escola a famílies
amb mitjana capacitat econòmica.
Ja portem dos cursos a l'Eliana i ens
hem adaptat molt bé. Aleshores ens
entra el neguit de veure massa lluny i aïllat el solar de Picassent. Per això, i sense
aturar el projecte, comencem a mirar altres alternatives per a fer l'Escola nova.
És l'any en què s'incorporen Abelard Barberà i Lluís Montesinos com
a professors de 3r i 4t d'EGB.

Glòria Gil Ribes

Lluís Montesinos i Barberà i Abelard Barberà Sendra

Maria Salud Alandes
Campos “Meri”
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1981

Adolfo Suárez va presentar la seua
dimissió com a President de Govern
el 29 de gener.
Aquest és l'any del cop d'Estat del
23F: el Tinent Coronel Tejero irromp
amb uns quants efectius de la Guàrdia
Civil al Parlament Espanyol durant la
sessió d'investidura del nou President
de l'Estat: Leopoldo Calvo Sotelo. El cop
d'estat va fracassar.
La venda d'oli per ús industrial com
apte per al consum humà començà
al mes de maig. Aquesta tragèdia,
que va durar molts anys, va costar la
vida a 1.100 persones i va deixar milers d'afectats.
Es proclama l'Estatut d'Autonomia
del País Valencià.
Apareixen els primers casos d'una
nova malaltia que ataca el sistema immunològic: La Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (S.I.D.A.).
Joan Fuster és guardonat amb el Premi
de les Lletres Valencianes.
El Guernica de Pablo Picasso, torna
a Espanya.
Mor l'escriptor Josep Pla, el músic
de reggae, Bob Marley i l'actriu Nathalie Wood.
La música que s'escolta és de John
Lennon, Queen, L'Orquestra Mondragón, The Rolling Stones, Ana Belén i
Víctor Manuel, Julio Iglesias o Paloma San Basilio.
Les pel·lícules de l'any: Deprisa-Deprisa de Carlos Saura; Carros de
fuego de Hugh Hudson o Aterriza
como puedas, coneguda a Sud-amèrica com ¿Dónde està el piloto?
Ángel Nieto i Ricardo Tormo van
ser campions del món de motociclisme.
Naix Teresa Soler.

I mentrestant, a Les Carolines...
Vam mirar el parvulari Peter Pan, a
Campolivar, que estava a la venda.
Carles Salvadores va fer un projecte
d'adaptació per a convertir les
instal·lacions en col·legi, però el Ministeri no ens ho va aprovar. I ens férem
a la idea d'anar-nos-en a Picassent.
El 12 de desembre de 1981 tenim el
pressupost de la constructora Xorta,
que també és una cooperativa, per un
import inicial de 36 milions de pessetes.
La nostra aportació al pla experimental de l'Institut de Ciències d'Educació,
com a Escola Pilot, va fer que el sistema d'introducció de l'ensenyament
en valencià, fóra triat , anys més tard,
per la Conselleria d'Educació com a
model a aplicar a les escoles públiques.
Continuem preocupats per no trobar un bon especialista de Música.

Comença a treballar Edyta Majewska
com ajudant de cuina.
Sònia Casquete forma part de la
cooperativa.
Andrea Miralles finalitza la substitució d'un trimestre.
L'Escola celebra el seu 35é aniversari.

Edyta Majewska
Konewka

Sonia Casquete
Alemany

Detall del Pati Central de l’Escola a Picassent
acabades de plantar les dues palmeres, encara
lligades. Foto de l’any 1982.

Teresa Soler Lahuerta

Membres de la cooperativa Les Carolines en el solar on anava
a construir-se el centre escolar a Picassent. Any 1981.
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2007

Ban Ki Moon, és elegit Secretari General de les Nacions Unides.
L'Assemblea General de l'ONU declara
2007 Any internacional de les llengües
per fomentar el multilingüisme.
Cristina Fernández, Presidenta de
l'Argentina.
Son triades, per internet, les noves set meravelles del món: La Gran Muralla Xinesa
(Xina); Petra (Jordània); el Crist Redemptor
(Rio de Janeiro, Brasil); Machu Pichu (Perú);
Chichán Itzá (Mèxic); Colisseu (Roma, Itàlia)
i el Taj Mahal (Índia).
Moren Luciano Pavarotti i Ingmar Bergman.
Doris Lessing, premi Nobel de Literatura.
Alberto Contador, campió del Tour de França.

I mentrestant, a Les Carolines...
El Correu del Dijous arriba al número 300.
Un autobús-taller de l'IVAM arriba a
l'Escola on l'alumnat de 5é i 6é de Primària i el d'ESO realitza activitats al voltant de l'obra de l'escultor Julio González.
Ens visita la delegació de l'institut italià Liceo Scientífico de Castellammare.
La Setmana de la Primavera la dediquem a la TV. sota el títol “Fem tele” i ens
visita el popular presentador Javier Martín.
La XX Trobada d'Escoles en Valencià
se celebra a Beniparrell.
S'inicien les obres de la nova escola infantil projectades pels arquitectes Pablo
Ribera i Joseán Vilar, antics alumnes de
la 2a i 3a Promocions de Les Carolines.
L'Escola guanya el prestigiós premi
Baldiri Reixach pel seu treball sobre “El
Correu del Dijous”.

Pablo Ribera Pons i José Ángel Vilar Pons.

Responsables tècnics de les obres. D’esquerra a
dreta: José Ángel Vilar, Enrique López, Juanjo Herreros, Pablo Ribera, Rosa Acebrón i Miguel Leal. Foto del
mes d’octubre de l’any 2007.

1982

I mentrestant, a Les Carolines...
Era el nostre darrer curs a l'Eliana i teníem coses a fer, perquè una vegada acabat el curs escolar havíem d'empaquetar
tot el material i els mobles i deixar el xalet
en condicions i preparar l'Escola de Picassent. Muntar classes, comprar el que hi faltava, tot això sense comptar amb els
possibles imprevistos, sense oblidar-nos de
la part pedagògica.
L'Escola acaba el curs 81/82 en 5é
d'EGB. És el tercer curs que el gabinet psicopedagògic està format per dues psicòlogues: Imma Montés i Carmen Ferrándiz.
També tenim Gabinet Mèdic a càrrec dels
pediatres Carlos i Fernando García-Sala.
Des del curs 79/80, Mª José Viñals és la
monitora dels cursos de natació.
A la primavera ve, per demanar treball, un mestre amic d'Abelard: Miguel Ángel Moret, qui es queda com a
auxiliar de la classe d'Infantil 2 anys
per substituir Rosa Mari, qui agafa la
baixa maternal.
Al mes de juliol, amb una calor insuportable, col·loquem el col·legi de l’Eliana en un camió i fem el trasllat a
Picassent.

Espanya organitza el Campionat
Mundial de Futbol per primera vegada.
El logotip del Campionat era una taronja vestida de futbolista. Itàlia va
ser la guanyadora.
Greenpeace aconsegueix paralitzar
el vessament de 3.000 tones de residus nuclears a les costes atlàntiques espanyoles.
Victòria del PSOE a les Eleccions Generals celebrades a l'octubre. Felipe González és investit President del Govern.
Els militars colpistes Tejero i Milans del
Bosch, són destituïts, jutjats i condemnats
per la seua participació a l'intent de colp
d'estat de 1981.
La pantanada de Tous deixa 30.000
persones sense llar i en provoca la
mort de 38.
Gabriel García Márquez rep el
Premi Nobel de Literatura.
En busca del arca perdida i E.T. d'Spielberg, Víctor o Victòria d'Edwards o
Poltergeist de Hooper són algunes de
les pel·lícules més vistes.
Michael Jackson amb Thriller, Mecano
amb Me colé en una fiesta o Supertramp amb It's raining again, són alguns dels artistes més escoltats i vists.
S'inaugura el Pirulí (el nou centre d'emissions anomenat Torrespaña) per TVE.
Els programes més vistos són: El libro
gordo de Petete, Barrio Sésamo, D'Artacan y los Mosqueperros, la telenovel·la Dinastia i Un, dos, tres, responda otra vez.
Naix Carles García Rosell.

Perspectiva de l’edifici de Les Carolines a Picassent.
Fotografies de les obres de l’edifici d’Infantil, menjador i cuina. Any 2007.
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Obres de l’Escola a Picassent. Foto abril 1982. S’observa
entre les dues estructures l’espai que ocuparia el pati d’Infantil
(antic Parvulari) i darrere el mur del cap de tarongers.
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Nou curs, Escola nova! Però les coses
no foren tant senzilles. L'obra estava acabada però en faltaven els detalls. El pati
tenia màquines, arena, grava... A la cuina
havien de dur els fogons, la nevera... fins
que no estiguera tot a punt no podia passar la inspecció del gas i sense la seua autorització no podíem cuinar.
Si a l'Eliana feia calor, què dir a Picassent sense cap arbre que ens protegira?
Els únics arbres que teníem eren les
dues palmeres del Pati central que havien estat plantades amb una grua.
Vam començar les classes una setmana després del que teníem previst. El dia que van arribar els
nostres alumnes ens vam disfressar
els mestres dels personatges de la
cançó de Sisa: Qualsevol nit pot sortir el sol, que es podia escoltar des
de qualsevol racó dels nostres cinc
mil metres quadrats!
Treballen amb nosaltres els professors Pepe Mata (3r EGB), Juli Hurtado (professor de Música) i Pere
Sellés (professor d'Educació Física) i
Mª José Blanco com a netejadora.

2006

Carles García Rosell, Mª José Blanco Rosco i
Miguel Àngel Moret Senent.

A Xile, per primera vegada, una dona
és elegida Presidenta: Michelle Bachelet.
A Espanya es produeix el primer tancament d'una central nuclear: Zorita a
Guadalajara.
A València ocorre el més gran accident
de metro de la història; a la línia 1 i a
l'estació Jesús: 43 morts i 47 ferits.
Fernando Alonso se proclama campió
del món de F1 per segona vegada i Jorge
Lorenzo, de motociclisme en 250 cc.
Moren Rocío Dúrcal i Rocío Jurado, cantants; el periodista valencià Toni Mestre, l'actor Glenn Ford i el cantant afroamericà
James Brown. També els dictadors Augusto
Pinochet (Xile) i Sadam Husein (Iraq). Mor
també Francisco Fernández Ochoa qui, als
Jocs Olímpics d'hivern de Saporo (Japó), va
obtindre una medalla d'or.

I mentrestant, a Les Carolines...
Mor la nostra companya i sòcia Rosa
Ferreres Bonet després d’una llarga
malaltia.
La Trobada d'Escoles en valencià
se celebra a Picassent.
Naix Akoe, una cooperativa de 2n
grau- Una cooperativa de Cooperatives- que agrupa a 9 escoles valencianes: Escola Gavina, Escola la Masia, la
Nostra Escola Comarcal, la Florida,
Grupo Sorolla, Escuela 2, Grans i menuts, el Drac i Escola Les Carolines.
El III Intercanvi Lingüístic es fa amb
el Liceo Scientifico F. Severi de Castellammare di Stabia -Itàlia-.
La Setmana de la Primavera la dediquem a l'Astronomia.
El Dia de la Música, dedicat a W. A. Mozart
en el 250 aniversari del seu naixement.
Rebem l'autorització administrativa
per poder tenir dues unitats de la classe
de 3 anys: el Projecte de Creixement de
Les Carolines és ja una realitat.
Es fan 10 anys de la remodelació de l'edifici de Primària i ho celebrem.
L'Escola assisteix a Elx al curs La immersió lingüística. Entre els ponents,
Anna Teberosky i Josep Maria Artigal, assessor de l'Escola en anglés d’infantil.
Assistim al Congrés estatal de Cooperatives que se celebra a Toledo.
Comença a treballar amb nosaltres
Salvador Bailén de la Cruz en el manteniment de les instal·lacions escolars.

Caseta construïda l’any 1998 per a commemorar els 25
anys de Les Carolines i la reforma de l’edifici de Primària.
S’enderrocà al voler traslladar-la de lloc per a realitzar les
obres de Secundària l’any 2012.
Salvador Bailén
de la Cruz

Edifici de menjador i
cuina de l’Escola a Picassent. S’observa el
pati central de terra recoberta per graveta i
sense cap arbre plantat.
Foto curs 1982 - 83.

Preparant la
Setmana de
la Primavera.
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Passacarrer de la Trobada d’Escoles en Valencià
realitzada a Picassent l’any 2006.
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1983

Per a l'estudi de la II República espanyola a una classe de Socials de 4t
d’ESO ens visiten antigues alumnes de
l'Institut Obrer de València, que funcionà en els últims anys de la República. Les dones que ens visitaren
tenien entre 80 i 90 anys.
La corresponsal de la cadena SER
al Magrib, Carla Fibla -antiga alumna
de la III Promoció- publica el seu tercer llibre “España-Marruecos desde
la orilla sur”.
Es produeix un eclipsi anular del
Sol i a l'Escola el treballem amb càlculs, observacions, termòmetres,
ulleres especials, gràfics i telescopis.
Rosa Ferreres, auxiliar de menjador, es
reincorpora al treball després de mesos
de malaltia.
Clara Broseta, monitora de l'autobús
deixa de treballar definitivament per problemes de salut.
La Setmana Literària estigué dedicada
a la Literatura Medieval.
Tere Martínez, la nostra entranyable
cuinera, es jubila i és substituïda per
Salva Girbes. Aquest any també s’incorporen a Les Carolines Mª Ángeles
Crespo i Cristina Monsalve.

Salvador Girbes Broseta i Tere Martínez Piqueras

S'aprova la llei d'avortament.
Els afectats per l'enverinament
massiu de l'oli de colza al 1981, es
manifesten demanant al Govern solucions.
A l'Argentina Raúl Alfonsín és proclamat President. Va prometre la derogació de la Llei d'autoamnistia que
havia autoproclamat el govern anterior, la Junta Militar.
Primera pel·lícula espanyola que
aconsegueix l'Oscar, el premi de l'Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogàfiques nordamericana. El premi
va ser per a Volver a empezar, de
José Luís Garci.
Moren: Charlie Rivel, el pallasso
universal; Hergé, autor dels dibuixos
de Tintín; Mercé Rodoreda, autora
de La plaça del Diamant; Joan Miró,
pintor; i el cineasta Luis Buñuel.
Apareix la placa vitroceràmica i el primer ordinador amb ratolí: es diu Lisa
i el va fabricar Apple.
I també el primer disc compact: el
CD, revolucionant el món de la música enregistrada.
Entra en funcionament la primera
central d'energia solar d'Europa.

I mentrestant, a Les Carolines...
El Ministeri d'Educació ens concedeix una subvenció per a sis unitats
d'EGB. Com que en teníem set (però
la de sisé estava junt amb la de seté)
l'Associació de mares i pares va decidir que es repartira la subvenció
entre tot l'alumnat que cursava EGB.
Abelard pren un any d'excedència i
s'incorpora al Claustre Joan Escrivà.
L'Associació de mares i pares decideix canviar d'empresa d'autobusos i
contracta Autocares Capaz.
Elaborem la guia per elegir els llibres de
text en base als continguts, a la ideologia i
la presentació.

Detall de la taula sota la garroferra
que entre els anys 2000 i 2012 estava junt al Poliesportiu de Les
Muntanyetes. Darrere es pot observar el sostre de la caseta d’Infantil.

Clara Broseta Laporta

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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Moros i Cristians de l’any 1983 al pati central.
Destaquem al centre de la fotografia a Amparo Montesinos; al fons
a la dreta: Encarna Serrano, Fineta Dual i Manolita Navarro.
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1984

I mentretant, a Les Carolines...
Ampliem la figura i les funcions del
coordinador/coordinadora de cicle.
Junt a la Coordinadora General elaboren el pla de treball i la coordinació entre els diferents cicles. Són els
seus portaveus; transmeten la informació i els problemes; és qui aglutina tota la informació de material,
llibres de text, eixides, etc.
El Gabinet mèdic desapareix per
decisió de l'AMPA que considera més
barat que un centre mèdic faça la revisió.
El Ministeri d'Educació ens subvenciona un curs més, però continuant
amb la seua filosofia de la ràtio,
només en tenim set cursos d'EGB
(puix 7é i 8é continuen junts). La primera promoció està a punt d'eixir...

S'inaugura el Museu d'Art Romà de
Mèrida (Càceres), construït per Rafael Moneo.
Al cinema, la pel·lícula Gremnlins
causa furor.
De la mateixa manera, Thriller, de Michael Jackson, és la número ú i Madonna
imposa el seu estil de moda, inspirat en
els dissenys de Jean Paul Gaultier.
Apareix el nou model d'automòbil
Ibiza, fabricat per l'empresa espanyola
Seat, independitzada de l'italiana Fiat.
A l'Índia té lloc una tragèdia en produirse una fuga de gas tòxic de la multinacional Unión Carbide.
Apareix la primera planxa a vapor revolucionant eixa manera de fer la tasca
de la llar i, al mateix temps, la primera
mountain bike, nascuda per a botar voreres, escales i muntanyes.
Pel que fa als esports, la selecció
espanyola de bàsquet aconsegueix la
medalla de plata als Jocs Olímpics
de Los Ángeles (EUA).
Naix Naira Riobo.

2005

Any Cervantes en fer-se 400 anys
del Quixot.
És aprovada pel Congrés dels Diputats
d'Espanya la Llei que permet el matrimoni
i l'adopció entre persones del mateix sexe.
El gran tercer atemptat terrorista
d'Al Qaeda a Europa es produeix a
Londres amb el resultat de 56 morts i
centenars de ferits.
Un incendi va calcinar dues mil hectàrees de camp i van perdre la vida onze
persones a Castella-La Manxa.
L'huracà Katrina va provocar la mort de
1.836 persones a Nova Orleans (EUA).
Es commemora a Polònia el 60é aniversari de l'alliberament del camp de concentració nazi d'Auschwitz-Birkenau.
Es celebra a Barcelona la I Conferència
Mediterrània de les Nacions Sense Estat.
Cessa la lluita armada de l'IRA (Irish
Republican Army).
L'equip espanyol de handbol es proclama campió del món. Rafa Nadal guanya
el trofeu Roland Garros. Fernando Alonso
es proclama campió del món de F1.
Moren l'escriptor Arthur Miller; el Papa
Joan Pau II i el substitueix Benet XVI; Rainiero, Príncep de Mónaco, la soprano Victoria de los Ángeles i el compositor i
pedagog musical valencià Armand Blanquer i Ponsoda.
La pel·lícula d'Alejandro Amenábar Mar
adentro guanya l'Oscar de Hollywood a
la millor cinta de parla no anglesa.

I mentrestant, a Les Carolines...
Comencem l'any de dol per la mort
de la nostra estimada alumna Canto
Soto Bedate.
L'intercanvi lingüístic es realitza
amb un institut de la ciutat polonesa
de Lödz.
Se celebren els 20 primers anys
d'Escola Valenciana. La Trobada d'Escoles en Valencià es realitza a Paiporta.
L'Escola organitza, per primera vegada, el Dia de la Música.
La Setmana de la Primavera es dedicà a l'expressió corporal sota el
lema “Mou-te ja!”
Teresa Soler Lahuerta, comença
les pràctiques.

Mª Ángeles Crespo
Abad-Moreno

Cristina Monsalve Yago

Naira Riobó Adam

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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Esquerra i dalt, alumnat contemplant l’eclipsi de
sol el 3 d’octubre de 2005 al pati de l’Escola.
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2004

Neix Facebook revolucionant la comunicació social.
La major tragèdia terrorista es va
produir l'11 de març a Madrid. Van
morir 191 persones en esclatar
tretze bombes instal·lades als trens.
El 14 de març se celebren eleccions
generals i el PSOE obté la majoria. El seu
candidat, José L. Rodríguez Zapatero
seria proclamat President del Govern.
Les tropes espanyoles destinades a l'Iraq són retirades per ordre del Govern.
Un tsunami devastà Malàisia, Sri
Lanka, l'Índia i Tailàndia, morint tres
centes mil persones.
Ampliació de la Unió Europea en 10
països nous:, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República
Txeca, Eslovàquia, Eslovènia i Xipre.
Mor Ronald Reagan, expresident
dels EUA. Moren també el ballarí Antonio Gades, l'actor Marlon Brando i
el cantant Juanito Valderrama.
Als Jocs Olímpics d'Atenes, Gervasio
Deferr, or en salt masculí; Fernández i
Iker Martínez, or en vela; David Cal or
en 1000 metres i plata en 500 en canoa.
Dani Pedrosa, campió del món en 250 cc.

I mentrestant, a Les Carolines...
La Setmana Literària està dedicada
al Teatre amb la col·laboració dels actors Carles Sanjaime, Amparo Puig,
Martí Cases i Candela Montesinos.
La Setmana de la Primavera té com
a tema l'Alimentació.
Al Carnestoltes el professorat es disfressa de bebé.
El Correu del dijous arriba al número 200 i n'edita un d'especial.
4t d'ESO visita el Parlament Europeu.
Arribem a la XVIII Promoció.
S'incorpora a la Cooperativa Laia
Campos Saurí.

1985

Espanya signa l'adhesió al tractat de la
Unió Europea: el desig de trencament de
l'aïllament internacional, havia arribat.
S'aprova al Parlament la Llei d'interrupció voluntària de l'embaràs contestada
fortament per l'Església Catòlica i pels
sectors més conservadors de la societat.
Cinc mil emissores de ràdio de tot el
planeta van emetre simultàniament la
cançó de Michael Jackson i Lionel Richie
We are the world, per conscienciar de la
fam a Àfrica. Sebastiao Salgado, fotògraf, i cantants com ara Sting, Bono o
Queen, participen en iniciatives similars.
França realitzà proves nuclears a l'atoló
de Mururoa, als mars del sud de l'oceà Pacífic. Greenpeace havia enviat el vaixell
Rainwob Warrior per detindre les proves,
però fou atacat per les forces policials franceses, amb el resultat d'un mort de l'ONG.
Joan Manuel Serrat publica El sur
también existe sobre textos de Mario
Benedetti.
Mor l’actor Rock Hudson. Va ser la primera persona pública que va declarar
que estava infectada de la que seria la
nova pandèmia: la S.I.D.A.
Mor també Orson Welles.
Naixen Raquel Navarro Campos i Elena
Palau Carrascosa.

I mentrestant, a Les Carolines...
Arribem a la I Promoció!
L'alumnat nascut al 1971 acaba la seua
escolarització de l'Ensenyament General
Bàsic -8é d'EGB- a Les Carolines. Són els
pioners/pioneres i la majoria d'ells i elles han
crescut a l'Escola, perquè alguns i algunes
tan sols tenien un any quan van començar.
Davant un esdeveniment tan important,
s'organitza la Festa de Comiat que se celebrà
per la nit, al teatre del Poli Vell. Vam convidar
les famílies i la resta d'alumnat de l'Escola.
Un representant de les classes dels darrers
cursos, va llegir un escrit de comiat que havien redactat entre tots. Es van posar diapositives de quan l'alumnat era menut.
Estàvem tan contents! L'Escola va llegir un
document d'agraïment a les famílies que havien confiat amb nosaltres.
La nit va ser amenitzada per un conjunt
musical, guiat per Abelard, i el repartiment de sangria i cava. Quins temps!
Després d'aquella primera festa vam canviar l'alcohol per orxata i granissats.
Al setembre, Conxa Pérez substiueix
Pepe Mata; al novembre Maluy Benet és
substituïda per Emili Olmos, i Mapi Vilarde baixa maternal de la seua filla Ana i
en excedència durant la resta del curs-,
és substituïda per Mª José Domingo.

Mª José Domingo Cabanes amb Emili Olmos i Pascual

Elena Palau Carrascosa i Raquel Navarro Campos

Laia Campos Saurí

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí.
Any 2011.
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1986

El transbordador nordamericà Challenger esclatà tan sols 75 segons després
d'enlairar-se morint els 7 tripulants.
El dictador filipí Ferdinand Marcos i
la seua esposa Imelda fugen del país
després d'assassinar Benigno Aquino,
la dona del qual, Corazón Aquino, va
ser elegida Presidenta del país.
Se celebra el primer referèndum en democràcia a Espanya: es qüestiona l'entrada
en l'Organització del Tractat de l'Atlàntic
Nord (OTAN) i la campanya divideix el país.
L'ajustat resultat dóna la victòria a la incorporació a l'Organització militar.
Moren Simone de Beauvoir, escriptora feminista i l’escriptor Jorge Luis
Borges.També mor l’actor Cary Grant.
600.000 persones exposades directament a les radiacions i més de 5.000.000
danyades pel desastre nuclear de Txernobil
(Ucraïna) que va deixar 4.000 morts.
El cometa Halley passà pel punt orbital
més proper a La Terra.
Al cinema es podia veure La Misión, Top
Gun i Memòries d'Àfrica.
A la televisió les sèries de moda van
ser Luz de Luna, Falcon Crest i La bola de
cristal. Pilar Miró va ser nomenada Directora General de RTVE, sent la primera
dona que n'ocuparia el càrrec.

I mentrestant, a Les Carolines...
Se sol·licita la concertació plena, segons la LODE, per a les vuit unitats de
l'EGB. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concedeix però només
per a set unitats. L'Escola recorre la resolució i finalment són concertades les
vuit unitats per un període de tres anys.
Chon deixa la Coordinació pedagògica i passa a encarregar-se de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge
dins del Gabinet psicopedagògic.
Tenim secretària per primera vegada! Lupe Tena s'encarrega d'eixes
feines (i moltes més).

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.
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
el Globus d'Or i l'Óscar.
Moren els escriptors Terenci Moix,
Manuel Vázquez Montalbán i Miquel
Martí i Pol. També dos grans de la pantalla: Katherine Hepburn i Gregory
Peck. Ens deixa també Celia Cruz.

I mentrestant, a Les Carolines...
Entra a formar part de la Cooperativa Mónica Jover Añón.
El 9 d'octubre fem un homenatge
a les danses d'Algemesí.
El lema de la VIIIa Setmana Literària va ser el de Trau la llengua: una
setmana dedicada a la Llengua i la
Literatura valencianes.
La notícia més trista: mor l'alumna
Carolina Blas, estudiant de 3r d'ESO.
Ens visita un dels grans: el fotògraf
Sebastiao Salgado i ens fa un reportatge el dia 6 de març de 2003.
Es realitza al mes de març el 1r Intercanvi Lingüístic amb un Institut de
Pori, Finlàndia.
La falla d'eixe any té com a tema
el No a la guerra.
Es jubila, en fer 65 anys, Manolita
Navarro, sòcia i companya de treball.
La Trobada d'Escoles en Valencià
es realitza a Alfafar.
La Festa de la Primavera és un
viatge a altres cultures.

Mónica Jover Añón

Detall del Pati Central i del porxo
d’Educació General Bàsica (actual
edifici de Primària) de l’Escola a Picassent. Foto de l’any 1982.

Sebastiao Salgado visità l’Escola i ens retratà.

Balladora gitana
actuant en maig de
2003.

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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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, escultor, Berlanga, cineastes,
Alfons Cucó, escriptor i polític valencià i Ladislao Kubala, jugador i després entrenador de futbol.
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.
Comença la construcció del primer
Mur de la Vergonya -130 Km- que separava i separa Palestina d'Israel.
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.
Lula, del Partit dels Treballadors
guanya les eleccions al Brasil.
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.

I mentrestant a Les Carolines...
Noelia Monerris, professora d'Educació
Física, comença a treballar. També ho fa
Amparo Montesinos, auxiliar de cuina.
La Trobada d'Escoles en Valencià
se celebra a Xirivella.
La Junta Directiva de l'AMPA estava
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.
La Setmana Literària, dedicada a l'humor, coincideix amb les Carnestoltes.
La Festa de la Primavera està dedicada a l'estudi dels ecosistemes.

1987

El quadre Els gira-sols de Vincent
Van Gogh, aconsegueix ser el més car
venut en una subhasta d'art: 500.000
lliures esterlines. L'obra va ser comprada per marxants japonesos.
Moren l’actriu del cinema Rita Hayworth, l’artista plàstic de la modernitat
Andy Warhol i l’actor Fred Astaire.
Margaret Thatcher, Primera ministra britànica, guanya les eleccions per tercera
volta consecutiva.
ETA col·locà una bomba al supermercat
Hipercor a Barcelona amb el resultat de 21
persones mortes.
L'esportista valencià Jorge Martínez
Aspar va ser proclamat, per segona
volta, campió del món de motociclisme.
Carl Lewis i Ben Johnson baten tots
els rècords de velocitat en pista als
Campionats Mundials d'Atletisme celebrats a Roma. A Johnson li van
traure el títol per dopatge.
La pel·lícula Mujeres al borde de un
ataque de nervios de Pedro Almodóvar és seleccionada per l'Acadèmia
de Cinematografia per representar
Espanya als Oscar. També se'n duu
cinc Premis Goya.
A les llars espanyoles s'introdueix
el paper de cuina.
L'àlbum musical Joshua Tree, del
grup irlandés U2, és el més escoltat.

I mentrestant, a Les Carolines...
És l’any en què mestres com Lluís
Montesinos, Chon i Alícia García-Sala
abandonen el projecte per emprendre
nous camins professionals.
Conxa Franco és, des del curs anterior, la
Coordinadora Pedagògica.
Rosa Mari té la seua segona filla.
Com què la II Promoció ja ha acabat els
seus estudis a l'Escola i es troba als instituts, organitzem una enquesta entre
aquest alumnat per comprovar els seus
resultats acadèmics, comprovant que no
hi ha hagut cap sorpresa i que demostren
els mateixos nivells que a l'Escola.
Participem en la Reforma del Cicle
Mitjà de l'EGB organitzat per la Conselleria d'Educació. El Claustre obri un
debat per la integració o no de l'alumnat amb discapacitats físiques i psíquiques, relacionant-nos amb institucions
i escoles d'integració.

Mª José Domingo, Mapi Vilar i Rosa Mari
Javaloyes disfressades durant els Carnestoltes en febrer de 2002.

Amparo Montesinos
Barberà

Porta principal de Les Carolines fins l’any 2012.
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1988

Amb la coneguda expressió “Ja sóc
aquí”, el President de la Generalitat de
Catalunya Josep Tarradellas, torna a
Espanya després d'un llarg exili.
El 9 d'octubre -coincidint amb el 750
aniversari de l'entrada de Jaume I a València- s'inaugurà el metro a la ciutat.
Gorbachov comença les reformes a
l'antiga URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques): s'enceta la Perestroika (democràcia).
George Bush succeïx a Ronald Reagan com a President dels EUA. Benazhir Bhutto és elegida Primera Ministra
del Pakistan.
Un voraç incendi acaba amb el
Chiado, un del barris més bonics de
la ciutat de Lisboa.
La Declaració Universal dels Drets Humans fa 40 anys des de la seua aprovació
per l'Assemblea General de l'ONU (Organització de les Nacions Unides). A Barcelona té lloc un concert, per celebrar
l'esdevenmiment, al qual actuen Bruce
Springsteen, Peter Gabriel o Sting.
És presentada a Barcelona Cobi, la
mascota dels Jocs Olímpics que se celebrarien a la ciutat comtal al 1992. La va
realitzar el dissenyador valencià Javier
Mariscal.
Mil milions de persones van seguir el
concert que se celebrà a Londres a favor
de Nelson Mandela, en el seu 70 aniversari, quan encara estava a la presó.
Una altra vegada el corredor valencià Jorge
Martínez Aspar es proclama campió del món
en 80 i 125 cc.
El Tour de France celebra el seu 75
aniversari i la guanya Perico Delgado.

I mentrestant, a Les Carolines...
Conxa Franco, la tercera Coordinadora
Pedagògica, ocuparà el càrrec fins a l'acabament del curs. Al setembre Miguel Àngel
Moret es va fer càrrec de la Direcció.
S'introdueix l'activitat de tutoria en els
cursos superiors de l'EGB.
L'Escola va començar les campanyes
de publicitat a la premsa escrita. El
dissenyador gràfic Julio Giner, va dirigir el projecte.
L'any 1988 començà a treballar
amb nosaltres Rosa Herrero i al 1989
ho farien Julia Valero i Laura Broseta.

Julia Valero Picazo, Rosa Herrero Marchuet i
Laura Broseta Laporta

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'Al corà.
Quasi 3000 morts en l'atemptat terrorista sobre els edificis bessons de Nova
York (EUA).
Ens deixaren: Anthony Quinn, actor mexicà nacionalitzat estatunidenc. Paco Rabal,
actor espanyol de renom internacional. George Harrison, component del grup musical
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 d'argentins).
Deixa de vendre's a Espanya la
benzina amb plom.
Madrid, ciutat capital mundial del
llibre.
S'estrena Los otros, d'Alejandro
Amenábar, Harry Potter i la pedra filosofal i El Senyor dels Anells: la Comunitat de l'Anell.

I 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.
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.
S’incorporen a treballar a l’Escola
Amparo Monsoriu, Emilia Alemany,
Mª José Ibáñez i Amparo Broseta.

Emilia Alemany Morales, Amparo Broseta Laporta,
Mª José Ibáñez Dual i Amparo Monsoriu Santamaría.
Publicitat
de
l’Escola d’Estiu de
Les Carolines publicada al semanari “El Temps”
l’any 1988.
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Cartell de la Setmana Literària dedicada al Cinema.
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2000

Comença l'any sense acomplir-se
les prediccions de catàstrofe informàtica anunciades.
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.
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.

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 Casquete i Mónica Jover.
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.
L'antiga alumna Susana 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
sobre la eutanasia”.

1989

L'escriptor indi Salman Rushdie, musulmà, va publicar la novel·la Versos
satànics que va provocar l'ira del
règim fonamentalista de L'Iran posant-li preu a la seua vida.
A Pequín es produeix la matança de
la Plaça de Tiananmén: centenars i
qui sap si milers de víctimes a conseqüència d'un brutal atac contra la població civil per part de l'exèrcit de la
nació més poblada del món.
Enderrocament del mur de Berlín en
mig d'un clam popular. Edificat a l'any
1961 per a què el poble d'Alemanya
Oriental no fugira, fou abatut per la
gent de les dues bandes de la ciutat
simbolitzant així la fi del comunisme.
Ceaucescu i la seua dona Elena van ser
executats al carrer a Bucarest.
Apareix la Gameboy, fabricada per
l'empresa de jocs de cartes japonesa Nintendo. S'arriben a vendre més de 100 milions d'unitats.
Prince i Julio Iglesias són els cantants més escoltats.
La pel·lícula Indiana Jones y la última
cruzada és la més vista.

I mentrestant, a Les Carolines...
Gladys Jacobo, que ja estava un
curs amb nosaltres, entra a formar
part de la Cooperativa.
Entren a formar part de l'equip Isabel
Sanchis i Elena Mª Peris -que actualment ja no estan a l'Escola- i Rafa Santibáñez.
Juli Hurtado, actual Director dels
Cors de l'ONCE i de L'Eliana i professor
a la Universitat, decideix estudiar Magisteri i ha de deixar l'Escola, encara
que continua com a director del nostre
Cor. El substitueïx Inés Llopis.
El Claustre aposta per la introducció de
l'especialista de Plàstica en els tres cursos
superiors de l'EGB, encara que la Llei no ho
demanés.
S'introdueix la pràctica de Judo com
a activitat extraescolar amb Juan García
com a professor.
Apareix la revista escolar El Butlletí,
predecessora d’El Correu del dijous.

Gladys Jacobo Srrurr i Rafa Santibáñez Parra
Mònica Jover Añón i Sònia Casquete Alemany

Detall del Passadís de les Moreres a la part posterior de l’edifici de Primària. S’observa a la dreta,
el mur que limitava l’Escola per la part Nord, ple
de buguenvíl·lies.
També es pot veure l’escala que es va construir
per accedir al solar de jocs i al pavelló cobert, i
posteriorment a l’actual edifici d’Infantil, menjador
i cuina.
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Porta d’accés al Parvulari -Educació Infantil-entre
els anys 1982 i 2008. Finalitzades les obres de Secundària l’any 2012, aquest detall de la història de
Les Carolines a Picassent, continua al maiteix lloc
on va ser construïda.
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1990

L'ONU declara aquest any el de l'Alfabetització.
Violeta Barrios de Chamorro nova
Presidenta de Nicaragua.
Manuel Fraga és elegit President de
la Xunta de Galícia
A Sud-àfrica és alliberat Nelson Mandela,
més de 20 anys empresonat per denunciar
l'apartheid (privació de drets a la majoria
negra).
Lituània es converteix en la primera
república independent de l'URSS -Unió
de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
Després de 45 anys de divisió, l'Alemanya de l'Est i de l'Oest s'unifiquen.
Dimiteix, després d'11 anys al
poder, la primera ministra britànica
Margaret Tatcher.
Comencen les obres per a la construcció
del túnel que uniria Europa continental
amb les Illes Britàniques i que s'acabaria al
1994.
Comencen a emetre Canal + Espanya.
Es cancel·len les visites a la Torre de
Pisa (Itàlia) per intentar corregir la seua
inclinació, la qual cosa s'aconseguí al
1994.
Moren els escriptors Roal Dahl (Els
Gremlins, Charlie i la fàbrica de xocolata) i Manuel Puig (El beso de la mujer
araña).
Pretty Woman és la pel·lícula de l'any.
Es donen a conèixer les primeres fotografies de la superfície de Venus.
El científic valencià Santiago Grisolía,
Premi Príncep d'Astúries d'Investigació
Científica i Tècnica.

I mentrestant, a Les Carolines...
Comencen les obres de remodelació del
Pati Central de l'Escola consistents en la
plantació de gesmilers i glicínies, xiprers i
xicrandes, i en la construcció de dos semicercles tot just on són les palmeres.
Una de les tradicions escolars ha
sigut la capacitat de les famílies per associar-se en el que anomenàvem Comissions. Es van formar per resoldre
temes diversos: l'economia, el menjador. Hi havia de més profundes com
ara una que se n'ocupava de fer un estudi de la sexualitat adulta, guiats pel
sociòleg Josep Vicent Marqués. Però la
que més persones aglutinava era, òbviament, la Comissió de Festes. Era
l'encarregada de dissenyar, junt al professorat i treballadors/treballadores,
les festes de la Primavera o d'especials.
Aquest any l'esmentada Comissió decidí
organitzar la festa del 18é aniversari de l'Escola amb un extens programa que començava un 22 de març i acabava el 21 de juny.
A més, es van convocar concursos de poesia
i pintura i l'artista gràfic Enric Solbes va col·laborar amb una serigrafia.
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Portada del programa del 18é aniversari de
l’Escola.

1999

Es als 36 anys, retira Michael Jordan,
un dels millors jugadors de bàsquet.
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.
Mor Ramón Rubial, President del
PSOE des de 1976. Moren també
Hassan II del Marroc; Alfredo Kraus,
tenor, i el poeta Rafael Alberti.
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.
Desastre ecològic a Brest (França) pel
vessament de 30.000 tones de fuel en
partir-se el buc petrolier Erika.
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.

I 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.

Detall del Pati d’Educació Infantil fins l’any 2008
en el qual aquest cicle es va traslladar a les noves
instal·lacions.
Finalitzades les obres de Secundària l’any 2012,
l’espai d’aquest pati continua ubicat entre els dos
edificis d’aules de Secundària i està cobert per les
sales de professorat.

Classes de Tercer i Quart
d’E.G.B. (“Pitufos” i “Arc
del Cel”) al pati de l’Eliana.
Són l’alumnat de la Primera i Segona Promocions de Les Carolines.
La foto està realitzada en
hivern del curs escolar
1981 - 82.
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1998

Aquest any és declarat el dels oceans.
Se signa l'acord de pau entre catòlics i protestants a l'Ulster (Irlanda)
posant fi a un conflicte de 30 anys.
L'últim dictador argentí, el general
Videla, és condemnat a cadena perpètua. Augusto Pinochet, dictador de
Xile, és processat pel jutge Baltasar
Garzón i detingut quan es trobava a
Londres a un hospital. El Govern del
Regne Unit no autoritzà l'extradició a
Espanya per raons humanitàries.
Ramón Sampedro, tetraplègic des dels
26 anys, es lleva la vida ajudat per una
amiga, encetant així una fase més profunda en el debat sobre el dret a morir
dignament. La seua vida inspirà la pel·lícula Mar adentro, d'Alejandro Amenabar.
Cinc milions de metres cúbics d'aigua
àcida i carregada de metalls pesants són
vessats al Parc Natural de Doñana (Sevilla),
en un desastre ecològic de suma gravetat.
Es dóna a conéixer la nova moneda
europea: l'euro.
El Premi Príncep d’Astúries de les Arts
és per al fotògraf Sebastiao Salgado,
que uns anys després visitaria la nostra
Escola i ens fotografiaria.
José Saramago guanya el Premi
Nobel de Literatura.
Es crea l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
Moren Octavio Paz, Premi Nobel de Literatura al 1990; Frank Sinatra, cantant;
el motorista Ricardo Tormo, l'escriptor
Joan Brossa i el cantant Lucio Battisti.

I mentrestant a Les Carolines...
Continuen els actes per celebrar el 25é
aniversari de l'Escola amb un Concert del
Cor de l'Escola, una taula Rodona al voltant de la figura de Gonzalo Anaya i amb
la Gran Festa de la Primavera dedicada
a aquests 25 primers anys on es van retolar els carrers i places de l'Escola i es
va construir la famosa caseta (desapareguda a conseqüència de les obres l’any
2012). També es va realitzar el mural
dissenyat pel dibuixant Ortifus, pare de
Saúl Ortiz de la 5a promoció.
Apareix el primer número d'El Correu
del Dijous el 17 de setembre de 1998.
Jeroni Parra, físic, i Anna Martínez,
filòloga, entren a formar part de la
nostra Cooperativa.

1991

I mentrestant, a Les Carolines...
Entren a formar part de la cooperativa Pilar López i Mª Carmen Gil.
Una de les activitats que es potencien és l'Agricultura incorporant el
professor Ramón Navarro com a especialista responsable de posar en
funcionament els horts escolars.
El dibuixant i humorista Ortifus, dissenya un mural que il·lustra el pati Central, per a la Festa de la Primavera. En
aquell moment teníem al seu fill Saúl
Ortiz Sanchis -5ª promoció- a l'Escola.
Es fa el primer intent de crear l'Associació d'antics alumnes en la Festa d'Antics Alumnes d'aquell any on s'elaborà
una enquesta per saber els resultats
acadèmics o la seua vida laboral. Aquella idea no va consolidar-se.
Una de les propostes que rescatem
d'aquell any va ser la Nit a les Estrelles que va passar a l'Escola el curs
de 5é, amb recerca d'animals nocturns, orientació i cuina.

Onze mil soldats soviètics abandonen l'illa de Cuba.
Comença, per part dels EUA, l'anomenada Guerra del Golf contra la invasió de
Kuwait per Iraq.
El Pacte de Varsòvia, format pels
exèrcits dels països socialistes, es dissol. Moldàvia es declara independent
de la URSS i aquesta deixa d'existir
convertint-se en la Federació Russa.
El Tribunal Constitucional Espanyol
resol que el funcionariat que treballa a
la Generalitat de Catalunya, ha de
saber català.
Moren Montserrat Roig (El temps de
les cireres) i Freddie Mercuri (Queen).
Ay Carmela, de Carlos Saura obté
13 premis Goya.
Martín López Zubero obté la primera
medalla d'or per a la natació espanyola.
Mecano publica Aidalai.
S'estrenen El silenci dels corders i
La Bella i la Bèstia.
Montserrat Caballé, Victoria de los
Ángeles, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Josep Carreras, Alfredo Kraus
y Plácido Domingo, Premi Príncep
d'Astúries de les Arts.

Jeroni Parra Ibiza i Anna Martínez Montalt

Detall del Pati d’Educació Infantil fins l’any
2008 en el qual aquest cicle es va traslladar a
les noves instal·lacions.
S’observa la porta de l’antic menjador escolar
per la que accedia l’alumnat d’Infantil.
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Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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1992

I mentrestant, a Les Carolines...
Es posa en marxa el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) d'ensenyament
en valencià per a alumnat castellanoparlant vigent fins ara.
Dissenyem el Pla d'Ensenyament de
l'Anglès per a tots els cursos de l'EGB.
La Festa de la Primavera és la primera
temàtica. En aquella primera edició la dediquem a l'estudi dels 4 elements: l'aire,
l'aigua, el foc i la terra, i aquella experiència ens va semblar tan interessant que,
des d'aquella edició, en cada Festa es treballa un tema.
Al mes de setembre, en iniciar-se el
curs 1992-1993, Maria Elena Nonnast
s'encarrega de la Direcció de l'Escola.

Els EUA estableixen relacions diplomàtiques amb Rússia.
S'inaugura la primera línia d'alta velocitat
espanyola (AVE) entre Madrid i Sevilla.
Se celebra l'Exposició Universal a Sevilla.
Se celebren a Barcelona els Jocs
Olímpics. Espanya obté 22 medalles.
S'inaugura el Museu Thyssen a Madrid.
El ciclista Miguel Indurain guanya
per segona vegada el Tour de França.
Rigoberta Menchú, activista guatemalenca pels drets del poble indígena,
Premi Nobel de la Pau.
L'ONU declara el 8 de juny com Dia
dels Oceans.
Moren Isaac Asimov, (la saga La
Fundació) escriptor i bioquímic; el cantaor Camarón de la Isla (Soy Gitano);
l'arquitecte César Manrique (Jameos
del Agua i Lago de la Costa de Martíanez) i l'actriu Marlene Dietrich (Testimoni de càrrec i L'Àngel blau).
Ixen a la venda els videojocs Super
Mario World, Street Fighter i la consola
Super Nintendo.

1997

Any i mig després de ser segrestat
per ETA, el funcionari de presons Ortega Lara és alliberat.
Espanya entra a formar part de l'estructura militar de l'OTAN.
Trobades a Bolívia les despulles
d'Ernesto Che Guevara, líder de la revolució cubana.
S'aprova el Protocol de Kioto que
obliga als països a reduir les emissions
una mitjana del 5,2% respecte al 1995.
Tony Blair és proclamat Primer Ministre al Regne Unit, Bill Clinton és reelegit President dels EUA i Lionel
Jospin Primer Ministre francés.
Mor Jacques Cousteau, científic i documentalista especialitzat en temes marins.
També Gianni Versace, dissenyador de
roba; Diana Spencer, casada amb el príncep Carles d'Anglaterra i divorciada, mor en
un complicat accident de trànsit a París
(França). Uns dies després mor a l'Índia
Teresa de Calcuta, monja catòlica que va
rebre el Premi Nobel de la Pau al 1979.
S'inaugura a Bilbao el Museu Guggenheim. També J.K. Rowling publica
Harry Potter i la pedra filosofal.
Es reestrena la pel·lícula de Luis G.
Berlanga Bienvenido Mr. Marshall,
43 anys després.
Els corredors de marató Abel Antón i
Martín Fiz, medalles d'or i plata als
Campionats del món a Atenes (Grècia).

I mentrestant a Les Carolines...
Rafa Santibáñez i Enric Coscollar
entren a formar part de la Cooperativa com a professors de Plàstica i
Educació Física respectivament.
Setmana de la Primavera va estar dedicada al Color i vam comptar amb el
suport del Departament de Didàctica de
la Plàstica i Llenguatges audiovisuals de
-l'antiga Escola- ara Facultat de Magisteri Ausiàs March de València. Encara es
pot observar un quadre fet per tot l'alumnat amb la tècnica del punt.
Apareix una nova revista escolar:
Carolinesport, realitzada per 4t de Primària i coordinada per la seua tutora
Mapi Vilar.
Es commemoren els primers vint-i-cinc
anys de l'Escola i es programen una Festa
per adults al setembre i una per a l'antic
alumnat a l'octubre. Les celebracions van
continuar durant el curs 1997-1998.

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.

Enric Coscollar Llopis i Rafa Santibáñez Parra

María Elena Nonnast Abellán-García
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1996

S'aconsegueix clonar al primer mamífer
a l'Institut Roslin d'Edimburg: una ovella
de nom Dolly.
Mor Antonio, ballarí de dansa espanyola, el científic estatunidenc Carl
Sagan, l'actriu espanyola Mª Luisa
Ponte, Gene Kelly autor i intèrpret de
la reconeguda pel·lícula musical Singing on the rain, Ella Fritgerald, una
de les grans cantants de jazz i el
gran Marcello Mastroianni, actor.
Se celebren eleccions generals a Espanya i el Partit Popular obté la majoria de vots, i José Mª Aznar és
proclamat President del Govern.
Bill Clinton és reelegit President
dels EUA.
200 persones infectades de la malaltia
de les vaques boges i milers d'animals
que van haver de ser morts, tot açò va
ser el resultat de la manipulació inadequada de l'alimentació del ramat.
Tragèdia a Biescas (Osca) on una
riuada negà un càmping on van morir
87 persones -entre elles una mare de
l'Escola- i 183 es van ferir greument.
Els Jocs Olímpics se celebren a Atlanta
(EUA) i l'esport espanyol està d'enhorabona: l'equip de gimnàstica rítmica, Miguel Induráin i Abraham Olano, les
regatistes Teresa Zabell i Begoña Via
Dufresne, són algunes de les 17 medalles aconseguides.

I mentrestant a Les Carolines...
Les colònies escolars d'aquell curs
van ser: a la Granja Escola Baladre de
Beniarbeig (La Marina) anà l'alumnat
d'Infantil 4 i 5 anys. 1r i 2n de Primària
van visitar La Torreta del Marqués, a
Benigànim (La Vall d'Albaida). 3r i 4t
van anar al Tossal de Corbera (La Ribera Baixa); el curs de 5é va anar a
l'alberg d'Ador, a La Safor i l'alumnat
de 6é es va poder banyar a les aigües
del riu Maimona al seu pas prop de la
Granja Escola Mas de Noguera (Alt Palància).
Quant a l'alumnat d'ESO, 1r viatjà
fins Barcelona per visitar el Parc
Güell, el Tibidabo i l'Estadi Olímpic,
entre d'altres activitats, mentre que
el de 2n va poder fer ràfting a Canfranc, als peus dels Pirineus.
Comencen a treballar a Les Carolines
Lola Calatayud Montalva i Juan Ruíz
Castillo.
Encara 3r i 4t d'ESO no existien.

Juan Ruiz Castillo

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí.
Any 2011.
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1993

Txecoslovàquia deixa d'existir com a
país i es formen dues noves nacions:
Txèquia i Eslovàquia.
Noruega, Suècia, Àustria i Finlàndia
inicien les converses per formar part de
l'Unió Europea.
Se celebren eleccions legislatives a
Espanya i Felipe González és elegit, de
nou, President del Govern.
Mor assassinat a Montanejos el jove
nacionalista Guillem Agulló.
L'actor Paco Rabal rep la medalla d'or
del cinema espanyol.
Andrew Wiles revoluciona les Matemàtiques en solucionar l'Últim Teorema de Fermat.
Ian Murdock anuncia als EUA la distribució de Linux.
S'estrena als cinemes Parc Juràsic,
d'Steven Spielberg i Pesadilla antes
de Navidad de Henry Selick.
Moren Carles Mira -cineasta valencià-,
Rudolf Nureiev -ballarí clàssic- Audrey
Hepburn -actriu europea-, Severo Ochoa
-Premi Nobel de Medicina 1959-, Vicent
Andrés Estellés -poeta-, Frank Zappa guitarrista heavy-.

I mentrestant, a Les Carolines...
Es presenten les propostes de millora
per al curs 1992/1993: l'adquisició de
més material audiovisual en valencià;
sistematització de l'ús del material audiovisual i de laboratori per cursos; l'ampliació de les reunions de cicle per poder
treballar la imminent Reforma Educativa
(LOGSE) i la inclusió del professorat especialista en les reunions de cicle.
Vam dotar l'aula de 5 Anys d'una auxiliar de suport de llengua en encetar
el Programa d'Immersió Lingüística.
Les festes que es van celebrar van ser
les del 9 d'Octubre, La Tardor, l'Hivern
(aleshores de Nadal), les Falles, La Primavera (aleshores de Pasqua) i Carnestoltes. Es van fer tallers de guitarra i cant
i d'expressió i teatre al Cicle Superior de
l'EGB (6é, 7é i 8é). Es va muntar un taller de premsa escolar anomenat Butlletí
Escolar i un altre per formar el Cor.
El Claustre el formàvem: Mª Elena Nonnast, Pilar López, Mapi Vilar, Isabel Sanchis,
Elena Mª Peris, Mª José Domingo, Emili
Olmos, Conxa Pérez, Abelard Barberà, Inés
Llopis, Vicent Bausset, Rafa Santibáñez, Miguel Ángel Moret, Rosa Mª Javaloyes,
Gladys Jacobo i Carmen Ferrándiz.

Lola Calatayud
Montalva

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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1994

L'ONU declara 1994 l'Any Internacional de la Família.
S'obre el primer registre de parelles de
fet heterosexuals i homosexuals al País
Basc, el primer d'Espanya.
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona
va patir un gran incendi que el va destruir per complet.
Mor Fernando Rey, actor de pel·lícules
com ara Viridiana i Tristana, de Luis Buñuel; mor també Ayrton Senna, pilot de
Fórmula 1; l'escriptor Juan Carlos Onetti,
l'actriu grega Melina Mercouri, el músic
de cinema Henry Mancini, els escriptors
Juan Gil Albert i Pere Calders, i la Ministra
republicana Frederica Montseny.
S'inaugura l'Euro-túnel que uneix,
per ferrocarril, Europa continental i l'illa del Regne Unit de Gran Bretanya.
Nelson Mandela és proclamat President
de Sud-àfrica acabant així l'apartheid.
Es descobreixen a Atapuerca, Burgos, tres dents i una mandíbula humanes amb més de mig milió d'anys.
Es produeix la fugida massiva de ciutadans cubans cap a les costes de Florida
en improvisades basses: la crisi dels
“balseros”.
Al cinema, les pel·lícules són: Forrest
Gump, Pulp Fiction, El Rey León i l'Óscar
a la millor pel·lícula de parla no anglesa
Belle Époque, de Fernando Trueba.

I mentrestant, a Les Carolines...
Acudim al 1r Simposi del professorat
d'Educació Infantil i Primària d'Ensenyaments en Valencià, que se celebra a Alcoi
al setembre. Participem amb la comunicació “Didàctica a l'aula d'immersió”.
En obtenir l'autorització per implantar
anticipadament l'Educació Secundària
Obligatòria
(ESO),
aquest
curs
1994/1995 és l'últim que es fa 8é d'EGB.

1995

Es commemoren els 50 anys del terrible camp de concentració nazi
d'Auschwitz.
ETA atempta contra el candidat a la
Presidència del Govern, José Mª
Aznar.
Se signa a Paris el final de la Guerra
dels Balcans.
Es llança al mercat el nou sistema
operatiu Microsoft 95.
El psiquiatra espanyol Luis Rojas
Marcos és nomenat Director de la
Corporació de Salut i Hospitals de
Nova York.
L'escriptor Julio Caro Baroja és
guardonat amb el Premi Cervantes.
El ciclista Miguel Induráin aconsegueix guanyar el Tour per cinquena vegada consecutiva.
Martín Fitz guanya la marató sueca
de Gotemburg.
S'estrena Toy Story.
Moren la cantant Lola Flores i el
seu fill Antonio Flores, les actrius estatunidenques Lana Turner i Gingers
Rogers i l'espanyola Gracita Morales.

I mentrestant, a Les Carolines...
Implantem el Programa d'Immersió
Lingüística en Anglés. Assessorats pel
Professor Josep Maria Artigal, reconegut
professor i lingüista, adoptem mesures
semblants a les d'altres països com ara
Finlàndia i Canadà i inspirant-nos en experiències més properes com les de les
escoles del País Basc o Catalunya.
S'aprova el projecte arquitectònic
definitiu per la construcció i remodelació de les 4 primeres unitats de
l'EGB en 6 de Primària.

Alumnat de la Primera Promoció en 8é d’E.G.B.
Foto de Juny de 1985.
Detall de la rampa que des d’Educació Infantil accedia al Poliesportiu de les Muntanyetes fins l’any
2012. Amb les obres de Secundària passà a ser
part de l’edifici de serveis d’aquesta etapa.

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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1994

L'ONU declara 1994 l'Any Internacional de la Família.
S'obre el primer registre de parelles de
fet heterosexuals i homosexuals al País
Basc, el primer d'Espanya.
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona
va patir un gran incendi que el va destruir per complet.
Mor Fernando Rey, actor de pel·lícules
com ara Viridiana i Tristana, de Luis Buñuel; mor també Ayrton Senna, pilot de
Fórmula 1; l'escriptor Juan Carlos Onetti,
l'actriu grega Melina Mercouri, el músic
de cinema Henry Mancini, els escriptors
Juan Gil Albert i Pere Calders, i la Ministra
republicana Frederica Montseny.
S'inaugura l'Euro-túnel que uneix,
per ferrocarril, Europa continental i l'illa del Regne Unit de Gran Bretanya.
Nelson Mandela és proclamat President
de Sud-àfrica acabant així l'apartheid.
Es descobreixen a Atapuerca, Burgos, tres dents i una mandíbula humanes amb més de mig milió d'anys.
Es produeix la fugida massiva de ciutadans cubans cap a les costes de Florida
en improvisades basses: la crisi dels
“balseros”.
Al cinema, les pel·lícules són: Forrest
Gump, Pulp Fiction, El Rey León i l'Óscar
a la millor pel·lícula de parla no anglesa
Belle Époque, de Fernando Trueba.

I mentrestant, a Les Carolines...
Acudim al 1r Simposi del professorat
d'Educació Infantil i Primària d'Ensenyaments en Valencià, que se celebra a Alcoi
al setembre. Participem amb la comunicació “Didàctica a l'aula d'immersió”.
En obtenir l'autorització per implantar
anticipadament l'Educació Secundària
Obligatòria
(ESO),
aquest
curs
1994/1995 és l'últim que es fa 8é d'EGB.

1995

Es commemoren els 50 anys del terrible camp de concentració nazi
d'Auschwitz.
ETA atempta contra el candidat a la
Presidència del Govern, José Mª
Aznar.
Se signa a Paris el final de la Guerra
dels Balcans.
Es llança al mercat el nou sistema
operatiu Microsoft 95.
El psiquiatra espanyol Luis Rojas
Marcos és nomenat Director de la
Corporació de Salut i Hospitals de
Nova York.
L'escriptor Julio Caro Baroja és
guardonat amb el Premi Cervantes.
El ciclista Miguel Induráin aconsegueix guanyar el Tour per cinquena vegada consecutiva.
Martín Fitz guanya la marató sueca
de Gotemburg.
S'estrena Toy Story.
Moren la cantant Lola Flores i el
seu fill Antonio Flores, les actrius estatunidenques Lana Turner i Gingers
Rogers i l'espanyola Gracita Morales.

I mentrestant, a Les Carolines...
Implantem el Programa d'Immersió
Lingüística en Anglés. Assessorats pel
Professor Josep Maria Artigal, reconegut
professor i lingüista, adoptem mesures
semblants a les d'altres països com ara
Finlàndia i Canadà i inspirant-nos en experiències més properes com les de les
escoles del País Basc o Catalunya.
S'aprova el projecte arquitectònic
definitiu per la construcció i remodelació de les 4 primeres unitats de
l'EGB en 6 de Primària.

Alumnat de la Primera Promoció en 8é d’E.G.B.
Foto de Juny de 1985.
Detall de la rampa que des d’Educació Infantil accedia al Poliesportiu de les Muntanyetes fins l’any
2012. Amb les obres de Secundària passà a ser
part de l’edifici de serveis d’aquesta etapa.

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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1996

S'aconsegueix clonar al primer mamífer
a l'Institut Roslin d'Edimburg: una ovella
de nom Dolly.
Mor Antonio, ballarí de dansa espanyola, el científic estatunidenc Carl
Sagan, l'actriu espanyola Mª Luisa
Ponte, Gene Kelly autor i intèrpret de
la reconeguda pel·lícula musical Singing on the rain, Ella Fritgerald, una
de les grans cantants de jazz i el
gran Marcello Mastroianni, actor.
Se celebren eleccions generals a Espanya i el Partit Popular obté la majoria de vots, i José Mª Aznar és
proclamat President del Govern.
Bill Clinton és reelegit President
dels EUA.
200 persones infectades de la malaltia
de les vaques boges i milers d'animals
que van haver de ser morts, tot açò va
ser el resultat de la manipulació inadequada de l'alimentació del ramat.
Tragèdia a Biescas (Osca) on una
riuada negà un càmping on van morir
87 persones -entre elles una mare de
l'Escola- i 183 es van ferir greument.
Els Jocs Olímpics se celebren a Atlanta
(EUA) i l'esport espanyol està d'enhorabona: l'equip de gimnàstica rítmica, Miguel Induráin i Abraham Olano, les
regatistes Teresa Zabell i Begoña Via
Dufresne, són algunes de les 17 medalles aconseguides.

I mentrestant a Les Carolines...
Les colònies escolars d'aquell curs
van ser: a la Granja Escola Baladre de
Beniarbeig (La Marina) anà l'alumnat
d'Infantil 4 i 5 anys. 1r i 2n de Primària
van visitar La Torreta del Marqués, a
Benigànim (La Vall d'Albaida). 3r i 4t
van anar al Tossal de Corbera (La Ribera Baixa); el curs de 5é va anar a
l'alberg d'Ador, a La Safor i l'alumnat
de 6é es va poder banyar a les aigües
del riu Maimona al seu pas prop de la
Granja Escola Mas de Noguera (Alt Palància).
Quant a l'alumnat d'ESO, 1r viatjà
fins Barcelona per visitar el Parc
Güell, el Tibidabo i l'Estadi Olímpic,
entre d'altres activitats, mentre que
el de 2n va poder fer ràfting a Canfranc, als peus dels Pirineus.
Comencen a treballar a Les Carolines
Lola Calatayud Montalva i Juan Ruíz
Castillo.
Encara 3r i 4t d'ESO no existien.

Juan Ruiz Castillo

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí.
Any 2011.
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1993

Txecoslovàquia deixa d'existir com a
país i es formen dues noves nacions:
Txèquia i Eslovàquia.
Noruega, Suècia, Àustria i Finlàndia
inicien les converses per formar part de
l'Unió Europea.
Se celebren eleccions legislatives a
Espanya i Felipe González és elegit, de
nou, President del Govern.
Mor assassinat a Montanejos el jove
nacionalista Guillem Agulló.
L'actor Paco Rabal rep la medalla d'or
del cinema espanyol.
Andrew Wiles revoluciona les Matemàtiques en solucionar l'Últim Teorema de Fermat.
Ian Murdock anuncia als EUA la distribució de Linux.
S'estrena als cinemes Parc Juràsic,
d'Steven Spielberg i Pesadilla antes
de Navidad de Henry Selick.
Moren Carles Mira -cineasta valencià-,
Rudolf Nureiev -ballarí clàssic- Audrey
Hepburn -actriu europea-, Severo Ochoa
-Premi Nobel de Medicina 1959-, Vicent
Andrés Estellés -poeta-, Frank Zappa guitarrista heavy-.

I mentrestant, a Les Carolines...
Es presenten les propostes de millora
per al curs 1992/1993: l'adquisició de
més material audiovisual en valencià;
sistematització de l'ús del material audiovisual i de laboratori per cursos; l'ampliació de les reunions de cicle per poder
treballar la imminent Reforma Educativa
(LOGSE) i la inclusió del professorat especialista en les reunions de cicle.
Vam dotar l'aula de 5 Anys d'una auxiliar de suport de llengua en encetar
el Programa d'Immersió Lingüística.
Les festes que es van celebrar van ser
les del 9 d'Octubre, La Tardor, l'Hivern
(aleshores de Nadal), les Falles, La Primavera (aleshores de Pasqua) i Carnestoltes. Es van fer tallers de guitarra i cant
i d'expressió i teatre al Cicle Superior de
l'EGB (6é, 7é i 8é). Es va muntar un taller de premsa escolar anomenat Butlletí
Escolar i un altre per formar el Cor.
El Claustre el formàvem: Mª Elena Nonnast, Pilar López, Mapi Vilar, Isabel Sanchis,
Elena Mª Peris, Mª José Domingo, Emili
Olmos, Conxa Pérez, Abelard Barberà, Inés
Llopis, Vicent Bausset, Rafa Santibáñez, Miguel Ángel Moret, Rosa Mª Javaloyes,
Gladys Jacobo i Carmen Ferrándiz.

Lola Calatayud
Montalva

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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1992

I mentrestant, a Les Carolines...
Es posa en marxa el Programa d'Immersió Lingüística (PIL) d'ensenyament
en valencià per a alumnat castellanoparlant vigent fins ara.
Dissenyem el Pla d'Ensenyament de
l'Anglès per a tots els cursos de l'EGB.
La Festa de la Primavera és la primera
temàtica. En aquella primera edició la dediquem a l'estudi dels 4 elements: l'aire,
l'aigua, el foc i la terra, i aquella experiència ens va semblar tan interessant que,
des d'aquella edició, en cada Festa es treballa un tema.
Al mes de setembre, en iniciar-se el
curs 1992-1993, Maria Elena Nonnast
s'encarrega de la Direcció de l'Escola.

Els EUA estableixen relacions diplomàtiques amb Rússia.
S'inaugura la primera línia d'alta velocitat
espanyola (AVE) entre Madrid i Sevilla.
Se celebra l'Exposició Universal a Sevilla.
Se celebren a Barcelona els Jocs
Olímpics. Espanya obté 22 medalles.
S'inaugura el Museu Thyssen a Madrid.
El ciclista Miguel Indurain guanya
per segona vegada el Tour de França.
Rigoberta Menchú, activista guatemalenca pels drets del poble indígena,
Premi Nobel de la Pau.
L'ONU declara el 8 de juny com Dia
dels Oceans.
Moren Isaac Asimov, (la saga La
Fundació) escriptor i bioquímic; el cantaor Camarón de la Isla (Soy Gitano);
l'arquitecte César Manrique (Jameos
del Agua i Lago de la Costa de Martíanez) i l'actriu Marlene Dietrich (Testimoni de càrrec i L'Àngel blau).
Ixen a la venda els videojocs Super
Mario World, Street Fighter i la consola
Super Nintendo.

1997

Any i mig després de ser segrestat
per ETA, el funcionari de presons Ortega Lara és alliberat.
Espanya entra a formar part de l'estructura militar de l'OTAN.
Trobades a Bolívia les despulles
d'Ernesto Che Guevara, líder de la revolució cubana.
S'aprova el Protocol de Kioto que
obliga als països a reduir les emissions
una mitjana del 5,2% respecte al 1995.
Tony Blair és proclamat Primer Ministre al Regne Unit, Bill Clinton és reelegit President dels EUA i Lionel
Jospin Primer Ministre francés.
Mor Jacques Cousteau, científic i documentalista especialitzat en temes marins.
També Gianni Versace, dissenyador de
roba; Diana Spencer, casada amb el príncep Carles d'Anglaterra i divorciada, mor en
un complicat accident de trànsit a París
(França). Uns dies després mor a l'Índia
Teresa de Calcuta, monja catòlica que va
rebre el Premi Nobel de la Pau al 1979.
S'inaugura a Bilbao el Museu Guggenheim. També J.K. Rowling publica
Harry Potter i la pedra filosofal.
Es reestrena la pel·lícula de Luis G.
Berlanga Bienvenido Mr. Marshall,
43 anys després.
Els corredors de marató Abel Antón i
Martín Fiz, medalles d'or i plata als
Campionats del món a Atenes (Grècia).

I mentrestant a Les Carolines...
Rafa Santibáñez i Enric Coscollar
entren a formar part de la Cooperativa com a professors de Plàstica i
Educació Física respectivament.
Setmana de la Primavera va estar dedicada al Color i vam comptar amb el
suport del Departament de Didàctica de
la Plàstica i Llenguatges audiovisuals de
-l'antiga Escola- ara Facultat de Magisteri Ausiàs March de València. Encara es
pot observar un quadre fet per tot l'alumnat amb la tècnica del punt.
Apareix una nova revista escolar:
Carolinesport, realitzada per 4t de Primària i coordinada per la seua tutora
Mapi Vilar.
Es commemoren els primers vint-i-cinc
anys de l'Escola i es programen una Festa
per adults al setembre i una per a l'antic
alumnat a l'octubre. Les celebracions van
continuar durant el curs 1997-1998.

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.

Enric Coscollar Llopis i Rafa Santibáñez Parra

María Elena Nonnast Abellán-García
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1998

Aquest any és declarat el dels oceans.
Se signa l'acord de pau entre catòlics i protestants a l'Ulster (Irlanda)
posant fi a un conflicte de 30 anys.
L'últim dictador argentí, el general
Videla, és condemnat a cadena perpètua. Augusto Pinochet, dictador de
Xile, és processat pel jutge Baltasar
Garzón i detingut quan es trobava a
Londres a un hospital. El Govern del
Regne Unit no autoritzà l'extradició a
Espanya per raons humanitàries.
Ramón Sampedro, tetraplègic des dels
26 anys, es lleva la vida ajudat per una
amiga, encetant així una fase més profunda en el debat sobre el dret a morir
dignament. La seua vida inspirà la pel·lícula Mar adentro, d'Alejandro Amenabar.
Cinc milions de metres cúbics d'aigua
àcida i carregada de metalls pesants són
vessats al Parc Natural de Doñana (Sevilla),
en un desastre ecològic de suma gravetat.
Es dóna a conéixer la nova moneda
europea: l'euro.
El Premi Príncep d’Astúries de les Arts
és per al fotògraf Sebastiao Salgado,
que uns anys després visitaria la nostra
Escola i ens fotografiaria.
José Saramago guanya el Premi
Nobel de Literatura.
Es crea l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
Moren Octavio Paz, Premi Nobel de Literatura al 1990; Frank Sinatra, cantant;
el motorista Ricardo Tormo, l'escriptor
Joan Brossa i el cantant Lucio Battisti.

I mentrestant a Les Carolines...
Continuen els actes per celebrar el 25é
aniversari de l'Escola amb un Concert del
Cor de l'Escola, una taula Rodona al voltant de la figura de Gonzalo Anaya i amb
la Gran Festa de la Primavera dedicada
a aquests 25 primers anys on es van retolar els carrers i places de l'Escola i es
va construir la famosa caseta (desapareguda a conseqüència de les obres l’any
2012). També es va realitzar el mural
dissenyat pel dibuixant Ortifus, pare de
Saúl Ortiz de la 5a promoció.
Apareix el primer número d'El Correu
del Dijous el 17 de setembre de 1998.
Jeroni Parra, físic, i Anna Martínez,
filòloga, entren a formar part de la
nostra Cooperativa.

1991

I mentrestant, a Les Carolines...
Entren a formar part de la cooperativa Pilar López i Mª Carmen Gil.
Una de les activitats que es potencien és l'Agricultura incorporant el
professor Ramón Navarro com a especialista responsable de posar en
funcionament els horts escolars.
El dibuixant i humorista Ortifus, dissenya un mural que il·lustra el pati Central, per a la Festa de la Primavera. En
aquell moment teníem al seu fill Saúl
Ortiz Sanchis -5ª promoció- a l'Escola.
Es fa el primer intent de crear l'Associació d'antics alumnes en la Festa d'Antics Alumnes d'aquell any on s'elaborà
una enquesta per saber els resultats
acadèmics o la seua vida laboral. Aquella idea no va consolidar-se.
Una de les propostes que rescatem
d'aquell any va ser la Nit a les Estrelles que va passar a l'Escola el curs
de 5é, amb recerca d'animals nocturns, orientació i cuina.

Onze mil soldats soviètics abandonen l'illa de Cuba.
Comença, per part dels EUA, l'anomenada Guerra del Golf contra la invasió de
Kuwait per Iraq.
El Pacte de Varsòvia, format pels
exèrcits dels països socialistes, es dissol. Moldàvia es declara independent
de la URSS i aquesta deixa d'existir
convertint-se en la Federació Russa.
El Tribunal Constitucional Espanyol
resol que el funcionariat que treballa a
la Generalitat de Catalunya, ha de
saber català.
Moren Montserrat Roig (El temps de
les cireres) i Freddie Mercuri (Queen).
Ay Carmela, de Carlos Saura obté
13 premis Goya.
Martín López Zubero obté la primera
medalla d'or per a la natació espanyola.
Mecano publica Aidalai.
S'estrenen El silenci dels corders i
La Bella i la Bèstia.
Montserrat Caballé, Victoria de los
Ángeles, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Josep Carreras, Alfredo Kraus
y Plácido Domingo, Premi Príncep
d'Astúries de les Arts.

Jeroni Parra Ibiza i Anna Martínez Montalt

Detall del Pati d’Educació Infantil fins l’any
2008 en el qual aquest cicle es va traslladar a
les noves instal·lacions.
S’observa la porta de l’antic menjador escolar
per la que accedia l’alumnat d’Infantil.
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1990

L'ONU declara aquest any el de l'Alfabetització.
Violeta Barrios de Chamorro nova
Presidenta de Nicaragua.
Manuel Fraga és elegit President de
la Xunta de Galícia
A Sud-àfrica és alliberat Nelson Mandela,
més de 20 anys empresonat per denunciar
l'apartheid (privació de drets a la majoria
negra).
Lituània es converteix en la primera
república independent de l'URSS -Unió
de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
Després de 45 anys de divisió, l'Alemanya de l'Est i de l'Oest s'unifiquen.
Dimiteix, després d'11 anys al
poder, la primera ministra britànica
Margaret Tatcher.
Comencen les obres per a la construcció
del túnel que uniria Europa continental
amb les Illes Britàniques i que s'acabaria al
1994.
Comencen a emetre Canal + Espanya.
Es cancel·len les visites a la Torre de
Pisa (Itàlia) per intentar corregir la seua
inclinació, la qual cosa s'aconseguí al
1994.
Moren els escriptors Roal Dahl (Els
Gremlins, Charlie i la fàbrica de xocolata) i Manuel Puig (El beso de la mujer
araña).
Pretty Woman és la pel·lícula de l'any.
Es donen a conèixer les primeres fotografies de la superfície de Venus.
El científic valencià Santiago Grisolía,
Premi Príncep d'Astúries d'Investigació
Científica i Tècnica.

I mentrestant, a Les Carolines...
Comencen les obres de remodelació del
Pati Central de l'Escola consistents en la
plantació de gesmilers i glicínies, xiprers i
xicrandes, i en la construcció de dos semicercles tot just on són les palmeres.
Una de les tradicions escolars ha
sigut la capacitat de les famílies per associar-se en el que anomenàvem Comissions. Es van formar per resoldre
temes diversos: l'economia, el menjador. Hi havia de més profundes com
ara una que se n'ocupava de fer un estudi de la sexualitat adulta, guiats pel
sociòleg Josep Vicent Marqués. Però la
que més persones aglutinava era, òbviament, la Comissió de Festes. Era
l'encarregada de dissenyar, junt al professorat i treballadors/treballadores,
les festes de la Primavera o d'especials.
Aquest any l'esmentada Comissió decidí
organitzar la festa del 18é aniversari de l'Escola amb un extens programa que començava un 22 de març i acabava el 21 de juny.
A més, es van convocar concursos de poesia
i pintura i l'artista gràfic Enric Solbes va col·laborar amb una serigrafia.
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Portada del programa del 18é aniversari de
l’Escola.

1999

Es als 36 anys, retira Michael Jordan,
un dels millors jugadors de bàsquet.
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.
Mor Ramón Rubial, President del
PSOE des de 1976. Moren també
Hassan II del Marroc; Alfredo Kraus,
tenor, i el poeta Rafael Alberti.
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.
Desastre ecològic a Brest (França) pel
vessament de 30.000 tones de fuel en
partir-se el buc petrolier Erika.
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.

I 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.

Detall del Pati d’Educació Infantil fins l’any 2008
en el qual aquest cicle es va traslladar a les noves
instal·lacions.
Finalitzades les obres de Secundària l’any 2012,
l’espai d’aquest pati continua ubicat entre els dos
edificis d’aules de Secundària i està cobert per les
sales de professorat.

Classes de Tercer i Quart
d’E.G.B. (“Pitufos” i “Arc
del Cel”) al pati de l’Eliana.
Són l’alumnat de la Primera i Segona Promocions de Les Carolines.
La foto està realitzada en
hivern del curs escolar
1981 - 82.
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2000

Comença l'any sense acomplir-se
les prediccions de catàstrofe informàtica anunciades.
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.
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.

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 Casquete i Mónica Jover.
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.
L'antiga alumna Susana 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
sobre la eutanasia”.

1989

L'escriptor indi Salman Rushdie, musulmà, va publicar la novel·la Versos
satànics que va provocar l'ira del
règim fonamentalista de L'Iran posant-li preu a la seua vida.
A Pequín es produeix la matança de
la Plaça de Tiananmén: centenars i
qui sap si milers de víctimes a conseqüència d'un brutal atac contra la població civil per part de l'exèrcit de la
nació més poblada del món.
Enderrocament del mur de Berlín en
mig d'un clam popular. Edificat a l'any
1961 per a què el poble d'Alemanya
Oriental no fugira, fou abatut per la
gent de les dues bandes de la ciutat
simbolitzant així la fi del comunisme.
Ceaucescu i la seua dona Elena van ser
executats al carrer a Bucarest.
Apareix la Gameboy, fabricada per
l'empresa de jocs de cartes japonesa Nintendo. S'arriben a vendre més de 100 milions d'unitats.
Prince i Julio Iglesias són els cantants més escoltats.
La pel·lícula Indiana Jones y la última
cruzada és la més vista.

I mentrestant, a Les Carolines...
Gladys Jacobo, que ja estava un
curs amb nosaltres, entra a formar
part de la Cooperativa.
Entren a formar part de l'equip Isabel
Sanchis i Elena Mª Peris -que actualment ja no estan a l'Escola- i Rafa Santibáñez.
Juli Hurtado, actual Director dels
Cors de l'ONCE i de L'Eliana i professor
a la Universitat, decideix estudiar Magisteri i ha de deixar l'Escola, encara
que continua com a director del nostre
Cor. El substitueïx Inés Llopis.
El Claustre aposta per la introducció de
l'especialista de Plàstica en els tres cursos
superiors de l'EGB, encara que la Llei no ho
demanés.
S'introdueix la pràctica de Judo com
a activitat extraescolar amb Juan García
com a professor.
Apareix la revista escolar El Butlletí,
predecessora d’El Correu del dijous.

Gladys Jacobo Srrurr i Rafa Santibáñez Parra
Mònica Jover Añón i Sònia Casquete Alemany

Detall del Passadís de les Moreres a la part posterior de l’edifici de Primària. S’observa a la dreta,
el mur que limitava l’Escola per la part Nord, ple
de buguenvíl·lies.
També es pot veure l’escala que es va construir
per accedir al solar de jocs i al pavelló cobert, i
posteriorment a l’actual edifici d’Infantil, menjador
i cuina.
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Porta d’accés al Parvulari -Educació Infantil-entre
els anys 1982 i 2008. Finalitzades les obres de Secundària l’any 2012, aquest detall de la història de
Les Carolines a Picassent, continua al maiteix lloc
on va ser construïda.
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1988

Amb la coneguda expressió “Ja sóc
aquí”, el President de la Generalitat de
Catalunya Josep Tarradellas, torna a
Espanya després d'un llarg exili.
El 9 d'octubre -coincidint amb el 750
aniversari de l'entrada de Jaume I a València- s'inaugurà el metro a la ciutat.
Gorbachov comença les reformes a
l'antiga URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques): s'enceta la Perestroika (democràcia).
George Bush succeïx a Ronald Reagan com a President dels EUA. Benazhir Bhutto és elegida Primera Ministra
del Pakistan.
Un voraç incendi acaba amb el
Chiado, un del barris més bonics de
la ciutat de Lisboa.
La Declaració Universal dels Drets Humans fa 40 anys des de la seua aprovació
per l'Assemblea General de l'ONU (Organització de les Nacions Unides). A Barcelona té lloc un concert, per celebrar
l'esdevenmiment, al qual actuen Bruce
Springsteen, Peter Gabriel o Sting.
És presentada a Barcelona Cobi, la
mascota dels Jocs Olímpics que se celebrarien a la ciutat comtal al 1992. La va
realitzar el dissenyador valencià Javier
Mariscal.
Mil milions de persones van seguir el
concert que se celebrà a Londres a favor
de Nelson Mandela, en el seu 70 aniversari, quan encara estava a la presó.
Una altra vegada el corredor valencià Jorge
Martínez Aspar es proclama campió del món
en 80 i 125 cc.
El Tour de France celebra el seu 75
aniversari i la guanya Perico Delgado.

I mentrestant, a Les Carolines...
Conxa Franco, la tercera Coordinadora
Pedagògica, ocuparà el càrrec fins a l'acabament del curs. Al setembre Miguel Àngel
Moret es va fer càrrec de la Direcció.
S'introdueix l'activitat de tutoria en els
cursos superiors de l'EGB.
L'Escola va començar les campanyes
de publicitat a la premsa escrita. El
dissenyador gràfic Julio Giner, va dirigir el projecte.
L'any 1988 començà a treballar
amb nosaltres Rosa Herrero i al 1989
ho farien Julia Valero i Laura Broseta.

Julia Valero Picazo, Rosa Herrero Marchuet i
Laura Broseta Laporta

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'Al corà.
Quasi 3000 morts en l'atemptat terrorista sobre els edificis bessons de Nova
York (EUA).
Ens deixaren: Anthony Quinn, actor mexicà nacionalitzat estatunidenc. Paco Rabal,
actor espanyol de renom internacional. George Harrison, component del grup musical
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 d'argentins).
Deixa de vendre's a Espanya la
benzina amb plom.
Madrid, ciutat capital mundial del
llibre.
S'estrena Los otros, d'Alejandro
Amenábar, Harry Potter i la pedra filosofal i El Senyor dels Anells: la Comunitat de l'Anell.

I 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.
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.
S’incorporen a treballar a l’Escola
Amparo Monsoriu, Emilia Alemany,
Mª José Ibáñez i Amparo Broseta.

Emilia Alemany Morales, Amparo Broseta Laporta,
Mª José Ibáñez Dual i Amparo Monsoriu Santamaría.
Publicitat
de
l’Escola d’Estiu de
Les Carolines publicada al semanari “El Temps”
l’any 1988.
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Cartell de la Setmana Literària dedicada al Cinema.
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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, escultor, Berlanga, cineastes,
Alfons Cucó, escriptor i polític valencià i Ladislao Kubala, jugador i després entrenador de futbol.
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.
Comença la construcció del primer
Mur de la Vergonya -130 Km- que separava i separa Palestina d'Israel.
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.
Lula, del Partit dels Treballadors
guanya les eleccions al Brasil.
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.

I mentrestant a Les Carolines...
Noelia Monerris, professora d'Educació
Física, comença a treballar. També ho fa
Amparo Montesinos, auxiliar de cuina.
La Trobada d'Escoles en Valencià
se celebra a Xirivella.
La Junta Directiva de l'AMPA estava
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.
La Setmana Literària, dedicada a l'humor, coincideix amb les Carnestoltes.
La Festa de la Primavera està dedicada a l'estudi dels ecosistemes.

1987

El quadre Els gira-sols de Vincent
Van Gogh, aconsegueix ser el més car
venut en una subhasta d'art: 500.000
lliures esterlines. L'obra va ser comprada per marxants japonesos.
Moren l’actriu del cinema Rita Hayworth, l’artista plàstic de la modernitat
Andy Warhol i l’actor Fred Astaire.
Margaret Thatcher, Primera ministra britànica, guanya les eleccions per tercera
volta consecutiva.
ETA col·locà una bomba al supermercat
Hipercor a Barcelona amb el resultat de 21
persones mortes.
L'esportista valencià Jorge Martínez
Aspar va ser proclamat, per segona
volta, campió del món de motociclisme.
Carl Lewis i Ben Johnson baten tots
els rècords de velocitat en pista als
Campionats Mundials d'Atletisme celebrats a Roma. A Johnson li van
traure el títol per dopatge.
La pel·lícula Mujeres al borde de un
ataque de nervios de Pedro Almodóvar és seleccionada per l'Acadèmia
de Cinematografia per representar
Espanya als Oscar. També se'n duu
cinc Premis Goya.
A les llars espanyoles s'introdueix
el paper de cuina.
L'àlbum musical Joshua Tree, del
grup irlandés U2, és el més escoltat.

I mentrestant, a Les Carolines...
És l’any en què mestres com Lluís
Montesinos, Chon i Alícia García-Sala
abandonen el projecte per emprendre
nous camins professionals.
Conxa Franco és, des del curs anterior, la
Coordinadora Pedagògica.
Rosa Mari té la seua segona filla.
Com què la II Promoció ja ha acabat els
seus estudis a l'Escola i es troba als instituts, organitzem una enquesta entre
aquest alumnat per comprovar els seus
resultats acadèmics, comprovant que no
hi ha hagut cap sorpresa i que demostren
els mateixos nivells que a l'Escola.
Participem en la Reforma del Cicle
Mitjà de l'EGB organitzat per la Conselleria d'Educació. El Claustre obri un
debat per la integració o no de l'alumnat amb discapacitats físiques i psíquiques, relacionant-nos amb institucions
i escoles d'integració.

Mª José Domingo, Mapi Vilar i Rosa Mari
Javaloyes disfressades durant els Carnestoltes en febrer de 2002.

Amparo Montesinos
Barberà

Porta principal de Les Carolines fins l’any 2012.
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1986

El transbordador nordamericà Challenger esclatà tan sols 75 segons després
d'enlairar-se morint els 7 tripulants.
El dictador filipí Ferdinand Marcos i
la seua esposa Imelda fugen del país
després d'assassinar Benigno Aquino,
la dona del qual, Corazón Aquino, va
ser elegida Presidenta del país.
Se celebra el primer referèndum en democràcia a Espanya: es qüestiona l'entrada
en l'Organització del Tractat de l'Atlàntic
Nord (OTAN) i la campanya divideix el país.
L'ajustat resultat dóna la victòria a la incorporació a l'Organització militar.
Moren Simone de Beauvoir, escriptora feminista i l’escriptor Jorge Luis
Borges.També mor l’actor Cary Grant.
600.000 persones exposades directament a les radiacions i més de 5.000.000
danyades pel desastre nuclear de Txernobil
(Ucraïna) que va deixar 4.000 morts.
El cometa Halley passà pel punt orbital
més proper a La Terra.
Al cinema es podia veure La Misión, Top
Gun i Memòries d'Àfrica.
A la televisió les sèries de moda van
ser Luz de Luna, Falcon Crest i La bola de
cristal. Pilar Miró va ser nomenada Directora General de RTVE, sent la primera
dona que n'ocuparia el càrrec.

I mentrestant, a Les Carolines...
Se sol·licita la concertació plena, segons la LODE, per a les vuit unitats de
l'EGB. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència la concedeix però només
per a set unitats. L'Escola recorre la resolució i finalment són concertades les
vuit unitats per un període de tres anys.
Chon deixa la Coordinació pedagògica i passa a encarregar-se de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge
dins del Gabinet psicopedagògic.
Tenim secretària per primera vegada! Lupe Tena s'encarrega d'eixes
feines (i moltes més).

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.
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
el Globus d'Or i l'Óscar.
Moren els escriptors Terenci Moix,
Manuel Vázquez Montalbán i Miquel
Martí i Pol. També dos grans de la pantalla: Katherine Hepburn i Gregory
Peck. Ens deixa també Celia Cruz.

I mentrestant, a Les Carolines...
Entra a formar part de la Cooperativa Mónica Jover Añón.
El 9 d'octubre fem un homenatge
a les danses d'Algemesí.
El lema de la VIIIa Setmana Literària va ser el de Trau la llengua: una
setmana dedicada a la Llengua i la
Literatura valencianes.
La notícia més trista: mor l'alumna
Carolina Blas, estudiant de 3r d'ESO.
Ens visita un dels grans: el fotògraf
Sebastiao Salgado i ens fa un reportatge el dia 6 de març de 2003.
Es realitza al mes de març el 1r Intercanvi Lingüístic amb un Institut de
Pori, Finlàndia.
La falla d'eixe any té com a tema
el No a la guerra.
Es jubila, en fer 65 anys, Manolita
Navarro, sòcia i companya de treball.
La Trobada d'Escoles en Valencià
es realitza a Alfafar.
La Festa de la Primavera és un
viatge a altres cultures.

Mónica Jover Añón

Detall del Pati Central i del porxo
d’Educació General Bàsica (actual
edifici de Primària) de l’Escola a Picassent. Foto de l’any 1982.

Sebastiao Salgado visità l’Escola i ens retratà.

Balladora gitana
actuant en maig de
2003.

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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2004

Neix Facebook revolucionant la comunicació social.
La major tragèdia terrorista es va
produir l'11 de març a Madrid. Van
morir 191 persones en esclatar
tretze bombes instal·lades als trens.
El 14 de març se celebren eleccions
generals i el PSOE obté la majoria. El seu
candidat, José L. Rodríguez Zapatero
seria proclamat President del Govern.
Les tropes espanyoles destinades a l'Iraq són retirades per ordre del Govern.
Un tsunami devastà Malàisia, Sri
Lanka, l'Índia i Tailàndia, morint tres
centes mil persones.
Ampliació de la Unió Europea en 10
països nous:, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República
Txeca, Eslovàquia, Eslovènia i Xipre.
Mor Ronald Reagan, expresident
dels EUA. Moren també el ballarí Antonio Gades, l'actor Marlon Brando i
el cantant Juanito Valderrama.
Als Jocs Olímpics d'Atenes, Gervasio
Deferr, or en salt masculí; Fernández i
Iker Martínez, or en vela; David Cal or
en 1000 metres i plata en 500 en canoa.
Dani Pedrosa, campió del món en 250 cc.

I mentrestant, a Les Carolines...
La Setmana Literària està dedicada
al Teatre amb la col·laboració dels actors Carles Sanjaime, Amparo Puig,
Martí Cases i Candela Montesinos.
La Setmana de la Primavera té com
a tema l'Alimentació.
Al Carnestoltes el professorat es disfressa de bebé.
El Correu del dijous arriba al número 200 i n'edita un d'especial.
4t d'ESO visita el Parlament Europeu.
Arribem a la XVIII Promoció.
S'incorpora a la Cooperativa Laia
Campos Saurí.

1985

Espanya signa l'adhesió al tractat de la
Unió Europea: el desig de trencament de
l'aïllament internacional, havia arribat.
S'aprova al Parlament la Llei d'interrupció voluntària de l'embaràs contestada
fortament per l'Església Catòlica i pels
sectors més conservadors de la societat.
Cinc mil emissores de ràdio de tot el
planeta van emetre simultàniament la
cançó de Michael Jackson i Lionel Richie
We are the world, per conscienciar de la
fam a Àfrica. Sebastiao Salgado, fotògraf, i cantants com ara Sting, Bono o
Queen, participen en iniciatives similars.
França realitzà proves nuclears a l'atoló
de Mururoa, als mars del sud de l'oceà Pacífic. Greenpeace havia enviat el vaixell
Rainwob Warrior per detindre les proves,
però fou atacat per les forces policials franceses, amb el resultat d'un mort de l'ONG.
Joan Manuel Serrat publica El sur
también existe sobre textos de Mario
Benedetti.
Mor l’actor Rock Hudson. Va ser la primera persona pública que va declarar
que estava infectada de la que seria la
nova pandèmia: la S.I.D.A.
Mor també Orson Welles.
Naixen Raquel Navarro Campos i Elena
Palau Carrascosa.

I mentrestant, a Les Carolines...
Arribem a la I Promoció!
L'alumnat nascut al 1971 acaba la seua
escolarització de l'Ensenyament General
Bàsic -8é d'EGB- a Les Carolines. Són els
pioners/pioneres i la majoria d'ells i elles han
crescut a l'Escola, perquè alguns i algunes
tan sols tenien un any quan van començar.
Davant un esdeveniment tan important,
s'organitza la Festa de Comiat que se celebrà
per la nit, al teatre del Poli Vell. Vam convidar
les famílies i la resta d'alumnat de l'Escola.
Un representant de les classes dels darrers
cursos, va llegir un escrit de comiat que havien redactat entre tots. Es van posar diapositives de quan l'alumnat era menut.
Estàvem tan contents! L'Escola va llegir un
document d'agraïment a les famílies que havien confiat amb nosaltres.
La nit va ser amenitzada per un conjunt
musical, guiat per Abelard, i el repartiment de sangria i cava. Quins temps!
Després d'aquella primera festa vam canviar l'alcohol per orxata i granissats.
Al setembre, Conxa Pérez substiueix
Pepe Mata; al novembre Maluy Benet és
substituïda per Emili Olmos, i Mapi Vilarde baixa maternal de la seua filla Ana i
en excedència durant la resta del curs-,
és substituïda per Mª José Domingo.

Mª José Domingo Cabanes amb Emili Olmos i Pascual

Elena Palau Carrascosa i Raquel Navarro Campos

Laia Campos Saurí

Imatges d’Infantil.
Foto de Júlia Sepulveda Saurí.
Any 2011.
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1984

I mentretant, a Les Carolines...
Ampliem la figura i les funcions del
coordinador/coordinadora de cicle.
Junt a la Coordinadora General elaboren el pla de treball i la coordinació entre els diferents cicles. Són els
seus portaveus; transmeten la informació i els problemes; és qui aglutina tota la informació de material,
llibres de text, eixides, etc.
El Gabinet mèdic desapareix per
decisió de l'AMPA que considera més
barat que un centre mèdic faça la revisió.
El Ministeri d'Educació ens subvenciona un curs més, però continuant
amb la seua filosofia de la ràtio,
només en tenim set cursos d'EGB
(puix 7é i 8é continuen junts). La primera promoció està a punt d'eixir...

S'inaugura el Museu d'Art Romà de
Mèrida (Càceres), construït per Rafael Moneo.
Al cinema, la pel·lícula Gremnlins
causa furor.
De la mateixa manera, Thriller, de Michael Jackson, és la número ú i Madonna
imposa el seu estil de moda, inspirat en
els dissenys de Jean Paul Gaultier.
Apareix el nou model d'automòbil
Ibiza, fabricat per l'empresa espanyola
Seat, independitzada de l'italiana Fiat.
A l'Índia té lloc una tragèdia en produirse una fuga de gas tòxic de la multinacional Unión Carbide.
Apareix la primera planxa a vapor revolucionant eixa manera de fer la tasca
de la llar i, al mateix temps, la primera
mountain bike, nascuda per a botar voreres, escales i muntanyes.
Pel que fa als esports, la selecció
espanyola de bàsquet aconsegueix la
medalla de plata als Jocs Olímpics
de Los Ángeles (EUA).
Naix Naira Riobo.

2005

Any Cervantes en fer-se 400 anys
del Quixot.
És aprovada pel Congrés dels Diputats
d'Espanya la Llei que permet el matrimoni
i l'adopció entre persones del mateix sexe.
El gran tercer atemptat terrorista
d'Al Qaeda a Europa es produeix a
Londres amb el resultat de 56 morts i
centenars de ferits.
Un incendi va calcinar dues mil hectàrees de camp i van perdre la vida onze
persones a Castella-La Manxa.
L'huracà Katrina va provocar la mort de
1.836 persones a Nova Orleans (EUA).
Es commemora a Polònia el 60é aniversari de l'alliberament del camp de concentració nazi d'Auschwitz-Birkenau.
Es celebra a Barcelona la I Conferència
Mediterrània de les Nacions Sense Estat.
Cessa la lluita armada de l'IRA (Irish
Republican Army).
L'equip espanyol de handbol es proclama campió del món. Rafa Nadal guanya
el trofeu Roland Garros. Fernando Alonso
es proclama campió del món de F1.
Moren l'escriptor Arthur Miller; el Papa
Joan Pau II i el substitueix Benet XVI; Rainiero, Príncep de Mónaco, la soprano Victoria de los Ángeles i el compositor i
pedagog musical valencià Armand Blanquer i Ponsoda.
La pel·lícula d'Alejandro Amenábar Mar
adentro guanya l'Oscar de Hollywood a
la millor cinta de parla no anglesa.

I mentrestant, a Les Carolines...
Comencem l'any de dol per la mort
de la nostra estimada alumna Canto
Soto Bedate.
L'intercanvi lingüístic es realitza
amb un institut de la ciutat polonesa
de Lödz.
Se celebren els 20 primers anys
d'Escola Valenciana. La Trobada d'Escoles en Valencià es realitza a Paiporta.
L'Escola organitza, per primera vegada, el Dia de la Música.
La Setmana de la Primavera es dedicà a l'expressió corporal sota el
lema “Mou-te ja!”
Teresa Soler Lahuerta, comença
les pràctiques.

Mª Ángeles Crespo
Abad-Moreno

Cristina Monsalve Yago

Naira Riobó Adam

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.
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Esquerra i dalt, alumnat contemplant l’eclipsi de
sol el 3 d’octubre de 2005 al pati de l’Escola.
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1983

Per a l'estudi de la II República espanyola a una classe de Socials de 4t
d’ESO ens visiten antigues alumnes de
l'Institut Obrer de València, que funcionà en els últims anys de la República. Les dones que ens visitaren
tenien entre 80 i 90 anys.
La corresponsal de la cadena SER
al Magrib, Carla Fibla -antiga alumna
de la III Promoció- publica el seu tercer llibre “España-Marruecos desde
la orilla sur”.
Es produeix un eclipsi anular del
Sol i a l'Escola el treballem amb càlculs, observacions, termòmetres,
ulleres especials, gràfics i telescopis.
Rosa Ferreres, auxiliar de menjador, es
reincorpora al treball després de mesos
de malaltia.
Clara Broseta, monitora de l'autobús
deixa de treballar definitivament per problemes de salut.
La Setmana Literària estigué dedicada
a la Literatura Medieval.
Tere Martínez, la nostra entranyable
cuinera, es jubila i és substituïda per
Salva Girbes. Aquest any també s’incorporen a Les Carolines Mª Ángeles
Crespo i Cristina Monsalve.

Salvador Girbes Broseta i Tere Martínez Piqueras

S'aprova la llei d'avortament.
Els afectats per l'enverinament
massiu de l'oli de colza al 1981, es
manifesten demanant al Govern solucions.
A l'Argentina Raúl Alfonsín és proclamat President. Va prometre la derogació de la Llei d'autoamnistia que
havia autoproclamat el govern anterior, la Junta Militar.
Primera pel·lícula espanyola que
aconsegueix l'Oscar, el premi de l'Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogàfiques nordamericana. El premi
va ser per a Volver a empezar, de
José Luís Garci.
Moren: Charlie Rivel, el pallasso
universal; Hergé, autor dels dibuixos
de Tintín; Mercé Rodoreda, autora
de La plaça del Diamant; Joan Miró,
pintor; i el cineasta Luis Buñuel.
Apareix la placa vitroceràmica i el primer ordinador amb ratolí: es diu Lisa
i el va fabricar Apple.
I també el primer disc compact: el
CD, revolucionant el món de la música enregistrada.
Entra en funcionament la primera
central d'energia solar d'Europa.

I mentrestant, a Les Carolines...
El Ministeri d'Educació ens concedeix una subvenció per a sis unitats
d'EGB. Com que en teníem set (però
la de sisé estava junt amb la de seté)
l'Associació de mares i pares va decidir que es repartira la subvenció
entre tot l'alumnat que cursava EGB.
Abelard pren un any d'excedència i
s'incorpora al Claustre Joan Escrivà.
L'Associació de mares i pares decideix canviar d'empresa d'autobusos i
contracta Autocares Capaz.
Elaborem la guia per elegir els llibres de
text en base als continguts, a la ideologia i
la presentació.

Detall de la taula sota la garroferra
que entre els anys 2000 i 2012 estava junt al Poliesportiu de Les
Muntanyetes. Darrere es pot observar el sostre de la caseta d’Infantil.

Clara Broseta Laporta

Imatges d’Infantil. Foto de Júlia Sepulveda Saurí. Any 2011.

-38-

Moros i Cristians de l’any 1983 al pati central.
Destaquem al centre de la fotografia a Amparo Montesinos; al fons
a la dreta: Encarna Serrano, Fineta Dual i Manolita Navarro.
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Nou curs, Escola nova! Però les coses
no foren tant senzilles. L'obra estava acabada però en faltaven els detalls. El pati
tenia màquines, arena, grava... A la cuina
havien de dur els fogons, la nevera... fins
que no estiguera tot a punt no podia passar la inspecció del gas i sense la seua autorització no podíem cuinar.
Si a l'Eliana feia calor, què dir a Picassent sense cap arbre que ens protegira?
Els únics arbres que teníem eren les
dues palmeres del Pati central que havien estat plantades amb una grua.
Vam començar les classes una setmana després del que teníem previst. El dia que van arribar els
nostres alumnes ens vam disfressar
els mestres dels personatges de la
cançó de Sisa: Qualsevol nit pot sortir el sol, que es podia escoltar des
de qualsevol racó dels nostres cinc
mil metres quadrats!
Treballen amb nosaltres els professors Pepe Mata (3r EGB), Juli Hurtado (professor de Música) i Pere
Sellés (professor d'Educació Física) i
Mª José Blanco com a netejadora.

2006

Carles García Rosell, Mª José Blanco Rosco i
Miguel Àngel Moret Senent.

A Xile, per primera vegada, una dona
és elegida Presidenta: Michelle Bachelet.
A Espanya es produeix el primer tancament d'una central nuclear: Zorita a
Guadalajara.
A València ocorre el més gran accident
de metro de la història; a la línia 1 i a
l'estació Jesús: 43 morts i 47 ferits.
Fernando Alonso se proclama campió
del món de F1 per segona vegada i Jorge
Lorenzo, de motociclisme en 250 cc.
Moren Rocío Dúrcal i Rocío Jurado, cantants; el periodista valencià Toni Mestre, l'actor Glenn Ford i el cantant afroamericà
James Brown. També els dictadors Augusto
Pinochet (Xile) i Sadam Husein (Iraq). Mor
també Francisco Fernández Ochoa qui, als
Jocs Olímpics d'hivern de Saporo (Japó), va
obtindre una medalla d'or.

I mentrestant, a Les Carolines...
Mor la nostra companya i sòcia Rosa
Ferreres Bonet després d’una llarga
malaltia.
La Trobada d'Escoles en valencià
se celebra a Picassent.
Naix Akoe, una cooperativa de 2n
grau- Una cooperativa de Cooperatives- que agrupa a 9 escoles valencianes: Escola Gavina, Escola la Masia, la
Nostra Escola Comarcal, la Florida,
Grupo Sorolla, Escuela 2, Grans i menuts, el Drac i Escola Les Carolines.
El III Intercanvi Lingüístic es fa amb
el Liceo Scientifico F. Severi de Castellammare di Stabia -Itàlia-.
La Setmana de la Primavera la dediquem a l'Astronomia.
El Dia de la Música, dedicat a W. A. Mozart
en el 250 aniversari del seu naixement.
Rebem l'autorització administrativa
per poder tenir dues unitats de la classe
de 3 anys: el Projecte de Creixement de
Les Carolines és ja una realitat.
Es fan 10 anys de la remodelació de l'edifici de Primària i ho celebrem.
L'Escola assisteix a Elx al curs La immersió lingüística. Entre els ponents,
Anna Teberosky i Josep Maria Artigal, assessor de l'Escola en anglés d’infantil.
Assistim al Congrés estatal de Cooperatives que se celebra a Toledo.
Comença a treballar amb nosaltres
Salvador Bailén de la Cruz en el manteniment de les instal·lacions escolars.

Caseta construïda l’any 1998 per a commemorar els 25
anys de Les Carolines i la reforma de l’edifici de Primària.
S’enderrocà al voler traslladar-la de lloc per a realitzar les
obres de Secundària l’any 2012.
Salvador Bailén
de la Cruz

Edifici de menjador i
cuina de l’Escola a Picassent. S’observa el
pati central de terra recoberta per graveta i
sense cap arbre plantat.
Foto curs 1982 - 83.

Preparant la
Setmana de
la Primavera.
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Passacarrer de la Trobada d’Escoles en Valencià
realitzada a Picassent l’any 2006.
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2007

Ban Ki Moon, és elegit Secretari General de les Nacions Unides.
L'Assemblea General de l'ONU declara
2007 Any internacional de les llengües
per fomentar el multilingüisme.
Cristina Fernández, Presidenta de
l'Argentina.
Son triades, per internet, les noves set meravelles del món: La Gran Muralla Xinesa
(Xina); Petra (Jordània); el Crist Redemptor
(Rio de Janeiro, Brasil); Machu Pichu (Perú);
Chichán Itzá (Mèxic); Colisseu (Roma, Itàlia)
i el Taj Mahal (Índia).
Moren Luciano Pavarotti i Ingmar Bergman.
Doris Lessing, premi Nobel de Literatura.
Alberto Contador, campió del Tour de França.

I mentrestant, a Les Carolines...
El Correu del Dijous arriba al número 300.
Un autobús-taller de l'IVAM arriba a
l'Escola on l'alumnat de 5é i 6é de Primària i el d'ESO realitza activitats al voltant de l'obra de l'escultor Julio González.
Ens visita la delegació de l'institut italià Liceo Scientífico de Castellammare.
La Setmana de la Primavera la dediquem a la TV. sota el títol “Fem tele” i ens
visita el popular presentador Javier Martín.
La XX Trobada d'Escoles en Valencià
se celebra a Beniparrell.
S'inicien les obres de la nova escola infantil projectades pels arquitectes Pablo
Ribera i Joseán Vilar, antics alumnes de
la 2a i 3a Promocions de Les Carolines.
L'Escola guanya el prestigiós premi
Baldiri Reixach pel seu treball sobre “El
Correu del Dijous”.

Pablo Ribera Pons i José Ángel Vilar Pons.

Responsables tècnics de les obres. D’esquerra a
dreta: José Ángel Vilar, Enrique López, Juanjo Herreros, Pablo Ribera, Rosa Acebrón i Miguel Leal. Foto del
mes d’octubre de l’any 2007.

1982

I mentrestant, a Les Carolines...
Era el nostre darrer curs a l'Eliana i teníem coses a fer, perquè una vegada acabat el curs escolar havíem d'empaquetar
tot el material i els mobles i deixar el xalet
en condicions i preparar l'Escola de Picassent. Muntar classes, comprar el que hi faltava, tot això sense comptar amb els
possibles imprevistos, sense oblidar-nos de
la part pedagògica.
L'Escola acaba el curs 81/82 en 5é
d'EGB. És el tercer curs que el gabinet psicopedagògic està format per dues psicòlogues: Imma Montés i Carmen Ferrándiz.
També tenim Gabinet Mèdic a càrrec dels
pediatres Carlos i Fernando García-Sala.
Des del curs 79/80, Mª José Viñals és la
monitora dels cursos de natació.
A la primavera ve, per demanar treball, un mestre amic d'Abelard: Miguel Ángel Moret, qui es queda com a
auxiliar de la classe d'Infantil 2 anys
per substituir Rosa Mari, qui agafa la
baixa maternal.
Al mes de juliol, amb una calor insuportable, col·loquem el col·legi de l’Eliana en un camió i fem el trasllat a
Picassent.

Espanya organitza el Campionat
Mundial de Futbol per primera vegada.
El logotip del Campionat era una taronja vestida de futbolista. Itàlia va
ser la guanyadora.
Greenpeace aconsegueix paralitzar
el vessament de 3.000 tones de residus nuclears a les costes atlàntiques espanyoles.
Victòria del PSOE a les Eleccions Generals celebrades a l'octubre. Felipe González és investit President del Govern.
Els militars colpistes Tejero i Milans del
Bosch, són destituïts, jutjats i condemnats
per la seua participació a l'intent de colp
d'estat de 1981.
La pantanada de Tous deixa 30.000
persones sense llar i en provoca la
mort de 38.
Gabriel García Márquez rep el
Premi Nobel de Literatura.
En busca del arca perdida i E.T. d'Spielberg, Víctor o Victòria d'Edwards o
Poltergeist de Hooper són algunes de
les pel·lícules més vistes.
Michael Jackson amb Thriller, Mecano
amb Me colé en una fiesta o Supertramp amb It's raining again, són alguns dels artistes més escoltats i vists.
S'inaugura el Pirulí (el nou centre d'emissions anomenat Torrespaña) per TVE.
Els programes més vistos són: El libro
gordo de Petete, Barrio Sésamo, D'Artacan y los Mosqueperros, la telenovel·la Dinastia i Un, dos, tres, responda otra vez.
Naix Carles García Rosell.

Perspectiva de l’edifici de Les Carolines a Picassent.
Fotografies de les obres de l’edifici d’Infantil, menjador i cuina. Any 2007.
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Obres de l’Escola a Picassent. Foto abril 1982. S’observa
entre les dues estructures l’espai que ocuparia el pati d’Infantil
(antic Parvulari) i darrere el mur del cap de tarongers.
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1981

Adolfo Suárez va presentar la seua
dimissió com a President de Govern
el 29 de gener.
Aquest és l'any del cop d'Estat del
23F: el Tinent Coronel Tejero irromp
amb uns quants efectius de la Guàrdia
Civil al Parlament Espanyol durant la
sessió d'investidura del nou President
de l'Estat: Leopoldo Calvo Sotelo. El cop
d'estat va fracassar.
La venda d'oli per ús industrial com
apte per al consum humà començà
al mes de maig. Aquesta tragèdia,
que va durar molts anys, va costar la
vida a 1.100 persones i va deixar milers d'afectats.
Es proclama l'Estatut d'Autonomia
del País Valencià.
Apareixen els primers casos d'una
nova malaltia que ataca el sistema immunològic: La Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (S.I.D.A.).
Joan Fuster és guardonat amb el Premi
de les Lletres Valencianes.
El Guernica de Pablo Picasso, torna
a Espanya.
Mor l'escriptor Josep Pla, el músic
de reggae, Bob Marley i l'actriu Nathalie Wood.
La música que s'escolta és de John
Lennon, Queen, L'Orquestra Mondragón, The Rolling Stones, Ana Belén i
Víctor Manuel, Julio Iglesias o Paloma San Basilio.
Les pel·lícules de l'any: Deprisa-Deprisa de Carlos Saura; Carros de
fuego de Hugh Hudson o Aterriza
como puedas, coneguda a Sud-amèrica com ¿Dónde està el piloto?
Ángel Nieto i Ricardo Tormo van
ser campions del món de motociclisme.
Naix Teresa Soler.

I mentrestant, a Les Carolines...
Vam mirar el parvulari Peter Pan, a
Campolivar, que estava a la venda.
Carles Salvadores va fer un projecte
d'adaptació per a convertir les
instal·lacions en col·legi, però el Ministeri no ens ho va aprovar. I ens férem
a la idea d'anar-nos-en a Picassent.
El 12 de desembre de 1981 tenim el
pressupost de la constructora Xorta,
que també és una cooperativa, per un
import inicial de 36 milions de pessetes.
La nostra aportació al pla experimental de l'Institut de Ciències d'Educació,
com a Escola Pilot, va fer que el sistema d'introducció de l'ensenyament
en valencià, fóra triat , anys més tard,
per la Conselleria d'Educació com a
model a aplicar a les escoles públiques.
Continuem preocupats per no trobar un bon especialista de Música.

Comença a treballar Edyta Majewska
com ajudant de cuina.
Sònia Casquete forma part de la
cooperativa.
Andrea Miralles finalitza la substitució d'un trimestre.
L'Escola celebra el seu 35é aniversari.

Edyta Majewska
Konewka

Sonia Casquete
Alemany

Detall del Pati Central de l’Escola a Picassent
acabades de plantar les dues palmeres, encara
lligades. Foto de l’any 1982.

Teresa Soler Lahuerta

Membres de la cooperativa Les Carolines en el solar on anava
a construir-se el centre escolar a Picassent. Any 1981.
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2008

És l'any del 800 aniversari del naixement de Jaume I.
Es commemora el 60é aniversari
de la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Raúl Castro, germà de Fidel, és nomenat President de Cuba.
Eleccions Generals a Espanya. El
PSOE és el partit més votat i J.L. Rodríguez Zapatero, nomenat President
del Govern.
Se celebra l'Exposició Internacional
de Saragossa amb l'aigua com a motiu
central.
La fallida del banc nord americà Lehman Brothers, marca l'inici d’una crisi
econòmica i financera.
Barack Obama, elegit President del
EUA, primer president afroamericà.
Escola Valenciana, guardonada amb
el premi Ciudadanos 2008.
Les joguines Lego, fan 50 anys.
Se celebren els Jocs Olímpics a Pequín (La Xina).
La selecció espanyola de futbol,
campiona d'Europa.
Alberto Contador guanya la Vuelta
i el Giro. Carlos Sastre guanya el
Tour.
Rafa Nadal, campió de Roland Garros i Wimbledon.
Pau Gasol, fitxa per Los Angeles
Lakers.
Moren Josep Vicent Marqués, sociòleg
i escriptor valencià i pare i col·laborador
de l'Escola. Gonzalo Anaya, mestre, catedràtic de filosofia, pedagog i amic de
l'Escola. Joan Baptista Humet, cantautor
valencià. Sidney Pollack, director de cinema.

I mentrestant, a Les Carolines...
Apareix El Correu del dijous en format PDF.
La Setmana de la Primavera la dediquem a La Mitologia.
L'Intercanvi Lingüístic se realitza amb
un institut francés: L'oiselet de Lyon.
L'Escola fa 35 anys i ho celebrem
amb una multitudinària festa amb l'antic alumnat. Aquest dissenya una samarreta per l'ocasió amb la llegenda:
“Quan l'últim animal estiga mort;
l'últim arbre tallat i l'últim riu contaminat, el ser humà comprendrà
que els diners no es mengen”.
La I Trobada Musical d'Escoles en Valencià la celebrem a Silla.
Un grup de professorat viatja a
Noruega per conèixer la realitat educativa d'aquest país.
S'incorporen a l'Escola Aina Soler,
orientadora, Puri Fabià com a monitora d'autobús i Lidiana Gascó auxiliar de menjador.
Inaugurem els nous edificis: una
nova escola infantil i el nou menjador i cuina.

1980

Es declara la guerra entre l'Iran i l'Iraq
per diferències polítiques i religioses.
Ronald Reagan, actor a la seua joventut, és elegit President dels Estats Units
d'Amèrica.
Es assassinat John Lennon a Nova
York. Moren també aquest any el filòsof
existencialista francés Jean Paul Sartre;
l'actriu nord americana Mae West; l'actor anglés Peter Sellers; l'escriptor cubà
Alejo Cartpentier i el naturalista Félix
Rodríguez de la Fuente.
A la televisió, els programes d'èxit
van ser Barrio Sésamo, Corrupció a
Miami i Els pallassos de la tele: Gaby,
Fofó i Miliki.
Al cinema s'estrenen: El Imperio
contraataca d'Irwin Kershner, El Graduado de Mike Nichols i El lago azul de
Randal Kleiser.
Naixen Meri Alandes, Glòria Gil i
Raquel Aspas.

Raquel Aspas Gil

Aina Soler Perpiñà
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I mentrestant, a Les Carolines...
Es forma el grup d'Escoles Cooperatives (Les Carolines, Escola Gavina, La
Nostra Escola Comarcal i La Masia)
amb l'objectiu d'aconseguir formar
part d'un patronat de l'ICE (Institut de
Ciències de l'Educació, depenent de la
Diputació de València) on aconseguir
suport econòmic per pal·liar l'esforç
que estàvem fent per a no tenir uns
preus massa elitistes que permeteren
accedir a la nostra Escola a famílies
amb mitjana capacitat econòmica.
Ja portem dos cursos a l'Eliana i ens
hem adaptat molt bé. Aleshores ens
entra el neguit de veure massa lluny i aïllat el solar de Picassent. Per això, i sense
aturar el projecte, comencem a mirar altres alternatives per a fer l'Escola nova.
És l'any en què s'incorporen Abelard Barberà i Lluís Montesinos com
a professors de 3r i 4t d'EGB.

Glòria Gil Ribes

Lluís Montesinos i Barberà i Abelard Barberà Sendra

Maria Salud Alandes
Campos “Meri”
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1979

L'escriptora Carmen Conde és la primera dona en la Reial Acadèmia de la
Llengua Espanyola.
Es produeix l'accident nuclear de
Three Mile Island, a Pensilvània (EUA).
Alegria a Nicaragua per la fugida
del sanguinari dictador Somoza. Pren
el poder Daniel Ortega.
Aquest any és declarat per la
UNESCO, Any Internacional dels Infants, fent palesa la situació crítica
de milions de xiquets i xiquetes que
pateixen fam i pobresa.
El 19 d'Abril es constitueixen els primers ajuntaments democràtics.
A la televisió s'estrena Verano Azul.
La pel·lícula Grease la veuen milions
d'espectadors i la seua banda sonora és
la més escoltada.
No es queda al darrere YMCA, de Village People i Maria del Mar Bonet i
Ovidi Montllor són els cantautors més
aplaudits de la nova cançó.
Naixen Maria Jutglà i Andrea Miralles.

Obres de construcció de l’Escola a Picassent
en abril de 1982.
Darrere de la grua es veu l’estructura d’un
dels edificis del Parvulari i darrere la casa
de Juan Ortí, junt al camp de tarongers al
final de l’actual carrer Ginjoler.

I mentrestant, a Les Carolines...
Estem pensant en la nova Escola que,
definitivament, albergaria els nostres
somnis. Es fan els primers contactes i
dissenys amb els arquitectes Sandro
Pons i Carles Salvadores.
El projecte és una escola en planta
baixa, amb horts escolars, que assemble
un poble o un barri amb carrers i places...
L'escola nova es construiria a Picassent i
demanem el permís a l'Ajuntament.
També intentem declarar el nostre
projecte d'interés social (cosa que un
temps després aconseguiríem) i obtenir així un crèdit del Ministeri de Treball
que facilitara el finançament.
Ja tenim alumnes a 2n d'EGB (junts,
a la mateixa aula amb els de 1r) i el
curs següent ja seran a Tercer. L'Escola creix... i cerca un lloc.
S’ncorporen com a mestres Encarna
Serrano i Pilar Franco i una futura mestra, Mª José Domingo, que de moment,
sols fa substitucions.

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

Puri Fabià Gómez i Lidiana Gascó Guerrero

Taulell commemoratiu de la inauguració de l’edifici
d’Infantil, menjador i cuina el 26 de setembre de 2008.

Obres de construcció de l’Escola a Picassent en
abril de 1982. Darrere de la grua l’estructura l’edifici
del Parvulari que està al Sud de l’Escola i darrere la
casa de Juan Ortí. Es pot apreciar la muntanyeta on
teniem el boscany de carrasques.

Raquel Navarro Campos el dia de la inauguració de
l’edifici d’Infantil (26 de setembre de 2008).

Andrea Miralles Navarro, Maria Jutglà Guillem i
Mª José Domingo Cabanes a la porta de Les Carolines.

Foto de l’antic alumnat i personal de Les Carolines l’1 de març de 2008.
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2009

Es commemora el 200 aniversari
del naixement de Charles Darwin.
Es produeix el segrest, en aigües internacionals properes a Somàlia, del
buc espanyol Alakrana.
Inicia el seu manament Barack Obama.
Greu terratrèmol a L'Aquila (Itàlia)
amb centenars de morts.
Moren: Michael Jackson, cantant; Carmelina Sànchez Cutillas, escriptora; Pepe
Rubianes, actor; Alícia de Larrocha, cantant d'òpera; Jordi Solé Tura, polític; Joan
Monleón, showman; Enric Solbes, pintor;
Raúl Alfonsín, ex President argentí; Carlos
Castilla del Pino, psiquiatra; Mario Benedetti, escriptor; Vicente Ferrer, missioner; Pina
Bausch, ballarina; Mary Carrillo, actriu.
Penèlope Cruz guanya l'Oscar per la
seua interpretació a Vicky, Cristina, Barcelona.
Alberto Contador torna a guanyar el
Tour de França.
La selecció espanyola de bàsquet,
medalla d'or a l'europeu de Polònia.
L'equip espanyol de natació sincronitzada, medalla d'or al campionat del món.

I mentrestant, a Les Carolines...
Entren a formar part de la cooperativa:
Maria Jutglà, Sergio Valero, Raquel Navarro,
Gloria Gil, Isabel de Gracia i Teresa Soler.
Formen part de l'equip Vicky Moya, Yolanda Ruiz, Nacho Garrido, Pilar Molero, Mª
José Tronchoni i Estela Montañana.
Les obres continuen i adeqüem un dels
patis d'Infantil i comença a funcionar el nou
menjador. A les parets de l'antic es podia
llegir: En aquest menjador m'ha passat de
tot: m'he barallat, he rigut, he plorat, he
menjat coses bones i roïnes...Avui és l'últim
dia en què hem dinat ací. Hem menjat fideuà, peix fregit i kiwi. Mai oblidaré aquest
lloc.” (Alba García. 2n ESO).
Sonia Casquete llig el seu treball
d'investigació a la facultat de Filologia de la Universitat de València
La Setmana de la Primavera està dedicada a l'estudi de Les escoles del món.
Viatja fins Romania la nostra companya Anna Martínez, dins el pla de formació i coneixement de les escoles
europees i Mapi Vilar se desplaça a Dinamarca per conèixer la realitat educativa del
país. Miguel Àngel Moret viatja a Andalusia
per visitar escoles cooperatives, dins un pla
de recorreguts per la geografia escolar peninsular impulsada per la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes.
La Trobada d'Escoles
en Valencià se celebra a
Alcàsser.
Jeroni Parra celebra la
seua boda amb César a
l'Escola, convertida per a
l'ocasió en un gran local
de festes.

Edifici d’Infantil. Mirador del
Menjador. Foto desembre 2012.
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1978

Espanya estrena la Constitució democràtica. Va ser aprovada en referèndum el 6 de desembre i els
ponents van ser Miquel Roca, Manuel
Fraga, Gregorio Peces-Barba, Jordi
Solé Tura, Gabriel Cisneros, Pérez
Llorca i Miguel Herrero de Miñón.
Una tragèdia a Tarragona: 131 persones moren carbonitzades per l'esclat
d'un camió amb productes químics al
seu pas pel càmping Els Alfaques.
Naix la primera xiqueta fecundada in
vitro. Robert Edwards i Patrick Steptoe
van ser guardonats amb el Premi Nobel.
Mor el Papa Pau VI. El seu successor,
Joan Pau I va morir un mes després de
la seua proclamació i aquest és substituït per Joan Pau II.
L'Ajatolà Jomeini aconsegueix enderrocar la dictadura de l'emperador
de l'Iran, el Xa Reza Pahlevi.
Naix Laura Herrero.

Josefina Dual Peris
“Fineta”

I mentrestant, a Les Carolines...
Aquest curs vam viure el moment
més trist de la nostra curta història.
Dani Hijarrubia Cloquell, un alumne de
la classe de 2 anys, arribà a l'Escola
un matí del mes de maig trobant-se
malament. Sa mare vingué de seguida
en ser telefonada i el va dur a l'Hospital La Fe, on ella treballava. Va morir
per una meningitis.
És l'any de la posada en marxa del
primer curs escolar de natació que
aleshores fèiem al Col·legi Joan XXIII
de Burjassot.
S'incorporen Conxa Franco, Manolita
Navarro, Tere Martínez i Fina Dual.
L'Escola obri el curs de 2n d'E.G.B.,
i ho fa a un nou indret: L'Eliana. Un
xalet de 2.400 m², amb jardí, piscina
i molts pins.
També és l'any de constitució definitiva com a cooperativa. La denominació oficial serà: Cooperativa de
Treball Associat Nou d'octubre.

Manuela Navarro López
“Manolita”

Plànol de Les Carolines a L’Eliana.
Planta del solar amb la disposició dels edificis i
la piscina.
A la part baixa tres plànols del soterrani, planta
baixa i primer pis del xalet on s’ubicà l’Escola.

Laura Herrero Almendáriz amb
l’alumnat d’Infantil 1 Any.
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1977

Espanya va recuperar la llibertat el
15 de juny de 1977, 41 anys després
de les eleccions de febrer de 1936.
Aquestes primeres Eleccions Generals les va guanyar una coalició política liderada per Adolfo Suàrez
anomenada UCD, qui presidiria el
primer govern de la democràcia.
L'escriptor Vicente Aleixandre rep el
Premi Nobel de Literatura.
Una tragèdia a l'aeroport de Los Rodeos, Tenerife, se salda amb 583 morts.
Aquest any ens va deixar Charles
Chaplin, un del més grans cineastes.
També ens deixà Maria Callas, cantant
d'òpera i Elvis Presley, el rei del rock.
Les sales de cinema s'omplien de
públic per veure La guerra de las Galaxias, de George Lucas i Taxi driver
de Martin Scorsese.
A la televisió, encara única, s'emetia Los ángeles de Charlie, Curro Jiménez i Els Ropper.
La cançó Libertad sin ira, del grup folclorista Jarcha, era un dels èxits.
És l'any del naixement de Sergio Valero, Eva Guzmán, Joan Tormo, Jose
Aguilar i de Sonia Casquete.

I mentrestant, a Les Carolines...
És l'any de la constitució (provisional)
com a cooperativa de treball associat,
després de debats inacabables, de dubtes, de propostes entre els treballadors,
l'empresària, i els pares i mares. Tots
coincidien en què s'havia de continuar
(l'alumnat ja arribaria a Primer d’Educació General Bàsica al mes de setembre). Decidim fer una cooperativa de
mestres i només érem set treballadors
i com a mínim necessitem setze persones per a la qual cosa demanem a alguns pares i mares que entren a
formar-hi part per poder legalitzar-la.
Després de moltíssimes hores de
deliberació aprovem el nom de Cooperativa d'Ensenyament 9 d'Octubre.
Queda així constituïda provisionalment la nostra Cooperativa.
Aquest curs 1977-1978 es produïxen
dues incorporacions: la de Carmen Ferrándiz, psicóloga psicoanalista, encetant així el Gabinet Psicopedagògic
Escolar i la de Mapi Vilar, mestra que
comença a treballar d'auxiliar a les
classes d'1 i de 2 Anys, canviant bolquers i ajudant al dinar.

Teresa Soler Lahuerta
Maria Jutglà Guillem, Sergio Valero Valdés, Raquel Navarro Campos,
Gloria Gil Ribes i Isabel De Gracia Hernández.

Estela Montañana Jiménez, Ignacio Garrido Adrián “Nacho”, Mª José Tronchoni Llácer, Pilar Molero
López, Mª Victoria Moya Marín “Vicky” i Yolanda Ruíz Ruíz.

Sergio Valero Valdés, Eva Guzmán Martí, Joan Tormo
San Juan, Sonia Casquete Alemany i Jose Aguilar Andreu
fotografiats a la porta de l’Escola Les Carolines.
Aquesta porta es va construir l’any 1982, quan ells i
elles sols tenien 5 anys.
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Carmen Ferrandiz
Ferragud “Canfan”

Mª Pilar Vilar Samper
“Mapi”
Panoràmica del solar on s’anava a construir l’Escola Les
carolines a Picassent.
Foto Febrer 1982.
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1976

2010

4000 ciutats de 125 països commemoren el Dia del Planeta, reduint el consum
elèctric per conscienciar del canvi climàtic.
Les cendres del volcà Eyjaffalla a Islàndia
paralitzen el trànsit aeri del nord d'Europa.
S'agreuja la crisi a Grècia i comença a
expandir-se per Europa.
Es produeix una solsida de la mina Copiapó a Xile on queden atrapats 33 miners que van ser alliberats amb una
càpsula fabricada per efectuar el salvament, que es va produir 69 dies després.
Un jove tunisià es crema en les revoltes que inicien les revolucions populars
anomenades després La Primavera àrab.
Esclata l'escàndol Wikileaks: milers de
documents classificats dels EUA i d'altres països, són publicats per Julian Assange, que seria processat.
Dilma Rousseff, elegida Presidenta de
Brasil. Artur Mas, proclamat President de la
Generalitat de Catalunya. S'anuncia el judici
contra Francisco Camps, President de la
Generalitat Valenciana per assumptes relacionats amb l'anomenada Operació Gürtel. S'anuncia el judici contra el magistrat de
l'Audiència Nacional Baltasar Garzón.
Moren José Saramago, Premi Nobel de
Literatura; Luis García-Berlanga, cineasta
valencià; José Antonio Samaranch, President del Comité Olímpic
Internacional.
Mario Vargas Llosa,
guardonat amb el
Premi Nobel de Literatura i Ana Mª Matute,
amb el Cervantes.
La selecció espanyola de futbol va quedar campiona del món
de futbol. Alberto Contador torna a guanyar
el Tour de França.

Trini Gómez Rutia

Roger Giménez Badia

Gonçal Casanova Calatayud

Sandrine Auber

La moneda, que fins eix moment,
duia l'efígie de Franco, és canviada per
una pesseta nova amb el rostre de
Juan Carlos I.
Després de 37 anys, el Partit Comunista
d'Espanya és legalitzat.
S'aprova la Llei de la Reforma Política,
pas previ a la democratització de les
Institucions.
Apareix el Diari El PAÍS.
L'Argentina s’instaura la dictadura
militar del General Videla.
Uns 15.000 habitants de Seveso
(Itàlia), pateixen lesions cutànies
greus i altres formes d'intoxicació,
afectats pel núvol tòxic de tetraclordibenzoparadioxina (TCDD) i han de ser
evacuats.
La fàbrica Ford d'Almussafes treu el
seu primer cotxe a Espanya: un Ford
Fiesta.
Al món de la cultura l'èxit de la temporada és la pel·lícula “King Kong” dirigida
per John Guillermin i s'estrena “El Gran
Dictador” de Charles Chaplin, prohibida
des de 1940.
A la televisió espanyola el concurs
“Un, dos, tres, responda otra vez” de
Chicho Ibáñez Serrador o la sèrie de dibuixos animats “Heidi”, són els èxits.
És l'any en què Agatha Christie (Mort
al Nil), Lucchno Visconti (“Mort a Venècia”, “El Gatopard”) i Fritz Lang (“Metropolis”) moren.
La Direcció General de Seguretat
prohibeix el recital a Madrid del cantautor valencià Raimon. I les cançons
més escoltades són Jamás de Camilo
Sesto i Fly, Robin, Fly de Silver Convention.
Naix Laia Campos, professora de
Secundària de l’Escola.

I mentrestant, a Les Carolines...
Anem complementant i donant forma
al que estem fent al nostre petit parvulari.
És un any de visites a altres escoles, sobretot de Barcelona, on aprenem noves
maneres d'organitzar-se, i així, quan tornem, discutim i establim: les reunions
setmanals pedagògiques, els informes trimestrals de l'alumnat, les reunions amb
les famílies per classe, les entrevistes individuals.
També decidim dedicar un cap de
setmana sencer per poder tractar profundament els temes importants per a
l'Escola.
Estem començant a construir les estructures del projecte.

Panoràmica del nou
accés a Secundària,
menjador i cuina.
Foto Desembre 2012.

Laia Campos Saurí
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1975

Aquest any és declarat per l'ONU,
Any de la Dona.
Comença la transformació de la
moneda europea i apareix l'ECU
La companyia espanyola RENFE fa circular l'últim tren de vapor.
Mor Francisco Franco.
El Príncep Juan Carlos de Borbón és
proclamat Rei d'Espanya.
Alguien voló sobre el nido del cuco,
de Milos Forman i Jesucrist Superstar,
de Norman Jewison, èxits cinematogràfics de l'any.
Viatge a Itaca, de Lluís Llach, sobre
un poema de Konstantin Kavafis,
aconsegueix ser el disc més venut en
la nostra llengua amb 150.000 còpies.
És l'any del naixement de Mónica
Jover, la mestra d'Infantil.

I mentrestant a Les Carolines:
Chon García-Sala continuava el seu
projecte: “Vaig visitar tres escoles a
Maastrich, a Holanda, . Fou una experiència enriquidora per a mi...
Una cosa que em va sobtar fou que
cada dia feien café perquè no perderen la seua olor ja que a les cases
tothom prenia café liofilitzat...” “En
uns cursos d'estiu de formació de
professorat vaig conéixer dues persones que després treballarien amb
mi: Maria Elena Nonnast, a qui vaig
proposar treballar després d'observar el seu interés en la renovació
pedagògica. Va dir que sí i vam passar l'estiu programant i confeccionant el material sensorial que
després utilitzaríem. Estàvem encantades. Es va fer càrrec de la Llar
d'infants (nascuts al 72).
L'altra persona és Maluy Benet,
una mestra que ja treballava en
una altra escola i que, al mes de setembre, acceptà la meua oferta... Es
va encarregar dels grups de Preescolar 1r i 2n. (nascuts al 70 i 71).
D'una manera intuïtiva estàvem
treballant el que tant Freinet com
Montessori o Piaget exposaven per
a aconseguir que els infants es desenvoluparen com a éssers complets, independents i integrats dins
d'un grup social...”

Arantxa Carretero Candel

Jose Aguilar Andreu

Joan Tormo San Juan

Laura Herrero Almendáriz

Raquel Aspas Gil

Eva Guzmán Martí

I mentrestant, a Les Carolines...
El Correu del Dijous arriba al número 400.
La Setmana de la Primavera, dedicada al Circ.
Lourdes Bellver, la il·lustradora de la
col·lecció de llibres La Rata Marieta, visita l'Escola.
Se celebra la VII Nit de l'Escola Valenciana a Castelló amb l'assistència
de part del nostre professorat.
Unes famílies de l'Escola construeixen
la nova caseta de fusta per a Infantil.
Se celebra la II Trobada de famílies
d'Akoe al Club Diario Levante per
parlar de quines coses fer a casa
amb els nostres fills i filles.
La Trobada d'Escoles en Valencià es
realitza a Massanassa.
Participem, per primera vegada, al concurs nacional de periodisme escolar El
País de los Estudiantes.
Incorporem al nostre Claustre la
primera ajudant lingüística en anglés
per a l'ESO.
Any de dol: Un tràgic accident acaba
amb la vida del nostre alumne Teo
Soler Monroig.
L'Escola és homenatjada per dur 25
anys ensenyant en valencià.
Presentem a les famílies la segona
fase de les obres de remodelació i ampliació consistent en la construcció de
l'edifici per a les aules d'ESO, administració, direcció i sales de professorat i
anunciem la I Campanya d'Associats
entre les famílies de l'Escola.
S'incorporen Trini Gómez, Roger Giménez, Sandrine Auber, Gonçal Casanova i
Arantxa Carretero. Jose Aguilar, Joan
Tormo, Laura Herrero, Raquel Aspas, Eva
Guzmán i Andrea Miralles, són socis i sòcies de la Cooperativa.

A l’hemeroteca del CORREU DEL DIJOUS podeu
trobar el número 148 del qual reproduïm ací la pàgina cinc amb fotografies de Mónica i Maria Elena.
Maluy Benet Salinas en
una fotografia de l’any
1996.
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Andrea Miralles Navarro
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2011

1974

És declarat Any Internacional de la
Química.
Entra en vigor a Espanya la Llei de Prevenció del Tabaquisme que prohibeix fumar als
espais públics tancats.
La revolució anomenada Primavera Àrab
continua al Marroc, Egipte, Algèria i Iemen.
Un terratrèmol i un tsunami deixen al
Japó milers de morts.
Comença als carrers de València i de
moltes ciutats espanyoles el moviment 15M per exigir una democràcia autèntica.
Palestina és admesa a l'ONU.
El 20 de novembre es celebren eleccions generals a Espanya, el PP guanya
per majoria absoluta. Mariano Rajoy és
proclamat president del Govern.
TV3 és prohibida al País Valencià. La
mesura va acompanyada de fortes sancions econòmiques imposades pel Govern
Autonòmic, presidit per Francesc Camps.
Mor Steve Jobbs cofundador de la
companyia Apple; Jordi Dauder, actor;
Augusto Algueró, compositor; Elisabeth
Taylor, actriu i Amy Winehouse, cantant.

Pili Valiente Pérez i Miquel Torrijos Rubio

La pena de mort estava vigent al territori espanyol i, aquest any, malgrat
les mobilitzacions populars demanant
l'indult de l'activista Salvador Puig Antich, aquest és condemnat a mort i
executat a la presó de Barcelona amb
el garrot vil.
El salari mínim interprofessional
estava fixat al nostre país en 40
euros mensuals aproximadament.
El MOMA (el Museu d'Art Modern de
Nova York) no accepta la sol·licitud del
Govern Espanyol de tornar el quadre
Guernica de Pablo Picasso, justificant la
seua decisió en el respecte a la voluntat
del pintor espanyol què sols autoritzava
l'entrada de la seua obra a Espanya
quan aquesta fora democràtica.
L'exorcista, pel·lícula de terror de
William Friedkin, va ser l'èxit cinematogràfic de l'any.
Les sèries infantils de televisió
Pippi Calzaslargas i Marco i la de documentals zoològics El hombre y la
Tierra, de Félix Rodríguez de La
Fuente, són estrenades a la televisió
pública amb gran éxit.
James Brown, amb Sex machine i
The Rolling Stones amb Angie, van ser
els artistes musicals més escoltats.

Chrystian García Marco i Lola Aguilar Andreu

El primer grup escolar que inaugurà la
Granja Escola Mas de Noguera a Caudiel va
ser la Tercera Promoció de Les Carolines.
Era la classe de Cinqué d’Educació General
Bàsica i aleshores la granja tenia unes instal·lacions molt senzilles.
Foto realitzada el 29 de gener de 1984.
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Chon García-Sala Viguer
en una foto de l’any 1993.

I aquest any, a Les Carolines:
S'incorpora Alicia García-Sala com a
administradora i ajudant de tot allò
que sorgeix. Rescatem les impressions
de Chon al seu llibre Les Carolines, un
passeig sentimental: “...el nombre
d'alumnes ha augmentat i separem les aules de maternal i llar
d'infants, però... quan acabà el
curs, estava convençuda que el
meu somni de tindre un parvulari
tal i com jo havia somiat podia
trencar-se. Sols romaníem en el
projecte Rosa Mari, Rosa Ferreres,
Andrea, la meua germana i jo...”

En una foto de la celebració del 18é Aniversari de Les Carolines -any 1990- trobem a Alicia García-Sala (esquerra)
amb la seua germana Chon (imatge incompleta a la dreta),
junt amb unes antigues alumnes de l’Escola.

Chon García-Sala i Mapi Vilar, amb alguns alumnes, junt a
l’autobús escolar a l’Eliana. Foto realitzada l’any 1978.
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1973

Aquest any és decisiu des del punt
de vista polític puix el règim del general Franco, que començava ja a
trontollar, rep un fort colp en morir
assassinat el President del Govern
espanyol i mà dreta del dictador,
l'Almirall Carrero Blanco.
A l'altra vora de l'Atlàntic, a Xile, l'exèrcit rebel enderrocava Salvador
Allende, el President electe, obrint-se
un obscur futur per al país amb la dictadura del General Pinochet.
Aquell any, a la cerimònia d'entrega
dels Oscar, el reconegut actor Marlon
Brando rebutjà el guardó, concedit
per la seua extraòrdinaria interpretació a la extraordinària pel·lícula El Padrino, com a mesura de protesta pel
tractament que els mitjans audiovisuals donaven a la població índia.
Una de les cançons d'aquell any va
ser Cocodrile Rock, d'un jovenívol
cantautor britànic: Elton John.
Un ciclista espanyol, Luis Ocaña, va
guanyar el prestigiós Tour de França i
la Lliga espanyola de futbol va ser per
a l'Atlético de Madrid.
Les emissions en color per part de
la televisió ja eren de 10,5 hores... a
la setmana!

Així les coses, a Benimàmet,
l'Escola continuava.
Aquell va ser l'any en què va entrar
a formar part Rosa Ferreres, qui malauradament va morir fa uns anys, i
que es dedicava a funcions d'auxiliar,
atenent el menjador, el pati...
Al pati es van plantar arbres i plantes; es va instal·lar una gàbia immensa amb pollastres anglesos,
pardalets i d'altres aus. Però, un bon
dia, tant la gàbia com els seus habitants havien desaparegut. Mai ho
vam recuperar.
De la cuina es feia càrrec Andrea i
tenim un record boníssim.

Les Carolines 1972-2012. Quaranta anys ensenyant en llibertat

I mentrestant, a Les Carolines...
La química serà l'eix central de la
Setmana de la Primavera.
Es posa en marxa la campanya d'associats i associades a Les Carolines
Cooperativa Valenciana.
Escola Valenciana està d'enhorabona pels
seus 25 anys de Trobades i ho commemora
amb diferents actes, al llarg de l'any.
Lucía Navarro Tarín, alumna de 4t de
Primària A, es classifica en primera posició en el Campionat de Duatló que es celebra a Manises.
Els/les alumnes de la XXV promoció entrevisten a l'aleshores ministra de cultura,
Ángeles González Sinde, dintre del projecte El País de los Estudiantes.
Ana Ferris Sahuquillo substitueix Raquel
Navarro per la seua baixa maternal.
Repetim país i amb l'Intercanvi Lingüístic tornem a Varsòvia.
Sergio Navarro, alumne de la XVIII promoció estrena el curtmetratge, (Hoy visitamos) La casa de Pedro Gimeno.
La Conselleria d'Educació, sota el mandat
d'Alejandro Font de Mora, anuncia un esborrany de Decret pel qual es suprimirien
les línies educatives en Valencià. En resposta a aquest document es convoquen diverses manifestacions a les quals l'Escola
dóna suport.
Entren a treballar amb nosaltres els auxiliars d'Infantil Pili Valiente i Miquel Torrijos.
Christian García Marco substitueix Glòria Gil
per maternitat i continua amb nosaltres.
Lola Aguilar i Héctor Torner comencen a treballar amb nosaltres.
L'Escola torna a acollir un casament: el
de la nostra companya Andrea Miralles i
Tom Bertrand.

Dues panoràmiques de les obres de l’Escola a Picassent. La grua estava instal·lada en la porta d’accés des
del Pati Central de l’edifici de l’antic menjador i cuina.
Dalt s’observa la construcció de la base del menjador.
Foto realitzada en abril de 1982.

Andrea Martínez Piqueras, primera cuinera de
l’Escola, fent una paella a Benimàmet.

Rosa Ferreres Bonet en una fotografia
d’abril de l’any 2003. Una llarga malaltia
ens deixà sense el seu somriure l’any 2006.
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2012

1972

Entra en vigor la prohibició de les
corregudes de bous a Catalunya.
El 29 de març es produeix la primera vaga general del nou govern de
Mariano Rajoy.
Estiu esportiu: Eurocopa de futbol
a Polònia i Ucraïna, i Jocs Olímpics a
Londres, primera ciutat en la història
en acollir tres edicions olímpiques.
Manifestació multitudinària a Catalunya sota el lema “Catalunya, nou estat
d’Europa”.
Eleccions presidencials als EUA.
Segona vaga general a Espanya, 14 de
novembre.
Eleccions al Parlament de Galícia,
Euskadi i Catalunya.

Dues imatges de l’actuació realitzada en l’antic
menjador durant la Festa de Primavera l’any 1988.

Sonia Casquete i Andrea Miralles al Congrés de
Geografies Literàries.

I mentrestant, a un barri de
Benimàmet anomenat Les Carolines, obrí les portes la nostra Escola:
Es deia Parvulario Las Carolinas i tenia 23 alumnes d'un a cinc
anys.
Rosa Mari s'encarregava de la
classe de 2 anys i també de fer
l'autobús: “Més d'un dia he
pujat a despertar els xiquets a
casa seua. I els he vestit. No a
molts, però sí ho he fet.”

Era l'any 1972 quan la comissió
de Justícia de les Corts Espanyoles va dictaminar una Llei per derogar les limitacions imposades a
les dones menors de 25 anys. Així
doncs, la majoria d'edat d'elles
passà a ser als 21 anys.
Al cinema, els èxits comercials i
de crítica van ser El Padrino, d'Scorsese; Cabaret, de Fosse; Perros de
paja, de Peckinpah i Mi querida señorita, d'Armiñán.
Quant a la música una de les
cançons de l'any va ser Imagine,
de John Lennon.
Sembla mentida però eix any hi
hagué un increment generalitzat
dels aparells de TV en color.
Es va posar en marxa el reactor
de la central nuclear de Vandellós.
El preu d'una barra de pa era de
4'8 pessetes (0,003 euros).

Dues fotos de “Soc persona”, obra escrita i representada per 3r d’ESO a la Casa de Cultura de Picassent.

Plànol del parvulari a Benimàmet, any 1972.

Rosa Mari Javaloyes Ibáñez
està a Les Carolines des de 1972.
Logotip del parvulari a Benimàmet.
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Era l'any 72 del segle
passat. Era una dona compromesa amb la renovació
pedagògica, amb la construcció d'una escola lliure,
no dogmàtica, crítica, científica.
Escoles així no eren freqüents a l'Estat Espanyol,
sols magnífiques excepcions repartides pel territori. Una jove mestra, Chon
García-Sala va iniciar la
nostra a una casa d'estiu
de Benimàmet. Era l'inici
del seu somni que any rere
any aniria fent realitat en
aconseguir sumar al seu
projecte a professionals i
famílies compromeses amb
una línia pedagògica innovadora.
Eixos van ser els nostres
inicis. Els quaranta anys
que vingueren després
estan ací resumits entre
textos i imatges.
L’aventura de Les Carolines
continua...

A la memòria de:
Mar Barberà, Carolina Blas, Rosa Ferreres, Dani Hijarrubia, Pedro Llopis, David
Martínez, Aníbal Ruiz, Teo Soler, Canto
Soto, i de tots els pares i mares de l’Escola
que jo no es troben entre nosaltres per continuar l’aventura de Les Carolines.

I mentrestant, a Les Carolines...
L’alumnat d’ESO inicia l’any visitant la polèmica exposició científica Bodies Revealed.
L’Escola aconsegueix la llicència d’obres que farà realitat la nova fase del
projecte de creixement.
Arriba a l’Escola la campanya solidària organitzada per Escola Valenciana,
“Un euro llavor de pau”.
L’alumnat de Les Carolines fa un comiat ben emotiu a la Caseta situada al
pati de l’antic Infantil.
Els arbres més antics de l’Escola són trasplantats a causa de les obres.
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO es presenten a les proves Cangur de matemàtiques.
Luis Calvete, alumne de 3r d’ESO és
guardonat amb l’or i l’argent al Campionat Autonòmic de Natació.
Andrea Miralles i Sònia Casquete
participen com a comunicants en el I
Congrés de Geografies Literàries organitzat per la Facultat de Magisteri de
la Universitat de València.
La XXV Trobada d’Escoles en Valencià
de les Comarques Centrals es celebra a
València amb gran èxit de participació.
La Setmana de la Primavera, sota el
tema Els Oceans, conclou amb una festa
divertida, molt acolorida i molt marinera.
La XXVI promoció visita Lituània dintre
del projecte de l’Intercanvi Lingüístic.
L’alumnat de 3r d’ESO estrena el
musical “Sóc persona” al teatre de
la Casa de Cultura de Picassent.
El Correu del Dijous publica el número 500.
Andrea Miralles, professora de Valencià
d’ESO demana una excedència per marxar als EUA i la substitueix Víctor Félix.
Majo Ramírez s’incorpora al claustre de Primària com a especialista d’Anglés.
Héctor Torner, Carles Garcia, Meri Alandes,
Naira Riobó, Lola Aguilar, Chrystian Garcia i
Lluís Montesinos entren a formar part de la
Cooperativa.

Lola Aguilar Andreu, Naira Riobó Adam, Lluís Montesinos i
Barberà i Carles García Rosell.

Héctor Torner Ripoll

Tornada de colònies de l’alumnat de la Tercera Promoció.
La classe dels “Dracs” (3r d’E.G.B.) havien passat uns dies
a Fredes i les famílies els esperaven en un solar de l’Avinguda Pius XII de València.
Foto realitzada en maig de 1982.

L’aventura continua...
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Fotografia: Júlia Sepúlveda Saurí - Any 2011.
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