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Dia Europeu de les Llengües
El Dia Europeu de les Llengües fou proclamat el
26 de setembre de 2001 amb el suport de la Unió
Europea. El seu principal objectiu és fomentar
l'aprenentatge d'idiomes a tota Europa, tant en
joves com en ancians. Objectius generals:
-Alertar el públic sobre la importància de l'aprenentatge d'idiomes i diversificar la gamma de
llengües, per tal d'incrementar el multilingüisme
i la comprensió intel·lectual.
-Promoure la rica diversitat lingüística i cultural
d'Europa.
-Fomentar l'aprenentatge permanent d'idiomes
dins i fora de les escoles.
En aquest dia s'organitzen una sèrie d'esdeveniments a tota Europa, activitats per a nens, programes de ràdio i televisió, classes d'idiomes i
conferències.
D'acord amb una enquesta realitzada al febrer de
2006, el 56% dels ciutadans de la UE (25 Estats
membres) parlen una llengua diferent de la seua llengua materna, però el 44% admet només l'aprenentatge, ús i coneixement de l'idioma nadiu. El 38%
dels ciutadans de la UE indiquen que saben anglés,
seguit pel 14% que dominen l'alemany i el francés.
A l'Escola cada alumne i alumna va fer una xapa
amb una paraula que va intercanviar amb altre
alumne o alumna de la seua etapa educativa.
Durant 40 minuts organitzàrem un acte en què es
va poder dur a terme aquesta commemoració que té
com a finalitat la companyonia i el coneixement de
que són moltes les llengües per poder relacionar-se
i que, per damunt de tot, totes les llengües estan formades per paraules, element imprescindible per la
nostra comunicació i convivència.
Va ser molt bonic!

Quatre fotografies de la commemoració del Dia Europeu de
les Llengües a Secundària.
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El Tercer Cicle treballa el 9 d’Octubre
Hola!
Som la classe de 5é B, recentment hem anat al Museu
de l'Almoina i als Vivers amb les classes de 5é A i 6é. Als
Vivers ens han explicat com treballen els arqueòlegs i les
arqueòlogues amb una simulació. Hem desenterrat parts
de peces de ceràmica, pedres, restes d'un cos
musulmà... Ens han explicat com podíem saber que era
musulmà per la seua posició.
Una vegada ja a l'Almoina el guia ens va explicar diferents restes de les cultures romanes, visigodes, musulmanes i cristianes.
Ens agraden molt les eixides!
Natalia, Adrián Sabater, Juana i Alannah
Des de la classe de 5é B estem treballant el projecte
del 9 d'octubre junt a la classe de 5é A i els dos sisés. El
nostre producte finals serà una fira medieval. Nosaltres,
5é B, ens hem dividit en 5 grups: jocs i esports de l'edat
mitjana, la cultura musulmana, indumentària cristiana i
musulmana, gastronomia musulmana i per últim la vida
de Jaume I.
Aitana Segura, Adrián Muñoz, Aitana Chaqués i
Nelson.

Quatre fotografies
dels treballs que
estan realitzant al
Tercer Cicle de
Primària.

Us recordem que, des del proper dia 2 d'octubre, dilluns, la jornada escolar
serà completa i que les classes acabaran a les 16:40 hores.
Aquelles famílies usuàries del transport escolar han de saber que els autobusos arribaran a les parades 1 hora i 45 minuts més tard de l'horari de setembre.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 28 de setembre i el 4 d’Octubre fan anys:
Alex Benavent Arias,4; Olivia Cotarelo Guixeres i Joel
Sevillano Cobo, 5; Luís Martínez López, 6; Aleix Galan
Samblàs, 7; Marc González Moix, 8; Clara Montesa Climent
i Mar Julià Gil,9; Alannah Lee Garcés, 10; Arantxa Capella
Ortiz,Nerea Beltrán Aceituno i Toni Ariza Jover, 11; Carles
Martínez Jutglà,Pau Martínez Jutglà i Rebeca Saiz Castellano, 13; Judith Pons Llopis, Daniel Torices Hortelano, Candela Murillo Navajo, 14; Alejandro Viña Buil, 16.
A tots i a totes moltes felicitats i per molts anys!
També donem la benvinguda a Pedro, fill de la nostra
companya i col·laboradora Ana Cervera, mestra especialista en audició i llenguatge de l'SPE (Servei Psicopedagògic Escolar) de Torrent, qui va nèixer passat mes
d’agost. Des del Correu del Dijous donem a Ana una forta
abraçada i al seu fill, la més emocionada benvinguda.
Ana Cervera amb el seu fill, Pedro.

Obertura
Per fi la biblioteca ha obert les seues portes a l'alumnat
i els llibres.
Benvinguts i benvingudes.

Quatre imatges de la Biblioteca
de Les Carolines.

La postal

Rellotge del pati de butaques
del Teatre Principal.

Aquest rellotge i aquest llum de sostre
lluïxen al pati de butaques del Teatre
Principal de València, un dels més importants teatres de la ciutat, que actualment acull espectacles de teatre i dansa.
Tot i ser propietat de la Diputació de
València la seua gestió depèn de l'organisme Culturarts de la Generalitat
Valenciana. Està situat en el carrer de
les Barques número 15. És un teatre de
configuració típicament italiana en
forma de ferradura, amb una sala ricament decorada. Té una capacitat màxima
de 1.226 espectadors.

Llum del pati de butaques del
Teatre Principal de València.
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Eixida a Alboraia
Passat divendres les classes de 1r de
Secundària van fer la tradicional eixida en
transport públic a Alboraia.
L'eixida està relacionada amb el primer
tema de Socials: El Transport Públic.
Com l'eixida és fora de l'horari escolar és
voluntària. 32 alumnes de 1r de Secundària,
2 de Primària i 4 profes van quedar a les 6
de la vesprada a l'estació de Colom per
anar amb el metro a Alboraia.
El dia triat era el 22 de setembre, Dia Europeu Sense Cotxes, i per tant el transport
era gratuït.
Com tots els anys el viatge resultà molt
emocionant, una alumna digué: “És la
primera volta que he anat en metro”. Fa
anys es detectà que per a l'alumnat nouvingut era un moment molt especial per relacionar-se, per trobar confiança amb
persones que coneixen poc, ja que el fet
d'estar fora de l'escola canvia la perspectiva.
Ja a Alboraia anàrem a una orxateria i en
acabar a un parc ple de jocs que es troba
davant de l'estació
d'Alboraia Palmaret.
Enguany ha estat
una eixida molt llarga,
perquè vam eixir a les
6, en ple estiu, i quan
iniciàvem el regrés, a
les 8 i 2 minuts
començava la tardor.
Un viatge que ens ha
ocupat dues estacions,
avarícia de caramels
sense plors.
Maduixa Rosa

Dues fotografies de l’eixida a Alboraia de Primer de Secundària.

Per un somriure
“Em dic Yolanda i sóc la mare de Sergi Girona de 1 B. Aquest
any, Sergi es President Infantil de la Falla Segon Tram de Torrent i el proper 8 d' Octubre hem preparat la II Carrera Solidària
a benefici de xiquets i xiquetes amb càncer a través de l'Associació Aspanion. Creiem que és un acte molt bonic i volem
compartir amb vosaltres aquesta informació per si hi ha alguna
persona interessada a participar per part de professorat i/o
alumnat. Els beneficis obtinguts aniran íntegrament a l'Associació, la qual hem conegut molt a prop i fan una gran tasca
amb les famílies de xiquets malalts.
Si a algú li interessa la cursa us demane que ho traslladeu i
qualsevol cosa podeu parlar amb Sergi o amb mi.
Us adjunte tota la informació que estem repartint.
Moltes gràcies per la vostra atenció.”
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