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Reunió representants classes ESO
Passat divendres, els 14 representants de les
classes d'ESO es van reunir amb Jeroni, el Cap d'Estudis, per parlar d'alguns temes de la vida escolar.
Entre altres temes es parlà de la normativa dels
mòbils, dels banys, dels patis i del menjador. Es
van repassar les normes i escoltar propostes de
l'alumnat. Algunes d'elles s'han aprovat i altres
s'han apuntat en l'agenda per treballar-les o amb
ells o amb altres estaments de l'Escola.
El Cap d'Estudis es reunirà periòdicament amb
els i les representants per tal d'escoltar les demandes, consensuar normes i recollir felicitacions
si calen.
L'alumnat representant és:
1r A: Paula Gómez i Guillermo Barragán.
1r B: Marc Cano i Claudia Ynarejos.
2n A: Ángela Rodríguez i Sofia Viña.
2n B: Marc Burguera i Estrella Vizcaíno.

3r A: Saúl Torralba, Jorge Folch i Carla García;
3r B: Aitana Renau i Javi Dasí.
4t, Cheyenne Salvador i Fernando Aleixos.

Jeroni Parra reunit amb els representants
de l’alumnat de Secundària.

Eleccions al Consell Escolar
La Conselleria d'Educació ha anunciat la convocatòria d'eleccions per la renovació parcial dels
Consells Escolars a celebrar proper dijous dia 23
de novembre de 2017.
En el nostre cas, es renovarien i hauran d'elegirse els següents càrrecs:
- 2 professors/es en representació del Claustre

de Professorat. Deixen el càrrec Gloria Gil i Jose
Aguilar.
- 2 pares/mares en representació de les
famílies. Deixen el càrrec Pep Benlloch i Paco Blay
- 2 representants de la titularitat del Centre.
Deixa el càrrec Sonia Casquete.
- 1 representant de l'alumnat

Des de l'Escola Les Carolines
expressem el nostre suport a
la negociació, al diàleg i el
valor de les paraules davant
qualsevol conflicte i el nostre
rebuig a l'ús de la violència.

sones que exigixen un canvi
d'actitud, una postura dialogant, una voluntat d'escolta i
respecte davant els diferents
pensaments, i ens sumem al
rebuig de la manera violenta
amb la que s'han arribat a
gestionar els assumptes de
Catalunya i sque sols fomenten l'odi, el desig de venjança i la fractura de la
convivència.
Parlem-ho.

A l'Escola treballem educant
en la llibertat, el respecte al
col·lectiu i a l'individu.
És per això que ens sumem
a aquells col·lectius i per-
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Trobada d’antics alumnes
Al mes de juny passat va fer 25 anys que la 8a promoció
de Les Carolines se n'anà. El 30 de setembre passat elles
i ells van organitzar un sopar. Emili pogué anar i va ser
una experiència molt entranyable.
Vingueren 16 alumnes. Llevat de 2 alumnes, Emili no
havia vist la resta en 25 anyets i lògicament les cares o
també alguns noms no els reconeixia. Els comentaris que
feien de l'Escola eren molt emocionants, quan una
alumna/un alumne deixa l'Escola i viu una realitat diferent
a Les Carolines generalment és el moment de contrastar,
de veure que Les Carolines té coses molt especials.
"Emili, ens vàreu ensenyar a pensar, a valorar les coses,
a buscar estratègies". La vesprada/nit transcorregué amb
emoció total. A Emili li van contar coses que ell havia oblidat: el dia que entrà a l'aula vestit de bussejador, el dia que
arribà a classe Juli César... Tot molt bonic.
Maduixa Rosa

Alumnat de la 8a Promoció de Les Carolines reunits passat
30 de setembre. Amb elles i ells Emili Olmos.

Colònies de 2n de Secundària
Falten encara molts mesos per a fer les colònies, però avui voldríem parlar
de les de 2n del curs passat, van ser pocs dies abans de la fi de curs i no
donà temps a escriure un article al Correu del Dijous.
Van ser unes colònies a Barcelona molt interessants i un dia havíem d'anar
a un museu que estigué molt interessant, però abans d'arribar l'alegria i la
il·lusió ens va inundar perquè es trobava al carrer de Les Carolines. Vam veure
també la Farmàcia de Les Carolines, vam entrar i vam parlar amb la dona.
Ja quan marxàvem
vam passar per davant
del Bar Les Carolines,
però no teníem diners
suficients per dinar, tota
una experiència molt
emocionant.
Si aneu a Barcelona no
us perdeu l'experiència.
Emili

Tres imatges del Carrer Carolines,
Farmàcia Les Carolines i Bar Les
Carolines a Barcelona.

La postal
Ja coneixeu que passat 8 d'abril obrí les
portes Bombas Gens Centre d’Art, un nou
centre d’art ubicat a l’edifici de l’antiga fabrica
de 1930 a l’Avinguda Burjassot, 54 al barri
de Marxalenes. En aquest nou espai treballen dues mares d’alumnes de 1B ESO de
la nostra Escola: Eva Bravo, com Mediadora
i Nuria Enguita com Directora. A més, la
pel·lícula explicativa ha estat realitzada per
Miguel Ángel Bauxauli, antic alumne de la
1a Promoció.
Aquest espai únic és una meravella pel
seu contingut i pel seu continent.
Us recomanem la visita.

Façana principal de Bombas Gens.
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Moltes felicitats
Entre el 5 i l’11 d’octubre, fan anys:
Marc Ruiz Copado, 3; Marcel Ramos Cano, 5;
Sofía Cantó Rincón De Arellano, Hada Belén Barcia Mejías i David Guardeño Pérez, 7; Lola
Ramírez Amador i Nicolás Peris Martínez, 9; Enric

Badenes Hernández, 10; Adrià García Palomares i
César Olmos Armiñana,11; Alejandro Sáez Miralles
i Mauro Pascual Calero, 13.
A totes i a tots, per molts anys!!!!

La Festa dels Valencians
La nostra Cooperativa s'anomenà des
de la seua creació al 1976 Cooperativa
9 d'Octubre. Va ser l'any 1986 quan canvià el seu nom per passar a denominarse Escola Les Carolines Cooperativa
Valenciana.
Sempre ha sigut Festa escolar per nosaltres: sempre hi ha hagut Moros i Cristians, sempre hi ha hagut Danses,
Música, Excursions, Teatre, Berenar per
commemorar el nostre naixement com a
poble valencià amb l'alumnat i les seues
famílies.
I enguany també: massapà, tallers
d'argila, vestuari, música, cançons, excursions, danses, alegria, cultura, costums, tradicions, projeccions de futur,
treballs de recerca, documentació, crítiques, anàlisi, informació... i la festa
amb l'alumnat i les seues famílies proper
divendres dia 6.
No hi falteu!

Danses realitzades el passat any en commemoració del 9 d’octubre.

La Setmana de la Primavera
Han estat 13 els temes (El Folklore, La Declaració
Universal dels Drets Humans, Els Contes Populars,
L'Agricultura, Uff, quant de trànsit!: Seguretat Vial,
Turisme Sostenible, Els Diners, Millorem la nostra
Escola, El Segle XX: el pas del temps, Els Esports,
La Tecnologia i la Robòtica, El Futur i La Fotografia)
dels quals l'alumnat ha hagut de debatre i triar-ne un
per realitzar la primera volta d'aquestes eleccions
que serveixen per elegir el tema de la Setmana de
la Primavera 2018.

Sobre els tres temes més votats (Els Esports, El
Futur i La fotografia), es tornà a votar i, finalment,
quedà un.
I aquest us el contarem a la pròxima edició.

Dues fotografies de la passada
Setmana de la Primavera.
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Comprovant la Llei de Hooke
L'alumnat de Física i Química de 4t d'ESO està estudiant les
forces. Passat dimecres van realitzar la primera pràctica per calcular
la constant d'elasticitat d'una molla i, a més, reflectir els resultats
en un gràfic i comprovar la Llei de Hooke.
Ací teniu algunes fotos de l'experiment.
Eureka

Sis fotografies de
l’alumnat de Quart
d’ESO a la classe de
Física i Química.

Gats i gates
Una família de l'Escola que canvia de casa, vol oferir
aquests gats en adopció.
Mia: Femella nascuda l'1 d'abril, és llesta, carinyosa, juganera
i amigable amb les persones i altres gats.Tiago: Mascle, germà
de Mia, juganer i afectuós, li agrada que l'abracen i dóna carícies i mims. Té una mirada que entabana.
Aris: Germà de Mia i Tiago. Tímid però molt afectuós, li
encanta socialitzar amb altres gats. Té uns ulls blaus impressionants ja que és mestís de siamès. Romeo: Mascle d'uns dos
anys, fins fa uns mesos era un sac d'ossos que plorava llastimosament, ara està preciós i suau. Pel afectuós que és suposem que el
van abandonar de petit i va poder sobreviure gràcies al fet que li
donem de menjar aquí. Sembla increïble però és molt afectuós i especialista en fer croquetes perquè li toquin la panxa. Emma: Va
aparèixer farà cosa d'un mes pel xalet morta de fam amb dos gatets,
sense conèixer-me venir a la meua quan la vaig trucar així que
sospitem que, pel jove que és (tindrà un any) la van haver d'abandonar en veure que estava embarassada. Està molt flaca encara
perquè és una excel·lent mare que té als seus gatets molt ben cuidats, però hi ha poques gates tan bones i afectuoses com ella. Un
amor de gata de preciosos i enormes ulls verds que no es mereix
el que li van fer.Tyrion: Mascle d'uns dos mesos, preciós gat que
en uns dies se'ns va a Madrid amb la seua nova família.

Si en voleu alguna o
algun, contacteu amb
Sílvia: 635127855.
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