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Dia de les Biblioteques

Celebrem el DIA DE LA BIBLIOTECA amb l'objectiu
de conscienciar els i les escolars de la importància de la lectura i com a homenatge i reconeixement a la tasca dels bibliotecaris i bibliotecàries, i ho hem fet a la nostra manera,
amb un acte senzill i col·lectiu: des de l'alumnat més menut
fins el més gran hem ret homenatge a una escriptora que
ha captivat els lectors més joves, Enyd Blyton, de la qual se
commemora el 75é aniversari de la publicació del seu primer
llibre de la col·lecció “Els Cinc”, Els cinc i el tresor de l'illa.
Després d'unes paraules introductòries i de benvinguda
a l'acte a càrrec d'Isabel de Gracia, una de les nostres dues
bibliotecàries, (Mª José Domingo no ha pogut assistir per
malaltia), cada escolar ha penjat a uns fils col·locats pels
patis, fulles dels llibres d'Enyd Blyton amb frases prèviament treballades que fan referència a l'Aventura, l'aventura
de llegir, l'aventura de viure o l'aventura imaginada.
Aquesta exposició serà als patis uns dies, per poder
repassar les aventures dels demés i per recordar que fa ja
molts anys, cinc joves van ajudar a divertir-nos full a full.

Sis fotografies de la commemoració del
Dia de les Biblioteques a l’Escola.

Consell Escolar
Altres dates del calendari electoral del 2017:
Recordeu el TERMINI D’ADMISSIÓ DE
CANDIDATURES FAMÍLIES, PROFESSORAT, ALUMNAT: 20 D'OCTUBRE
FINS 6 DE NOVEMBRE

Llistes Provisionals Candidatures: 7 NOVEMBRE
Reclamacions Llistes Provisionals: FINS 9 NOVEMBRE
Resolucions Llistes Provisionals: 13 NOVEMBRE
Eleccions: 23 NOVEMBRE
Proclamació Candidats: 1 DESEMBRE
Sessió Consell EEscolar Renovat: 15 DESEMBRE
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La formació del professorat i del P.A.S.
El cap de setmana el 9 d'octubre i dilluns i dimarts passats, s'han celebrat a
València dos esdeveniments educatius que han estat interessants:
Les Jornades de Formació del Fòrum Europeu d'Educació al Botànic amb
la presència d'En Ángel Gabilondo, Catedràtic, Filòsof, ex Ministre d'Educació i
polític. Un plaer escoltar les paraules d'un pensador humanista, demòcrata i enamorat del pacte, del diàleg, amb el convenciment que totes les postures han de
conviure. Un goig. I d'altra banda.
Assistírem a les Jornades Edusiona't en les quals el complexe i natural món
divers a les aules necessita del reconeixement i de la lluita, una vegada més.
En ambdós casos hem de dir-vos que escoltant tanta gent en moltes, moltes
ocasions hem pensat: "mira, com a l'Escola", i això és molt bonic.
De la mateixa manera, s'ha celebrat la darrera sessió de la primera part de
la formació en gestió de conflictes per al PAS (Personal d’Administraciór i
Serveis) de l'Escola a càrrec de Vicent Pons, President de PONSOLUCIÓN,
entitat especialitzada en mediació escolar i gestió de conflictes i convivència
escolar, dins el programa impulsat i gestionat per l'AMPA de l'Escola, la qual
està resultant força interessant i plena d'expectatives i aprenentatges.

Vicent Pons amb el personal del PAS de Les Carolines.

Vicent Marzà presentant les jornades.

Ángel Gabilondo exposant la seua ponència.

Tàndem matemàtic
Després d'explicar-nos Gonçal i Laia a les respectives
classes de matemàtiques de 3r d'ESO, com treure factor
comú en els polinomis, hem fet una sessió Tàndem per tal
d'explicar-nos entre iguals aquest concepte complicat.
Ha sigut una bona experiència doncs a banda d'eixir de l'espai
de l'aula ens ho hem explicat amb les nostres paraules.
En acabar la classe el 100% dels alumnes hem sabut aplicar
bé aquest concepte matemàtic i hem tingut recompensa.
Esperem poder tornar a repetir l'experiència.

Alumnat de 3r
d’ESO durant el
Tàndem de
Matemàtiques.
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Moltes felicitats i dues benvingudes
Ha nascut Manel, germà de Carmen Perpiñá Liern
(Infantil 4B, classe Pirates) i enviem una forta
abraçada als seu pares i tota la família per tan bona
notícia. Un bes a Carmen i un altre al petit nadó.
Benvingut al món, Manel!

Carmen Perpiñá Liern amb el seu germanet, Manel.

I una altra benvinguda per a Neus, la segona filla
del nostre company i tutor de 6é A de Primària, Jose
Aguilar Andreu, i a la mare de la xiqueta, Balma, així
com a tota la família, els enviem una forta abraçada.
Benvinguda al món, Neus!

Jose Aguilar amb la
seua filla, Neus.

I entre el 26 d’octubre i l’1 de
novembre fan anys:
Martina Tortajada Llansol, 2;
Mario Manzano Izquierdo,3;
Martín García Calvo, 5; Carla
Mora Gil i Nicolás Alamà Martín,
6; Maria Mercadal Vayà, 7;
Adam Axel Lee Garcés, Júlia
Bono Alegre, Laura Gómez-Ferrer Badimón, Marc García-Sala
Ortells i Martina Bono Alegre,
10;Joana Matalí Auber, 12 i Esther Martí Mir, 15.
A totes i tots per molts anys i
moltíssimes felicitats.

T’estime, m’estime
A les classes de Primer d'ESO
hem encetat una activitat motivadora per tal de treballar l'autoestima. L'activitat, tot i que era
senzilla, ha sigut molt divertida
doncs ens hem anat al pati amb
l'autoestima pels núvols.
Tots els alumnes han posat el seu
nom al centre d'un full de colors i
després han anat passat-se eixe full
entre tots els membres.
Les frases eren positives i precioses.
Una bona experiència.

Quatre imatges
de l’activitat de
Primer d’ESO.

La postal
El dolç característic
d'Alcàsser és el Plat de
Glòria unes postres per
a celebracions familiars
importants i per a les
festes del municipi.
Mmmm!

Carrer Jaume I d’Alcàsser.

L'altra postal ens mostra
el carrer Jaume I.
Al fons, l'Ajuntament
d'Alcàsser.

Plat de Glòria, pastís típic d’Alcàsser.
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40 anys d’Emili (1)
Bo, Emili té més de 40 anys, exactament 63, però passat 29 de setembre va
fer 40 anys que donà la primera classe
de la seua vida. Aquell 29 de setembre
del 1977 començà a treballar a un
col·legi de L'Eliana com a professor d'Anglés. Va ser una experiència brutal
perquè era aquest un col·legi molt distint
a Les Carolines: no li van fer contracte,
un dia la directora el castigà a ajudar el
jardiner per arribar un dia tard a un curset
de perfeccionament. El curset era el 3 i 4
de gener del 1978, la directora passà una
paper per signar-lo i assabentar-se. Emili
es tragué un bitllet de tren per anar a Alemanya i tornar el dia 2, però el darrer dia
del curs abans de les vacances la directora passà
un altre paperet dient que el curset s'avançava un
dia. Emili li explicà el problema, però la directora
digué que havia de vindre el dia 2. En una altra
ocasió unes alumnes de 1r de BUP es queixaren a
la directora perquè en classe d'Anglés hi havia uns
xics que molestaven; faltaven 10 minuts per a les
14:00 hores, moment en què començava la classe,
la directora cridà Emili i li contà el problema, després
li digué que li acompanyara, anaren a la classe de
5é d'EGB, era A i B, però a una aula no hi havia
alumnes; les aules estaven separades per una pissarra corredera, la directora amb tota la força que pot
tindre una persona va córrer la pissarra i davant de
tot l'alumnat li explica al professor que a partir d'ara
ell seria el professor d'Anglés de 1r de BUP i “don
Emilio” (en aquella època Emili tenia encara el nom
en castellà) de 5é. "No m'interessa" digué el professor davant de tot l'alumnat. "Aquí mando yo" digué
la directora, i problema solventat.
Totes les aules tenien intèrfon, de forma que des

Emili Olmos durant un moment de la narració.

de la direcció es podia seguir la classe i assabentar-se de tot el que deien els profes. Al claustre de
la cinquena avaluació (en aquella època n'hi havia
5, d'avaluacions) Emili explicà que tenia un alumne
en 2n de BUP que havia suspés les 4 primeres
avaluacions però feia 2 mesos que havia donat un
canvi molt fort, havia anat recuperant-les i la nota
mitja final era de 4'8, per tant pensava aprovar-lo.
La directora començà a cridar i a dir que un 4'8 era
un insuficient, bo, en aquella època es deia “suspenso”. El col·legi tenia fama en aquells dies de
què tothom aprovava. Emili s'enfadà molt i digué
que si en les actes oficials aquell alumne tinguera
un insuficient no signaria les actes. Finalment a les
actes se li posà un 5 i Emili les signà. Emili acabà
el curs i deixà el col·legi, 2 anys després es trobà
per casualitat l'alumne i s'assabentà que al butlletí
intern la directora havia suspés al juny aquest
alumne, i després al setembre ja el va aprovar.
Com podeu observar era una escola un poc distinta a Les Carolines. Emili porta ja 33 cursos a
l'Escola més emocionant del
Sistema Solar com diu ell, encara que aquest curs no l'acabarà perquè el 7 d'abril del
2018 farà 64 anys i s'haurà de
jubilar.
Ah!, el 29 de setembre del
2017 Emili, Abelard i Carmela
-la companya d'Emili- van fer
una obra de teatre que representaren fins a 6 vegades contant aquestes experiències
emocionant. Passà tota Secundària i també 5é i 6é de
Primària.
Pepet de l'Horta

Emili Olmos, Carmela Alfaro i Abelard Barberà representant el text a l’alumnat de Les Carolines.
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