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Christmas Cards Exchange Project 2017
L'alumnat de Cinqué ha començat a rebre resposta
a les targetes nadalenques que enviaren des
d'Escola fa unes setmanes com a activitat del Projecte eTwinning "Christmas Cards Exchange
Project 2017". Ja han arribat cartes de països, com
ara, Noruega, Alemanya, Bulgària, Polònia, Itàlia o
Regne Unit.
A l'aula d'anglés estem exposant les targetes, localitzant la seua procedència. Continuem esperant
amb molta emoció totes les targetes que encara
estan per arribar.

Mural amb les targes rebudes de diferents països.

Tàndem de Tarder: preparant La Castanyada
Les classes de 3rB de Primària i les de Caragols i Marietes passaren un matí d'allò més bo preparant La Castanyada i jugant a jocs heurístics sobre la Tardor.

Estiguerem preparant uns eriçons fets amb peres i raïm
i experimentant amb multitud de materials naturals com
ara pinyes, troncs, fulles...
Va ser una de les activitats del projecte de la Tardor
dels més menuts, en el que, el seu Tàndem, va poder
gaudir una estona i ajudar-los a seguir aprenent.
Esperem seguir fent activitats inter-nivells tan enriquidores
com aquesta durant el curs.

Tres fotos del Tàndem 3r B de Primària, Marietes i Caragols.

Gràcies
A Aina Pardo
Rappe per la
donació de llibres
a la nostra Biblioteca.
La col·lecció
augmenta!

Aina Pardo Rappe amb
els llibres donat a la
Biblioteca Escolar.
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Índia

Representants de cooperatives valencianes a l’Índia.

Una delegació de 25 cooperativistes valencians de diferents sectors ha viatjat a l'Índia amb l'objectiu de conèixer la
tasca que desenvolupa la Fundació Vicente Ferrer a diverses localitats del districte d'Anantapur. S'han programat,
al llarg de la setmana, diverses activitats i visites a llocs en
els quals la Fundació ha desplegat la seua acció humanitària
i d'impuls local: escoles, colònies d'habitatges, centre d'arte-

sania per a dones amb discapacitat, horts amb energia solar
i reg per degoteig, l'emblemàtic hospital de Bathalapalli,
entre d'altres. El principal acte previst en el programa, i que
ha motivat aquest viatge, és la inauguració de 24 habitatges
a la colònia Mydugolam Village, coneguda a la Comunitat
Valenciana com "el llogaret cooperativa d'Anantapur", resultat d'un projecte col·lectiu de solidaritat del cooperativisme
valencià impulsat per la Confederació de Cooperatives i del
que l'Escola Les Carolines n'és partícip.
Aquest projecte es va gestar després d'un primer viatge
a l'Índia realitzat per un reduït grup de cooperativistes que
van formar part d'una delegació empresarial que va visitar
Anantapur a 2016. La col·laboració va cristal·litzar en la
signatura de 22 convenis entre entitats cooperatives valencianes i la Fundació Vicente Ferrer, que va ser l'inici d'un
estret vincle entre el cooperativisme valencià i l'ONGD.

Mestres del futur
Passat dimecres 29 de novembre, sis estudiants
del grau de Magisteri de Florida Universitària, ens
van visitar per dur a terme una activitat força interessant: un conte vivenciat.
La sessió es va dur a terme amb els dos cursos
de 3r de Primària, els quals van quedar molt sorpresos i agraïts per tot allò que havien aprés per
mitjà del que ens contaren.
I és que la història mostrava com les persones
discapacitades poden arribar a convertir-se en superherois i superheroïnes, arribant, no només a
sentir-se integrats en una societat que encara no
els acaba de tindre en total consideració, sinó
també, a poder dur a terme tasques afavoridores
de la cohesió i l'amistat entre les persones.
Sens dubte, una activitat força enriquidora.
Enhorabona, futurs mestres!

Ecològicament
La tardor ja ha arribat, el fred finalment ha acaronat
l'instant i també les fulles dels arbres han perdut el seu
amic estimat. Moltes zones de l'escola s'han inundat
de fulles molt grans i Emili que aquest curs té molt de
temps lliure decidí divendres 1 de desembre replegarles i posar-les en dues bosses de plàstic grans.
L'alumnat de 6é B de Primària estava fent Educació
Física al poli cobert i de vegades venia algun alumne
o alumna a donar-li una fulla que estava per la pista.
Quan van acabar la classe, 5 o 6 alumnes van ajudar Emili a netejar
la zona. Emili els va explicar que tot era molt ecològic perquè després
duria les dues bosses al camp, llançaria les fulles i reutilitzaria les
bosses. Emili buscà un lloc on les fulles estigueren protegides perquè
no començaren a volar i es quedà content però 5 formigues estaven
tristes perquè es trobaven a una fulla i ara hauran de caminar 200
metres per arribar al formiguer a passar la nit.
Comissió Ecològica de l'Escola

Emili amb alumnat de 6é B de Primària.

Algunes de les fulles replegades.
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 21 de desembre fan anys:
Carolina Pasamontes Médico, 3; Marc Esteban
Álvarez, 4; Emma Guaita Gil i Hugo Montesinos
Torcal, 5; Alejandro Ródenas Sánchez, 7; Noa Terol
Peris-Mencheta, 8; Raúl Beltrán Aceituno, Mireia
Giménez Benlloch i Alba Quemades Acojedo, 10;
Vera Mateu Soriano, 11; Íker Jimeno Jimeno i Clau-

dia Ynarejos Pérez, 12; Pau Garbí Alfaro i Olmos i
Estrella Vizcaino Bravo, 13; Gabriel Argente Aguilera, Alba Mocholí Aguado i Laia Latorre Verdú, 14
i Miquel Plaza Gómez, 15.
A totes i tots per molts anys i moltíssimes felicitacions.

Curs Atrevit de Valencià (2)
Vivim en un món globalitzat i per això no ens
podem plantejar estudiar una llengua aïllada de la
resta de l'Univers. Estudiem valencià, però també
anglés, castellà o francés. Hi ha persones que inclús estudien més llengües com ara rus, aranés
-la llengua de la Vall d'Aran a Catalunya- gallec,
alemany o altres llengües de l'instant.
De les llengües anomenades, 5 en són romàniques
-és a dir, venen del llatí-: valencià, francés, castellà,
aranés i gallec. Les altres 3 no són romàniques, però
agafen préstecs del llatí. Què vol dir això? Les
llengües són com les persones, es solidaritzen: jo no
tinc paraula per indicar una cosa i tu me la deixes
amablement durant 100 anys. El llatí tenia el dígraf
ss, gg i ll -que dóna la nostra l·l.

En el 99% dels casos els dígrafs llatins es
repeteixen en valencià, francés o anglés. Per tant
una persona pot anar de viatge per Escòcia i des
de l'autobús anar repassant valencià, quan veja el
nom d'una fàbrica “Destillery” automàticament
recordarà que destil·leria en valencià porta l·l; o pot
anar per Moscou i si sap llegir l'alfabet ciríl·lic veurà
“kolliektivnoe” i recordarà que col·lectiu porta l·l.
El castellà -o l'italià- no tenen aquests dígrafs
perquè fa alguns segles decidiren eliminar-lo per
facilitar l'aprenentatge de la llengua; el castellà
antic sí que els conserva.
Pepet de l'Horta

LLATÍ

VALENCIÀ

FRANCÉS

ANGLÉS

CASTELLÀ

repressio

repressió

rèpression

repression

represión

suggero

suggerir

suggérer

suggest

sugerir

illusio

il·lusió

illusion

illusion

ilusión

bellum

bel·licós

belliqueux

bellicose

belicoso

La postal
D'alguns dels carrers d'on vivim pengen
llums aquests dies que anuncien que l'any
2017 s'acaba. És una bonica manera de comunicar l'alegria de les festes.
Aquestes postals corresponen als carrers
Corretgeria i de La Pau a la ciutat de València.

Il·luminació del Carrer Corretgeria de València.

Il·luminació del Carrer La Pau de València.
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Reconeixement a la Cooperativa
La Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball
Associat (FEVECTA)- empreses cooperatives que es caracteritzen perquè tots els seus socis han de ser treballadors- ha reconegut la trajectòria de la nostra Escola ( i d'altres tantes
cooperatives) per dur 30 anys afiliats a aquesta Federació i ajudar-la a nàixer doncs algunes empreses com la nostra, portem
molts més.
Va ser gratificant veure que hi ha moltes persones compromeses amb aquesta fórmula cooperativa que permet fer possible el somni d'un grup de persones que volen treballar.
En nom de la nostra Presidenta, replegà la distinció el
nostre Director.
Miguel Ángel Moret, dreta, replegant el reconeixement de FEVECTA.

Les Carolines a la Universitat
Els professors del Departament de Teoria de l'Educació de la Facultat
de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, Vicent
Gonzálvez i Emilio Silvaje, van cursar una invitació a l'Escola per impartir
una xerrada amb l'alumnat de l'assignatura "Estratègies d'intervenció en
conflictes organitzacionals" al Màster en Política, Gestió i Direcció de Centres Educatius, l'alumnat del qual es prepara per a la direcció en centres
educatius, mentre altre vol obrir els seus propis centres en els quals
aplicar els seus propis enfocaments.
Vam acceptar gustosament la invitació i després de preparar la intervenció amb els dos col·legues citats, vam conèixer l'alumnat i vam parlar de
la nostra Escola, com és, des de quan, què fem, quins són els problemes
més freqüents, quina importància té per nosaltres l'alumnat i quina el currículum; com, després de 45 anys, l'ideari es conserva i incorporemSonia casquete durant l’exposició.

Aula de la Universitat de València.

necessàriament- noves metodologies i com estem
atents a corrents, pensaments i experiències per
incorporar.
Com continuem pensant que l'alumnat és una
persona en formació, en creixement i com a tal el
tractem i no com un repetidor de coneixements.
El col·loqui va ser interessant i l'alumnat del Màster
ens va agrair l'estada. Agraïment que és mutu.

Centre Social Pangea
Emili va sempre replegant tot el que troba per l'Escola que ja no és útil, ho
guarda i després intenta donar-li una altra utilitat. Tenia per casa molts llibres que
ja no servien a l'Escola i contactà amb una associació, Pangea, per dur-los. Va
fer 3 viatges amb el carro de la compra complet, complet, i es quedà molt feliç
de com el van tractar en aquesta associació que s'autogestiona. Els va dir si li
podien fer una petita explicació de com funcionen: “Ens mou el desig de canviar-ho tot, resistim, lluitem, vivim amb dignitat i respecte cap a eix horitzó que
tan bé explicava Galeano. Els nostres principis són llibertaris, volem l'alliberament
total del ser viu, del planeta i la natura. El Centre Social Autogestionat Pangea
és un punt de trobada de sensibilitats, inquietuds, formes de vida, resistència,
lluita, denúncia, protesta, i ens autoorganitzem des de la part individual fins a la
col·lectiva amb un horitzó clarament marcat per la llibertat, igualtat i felicitat. I en
aquest camí cooperem amb altres persones o col·lectius. Aportem el nostre
granet d'arena al bé comú i al recolzament mutu”.
Pangea té un banc solidari d'aliments. Replega aliments i els reparteix a persones i famílies. Es troba al carrer Pintor Cortina nº 27 de València. Més informació: csapangea.wordpress.com
Pepet de l'Horta

Centre Social Autogestionat PANGEA.
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