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Dia de l’Arbre
A l'endemà i dos dies
següents del Dia de la Pau,
celebràrem El Dia de l'Arbre
amb
LA FESTA DE LES
PLANTES, la regeneració de la
Plaça exterior de l'Escola que,
després d'un any de ser enjardinada, necessita de manteniment i regeneració d'algunes
plantes. La iniciativa del DIA
DE L'ARBRE de l'any passat
de reconvertir els espais de
terra de la Plaça en jardins va
tenir un resultat meravellós,
com es pot veure. Tant els
serveis de jardineria de l'Ajuntament de Picassent quant els
de l'Escola l'hem tractada amb
molta cura. Per això, vam convocar les famílies de l'alumnat
de Primària i Infantil per treballar en la plantació de plantes
aromàtiques i arbustos amb els quals regenerar els jardins de
l'esmentada Plaça, un dels jardins del pati d'Infantil i algunes
zones del Pati superior d'ESO.
Per això comptàrem amb la col·laboració dels dos tècnics de
manteniment de l'Escola, Nacho i Boro, qui van preparar la terra
i se n'ocuparen del reg al mateix temps que ajudaren mestres i
alumnat a fer una plantació adequada.
Vam comptar, també, amb la col·laboració de la Conselleria d'Agricultura qui ofereix a les escoles la possibilitat de retirar dels
vivers 200 plantons i plantes aromàtiques.
I amb la col·laboració de cadascuna de les famílies de l'Escola
que vareu dur romaní, espígol, timó, sàlvia...) vam CELEBRAR
TOTS PLEGATS EL DIA DE L'ARBRE 2018, amb l'alegria de
participar en la cerimònia de generar vida i salut.

Sis moments de la celebració del Dia de l’Arbre a l’Escola.

Matrícula curs 2018-2019
Informem a totes les famílies de l'Escola que tenen un fill o una filla per a matricular
el pròxim curs escolar en Educació Infantil (1, 2 o 3 anys), que es posen en contacte
amb l'Administració de Les Carolines.
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Carnestoltes, divendres 9 de febrer
PROGRAMA DE CARNESTOLTES A
PRIMÀRIA

Imatges de l’enfarinament per no acomplir els requeriments
del Rei de Carnestoltes.

14:50, A LA PISTA DE PRIMÀRIA
Gran ball i festa de disfresses d'acord amb els projectes de treball:
1r A El Cos Humà / 1r B La Prehistòria.
2n B Els Contes / 2n B El Cinema.
3r A Els Videojocs / 3r B Egipte.
4t A Els Somnis / 4t B L'Art.
5é A La Tecnologia / 5é B Els rècords Guiness.
6é A Passat, Present i Futur / 6é B Les Drogues.

PROGRAMA DE CARNESTOLTES A
INFANTIL
15:30, A LA PLAÇA EXTERIOR DE L'ESCOLA
Gran cercavila per la Plaça i pels passadissos interiors de l'Escola, acompanyats per la Gran Batucada
de 4t d'ESO i amb les disfresses d'acord amb els
seus projectes de treball:
1 i 2 anys (Marietes i Caragols) L'Hivern.
3 A(Inuits) Dinosaures / 3 B (Apatxes) Pintors.
4 A(Víkings) Dinosaures / 4 B (Pirates) Taurons.
5 A (Submarinistes) Egipte / 5 B (Mariners) Científics.

Curs atrevit de Valencià (5)
Al capítol II d'aquest curs comentàrem que les llengües
es troben interrelacionades en un món globalitzat. Fa molts
anys totes les llengües que es parlaven al Planeta Terra
eren orals, no s'escrivien. Després algunes començaren a
escriure's amb la invenció d'alfabets o similars. Això marcà
el pas del Paleolític i Neolític -Prehistòria- a la Història.
Quan les llengües no s'escrivien tenien un procés
d'evolució, de canvi de les paraules, molt ràpid. En el moment que la paraula es fixa amb l'escriptura la llengua és
més estable, l'escriptura d'una paraula marca, generalment, la forma de pronunciar-la. Les paraules tenen vida
quan les persones les articulen. En lingüística funciona la
llei de l'economia de la llengua, la llei del mínim esforç.
Quan una paraula evoluciona generalment és perquè
passa a ser més àgil, més curta, per pronunciar-se amb
més rapidesa. Per la comarca de l'Horta es diu la paraula
“aulorar” mentre que en altres comarques valencianes es
diu “olorar”. L'evolució d'aquesta paraula l'han feta les
persones, i simplement un organisme oficial com l'A-

cadèmia Valenciana de la Llengua ha fixat com a vàlida
“olorar” perquè l'altra és ja un arcaisme.
En francés la combinació au sona o. Autre es pronuncia
otr. En anglés sabem que no hi ha unes regles de pronunciació clares, però sí que hi ha camins, una persona que
ja controla un poc la llengua sap com pronunciar una paraula nova.
La paraula because es pronuncia bicos amb la o
llarga.Tenim novament una au que sona o. Per què tanta
coincidència?
Perquè les llengües evolucionen amb unes regles, amb
una lògica lingüística que va més enllà de les fronteres o
del tipus de llengua.
Al capítol II també parlarem dels dígrafs l·l, gg, ss que es
repeteixen en la majoria de llengües romàniques o en préstecs.
Podem afegir també el dígraf dd: addicional, addició
(valencià); additionnel, addition (francés); additional,
addition (anglés).
Pepet de l'Horta

2

Dijous, 8 de febrer de 2018

Moltes felicitats
Entre el 8 i el 14 de febrer fan anys:
Lluna Artiles Moya i Valentina García Sabatell, 2;
Oliver Diago Ferrandis i Emma Andreu Costa, 3; Pere
Roca Llorens, Núria Ortega i Bolea i Maxim Arce
Kladkov, 5; Ezequiel Marcos Martegani Manglano, 12;

Jan Albert Sánchez, 9; Lucas Gómez Vallés, 10;
Mario Giménez Benlloch i Daniel Ferriz Liern, 12;
Clara Albert García-Robledo, 13 i Alicia Campo
Muñoz, 15.
A totes i a tots felicitacions i per molts anys!!

La postal
Alfafar va ser en el seu dia una alqueria musulmana. El nom procedix de l'àrab a l'Hofra, que significa “lloc fondo”, de clots o fosses. Eixes fosses
s'han trobat en temps bastant recents durant el
procés de realització d'obres en el centre del poble.
En un cantó de la plaça del País Valencià, van
aparèixer galeries a una profunditat de quatre a
cinc metres. Tenim 10 alumnes d'Alfafar.

Algemesí, de fundació àrab, el seu topònim és incert. Poblat amb cristians nous rere la conquesta
d'en Jaume I, la seua primera cita és en el Llibre del
Repartiment en 1243. El riu Magre, afluent del Xúquer, passa pel costat del poble i conflueix amb el riu
Xúquer dins del terme, en el paratge natural municipal de la Xopera, únic parc natural que roman a Algemesí, ja que la resta del terme és una enorme
catifa verda dedicada al cultiu del taronger, arròs,
bresquilleres, etc. Tenim 1 alumne d'Algemesí.

La Muixeranga d’Algemesí.

Plaça del País Valencià d’Alfafar.

AMPA-Escola: Gestió de la Convivència
Us informem que proper 16 de febrer, divendres,
celebrarem una Reunió General de famílies per
poder informar i mantenir un col·loqui sobre la convivència a l'Escola.

L'encarregat de conduir la reunió serà Vicent Pons,
tècnic especialista de Ponsolución, l'entitat que està
realitzant el treball amb alumnat, PAS, professorat i
famílies.

Dones científiques
Visibilitzar el treball de les científiques, reivindicar
les seues aportacions, facilitar i promoure l’accés
de les dones i xiquetes als àmbits científics i tècnics
i promoure pràctiques que afavorisquen la igualtat.
Horari i accès: Totes les activitats seran a les 19
hores, d’entrada gratuïta i aforament limitat.
Ubicació: Xerrades i taula redona, Sala Hort de
Tramoieres del Jardí Botànic, carrer Quart, 80 de
València.
Projecció: Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic,
carrer Beat Gaspar Bono s/n
Del 13 al 16 de febrer.

Cartell anunciador del Cicle d’Activitats per celebrar el Dia
Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència.
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Concurs Ecològic
Des de la Comissió Ecològica s’acaba d’encetar un
concurs on esperem pugueu participar amb els grups
tàndem o cada classe de manera cooperativa.
Aquella classe que aconseguisca replegar 5 quilos
de fem en alguna eixida a l’ametller o pels voltants
de l’Escola rebrà com a premi un diploma d’experts
i expertes en conscienciació ecològica, que es podrà
penjar a cada aula com a record d'una activitat for-

madora i satisfactòria.
Serà imprescindible omplir dues bosses de jardí;
una groga per als plàstics i una negra per a altres
deixalles, i entregar-les a algun dels components de
la comissió ecològica: Naira, Emili o Joan Tormo.
Us convidem a participar-hi!
Per un entorn sense fem, per un millor ambient!
Comissió Ecològica

La poesia de Marc Granell
El poeta valencià Marc Granell ha publicat tota la seua creació
literària en una edició de l’Institut Alfons El Magnànim. Quaranta anys
d’activitat poètica compromesa, arrelada al seu país i que ens mostren
con pensa i viu la realitat, un del poetes vius més importants del País
Valencià.
La publicació de la seua obra ha coincidit amb la representació d’un
espectacle produït per la Diputació de València titolat “Granell de mà
en mà”, el qual, amb música en directe de diversos cantautors i una
selecta i acurada tria de poemes de Marc Granell, regalen a l’espectador setanta minuts d’una magnífica harmonia musical i poètica.

"ELS POETES"

Marc Granell i Lluís Montesinos a l’Auditori Germanies de Manises on,
passat 1 de febrer, es va representar l’espectacle poètic-musical
“Granell de mà en mà”.

Els poetes són els éssers més inútils
que hi ha sobre la terra.
No fan res de profit.
No fan fàbriques.
No fan guerres.
No fan negocis.
Per no fer no fan ni tan sols diners
amb allò que fan.
Que són ales.
Que són febres.
Que són somnis.
Els poetes són els éssers
més imprescindiblement inútils
que hi ha sobre la terra.
Marc Granell

Solidàriament
Moltes gràcies a totes les persones que heu
col·laborat comprant l'agenda solidària, moltes gràcies a totes les persones que heu donat diners solidaris sense comprar l'agenda. Gràcies a vosaltres i
a molta gent d'altres llocs que ha comprat l'agenda,

i també gràcies a mi que soc molt solidari.
Passat 6 de febrer hem enviat al poble maputxe de
Xile 4.500 €.
A poc a poc anem canviant el món.
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