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Vidunas Gymnasium - Escola Les Carolines

Ja són uns quant anys en què ambdós Instituts
d'alumnat de Secundària realitzem l'intercanvi de professorat i alumnat. Com sempre, hem organitzat un
acte alegre i afectuós per rebre'ls: paraules de benvinguda mútues, regals, cançons, danses i aplaudiments
a càrrec de la resta de cursos de l'Escola.
Els 16 alumnes lituans han passat 7 dies entre nosaltres, acollits per l'alumnat de 4t d'ESO de l'Escola:
han viscut amb elles i ells, han passejat per la ciutat
de València i per Calp, han assistit a una mascletà,
han passejat per l'Albufera i els jardins del riu, han
vist l'exposició permanent del Muvim i han vingut a
classe. Set dies inoblidables lluny de casa seua
(Siluté, Lituània), acompanyats en tot moment pel
professorat i les famílies.
Així ens passarà a nosaltres quan tornem la visita.
Cinc fotografies de diferents moments de
l’intercanvi de Quart de Secundària

Alumnat i professorat del
Vidunas Gymnasium i de l’Escola
Les Carolines que participen en
l’intercanvi lingüístic 2018 de
Quart de Secundària.
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Personatge històric
Divendres 9 de març la classe de 4t de Secundària rebé la
visita de Miquel Romeu, un obrer de la revolució industrial. L'alumnat de Lituània també estava i curiosament Miquel parlava en anglés,
també digué 2 o 3 paraules en lituà. El pobre
contà la seua vida que començà al 1840 a
Mataró, prop de Barcelona. Als 5 anys ja estava treballant a una fàbrica tèxtil i com era a 2
hores d'on vivien les obreres i obrers, l'amo els
obligava a dormir a la fàbrica. Treballava 15
hores al dia 7 dies a la setmana però el 28
d'octubre del 1848 visqué una experiència molt
emocionant. El dia anterior l'amo els deixà anar
a dormir a casa, i l'endemà havien d'estar tots
i totes a l'estació de ferrocarril de Mataró
perquè circularia el primer tren per Espanya
que anà de Mataró a Barcelona. Un dia Miquel
presencià un accident brutal, a son pare li
caigué una peça de ferro i el va destrossar. Miquel Romeu.
Quan mor son pare, sa mare, Júlia, decideix
endur-se tota la família al seu poble natal, Alcoi. Fan el viatge
amb tren fins a Barcelona i després amb un vaixell de mercaderies fins al Grau de Gandia. Després caminant fins a
Alcoi. Al poble de sa mare troba treball a la fàbrica tèxtil de
Raimon Carbonell però un dia estaven preparant una vaga

al carrer del Vidre, era gent de la I Internacional, la guàrdia
civil els deté i empresona. Un any després són
amollats al carrer però ningú els vol donar treball, aleshores parla amb la mare i decideix
emigrar a València. Allà troba treball a un
poble proper, El Cabanyal. Treballa a una
fàbrica de la seda però un dia la tanquen
perquè no es pot exportar seda a Anglaterra
a causa d'una guerra. Pateix fam i desesperació fins que el governador de València,
Ciril Amorós, decideix tombar la muralla de
València i així donar treball a tota la gent aturada. Després torna a Alcoi i es reincorpora a
la fàbrica de Raimon Carbonell.
Participa després en la construcció del ferrocarril Alcoi-Grau de Gandia. Després treballarà de revisor. El 3 de març del 1904
l'església aconsegueix que els diumenges
siguen dies sense treball perquè puguen els
obrers i obreres anar a missa, però un dia de
festa és un dia sense cobrar i per tant un dia sense menjar.
Miquel baixava un dia amb el tren cap al Grau de Gandia
quan un accident li provocà la mort. Una vida molt dura, i
gràcies, Miquel per la interessant visita.
Maduixa Rosa

Anuari escolar 2018 (2)
Ací teniu al personal de Les
Carolines que diàriament s’encarrega d’atendre l’alumnat al
Menjador Escolar.
Paren taula, escudellen el dinar i
ajuden a tot l’alumant del Segon
Cicle d’Infantil, Primària i Secundària. Elles i ells, cada dia, atenen a prop de sis-cents cinquanta
xics i xiques que, en diferents torns,
utilitzen el menjador.
Ací teniu l’Equip del Menjador
Escolar de Les Carolines.
Davant: Puri Fabià Gómez, Charlene Padilla Martí, Cristina Monsalve Yago.
Al mig: Mª José Tronchoni Llácer, Mª José Ibáñez Dual, Emi Alemany Morales, Laura Broseta Laporta, Yolanda Ruíz Ruíz,
Pilar Molero López i Amparo Monsoriu Santamaría.
Darrere: Josep Bosch Mas, Teresa Belenguer Morilla, Celeste Cerezo Martínez, Ferran Carrera Villaescusa i Claudia Vicente Herrero.

Excavacions
Hui l'alumnat de Primer de l'ESO ha trobat restes neolítiques a
l'Escola!!! Han estat 4 hores treballant al jaciment La Lloma Descoberta desenterrant totes les restes lítiques, esquelets i
ceràmiques seguint el mètode científic com fan els arqueòlegs. Ens
han dit que ha estat molt divertit!!
Les dues classes de 1r d’ESO han treballat en un mini projecte
de Socials anomenat Arqueòdrom, al qual hem recreat un jaciment
arqueològic i han desenvolupat tot el mètode científic que
segueixen els arqueòlegs durant l'excavació, registre i difusió d'un
jaciment. Han determinat que era un jaciment neolític pel tipus de
troballes i han fet el diari d'excavació. A classe després hem estudiat
el tema amb el quizlet i hem fet una auto avaluació. Tot açò ha sigut
possible gràcies a la col·laboració que Claudia Vicente Herrero, treballadora del PAS del cole i arqueòloga, ha fet amb nosaltres.
Carla F. Professora Socials ESO
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Moltes felicitats
Entre el 15 i el 21 de març fan anys:
Irina Palaci Yotova i Mateo Rozalén Alonso, 4; Albert
Fornas Coch, 6; Lucía Blasco Márquez i Leo Martínez
Bataller, 7; Roberto Sellés Gómez, 10; Paul Jaume

Matalí Auber, 11; Aina Clémentine Pardo Rappe, 12;
Joel Pérez Navarro i Semret Díaz Irles, 13; Carlota
Zaragozá Forner, 14 i Pablo Martínez De La Fuente, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys.

Donació
Han estat 925 euros els donats per totes i
tots nosaltres (alumnat, famílies, professorat i PAS) a l'ONG el Dia de la Pau 2018
en aquell acte tant emotiu i senzill.
Salva Perelló, el representant de l'Organització, qui vingué a parlar de la realitat
a Líbia i Grècia de les persones refugiades o
que necessiten fugir de l'horror a l'alumnat de
Sisé i ESO, qui ens va entregar aquest
recordatori de la nostra participació en la
Salva Perelló fa entrega d’un recordatori
causa com a Escola.
de la donació a Miguel Ángel Moret.
Tot açò també ha estat possible gràcies a
la petició d'un alumne, Diego González Gutiérrez, de 4t d'ESO, qui, sensibilitzat
per aquesta realitat a través del seu professor de socorrisme Salva Perelló, vingué
a plantejar a l'Equip Directiu la possibilitat de col·laborar amb aquesta ONG.
Així que moltes gràcies a Diego i a totes i tots.
El problema continua... i els actes de solidaritat, també han de fer-ho.

Patinadores
Adriana Moya Díez i Berta
Bernardo Ballester, de la
classe de 2n B de Primària,
han participat amb el seu
club, Príncipe de España
de Picassent, en el Trofeu
de Primavera de Patinatge
Artístic a Xeraco i ho han fet
les dues d'allò més bé!
Felicitats!

Adriana Moya Díez i
Berta Bernardo Ballester

Consumisme versus Natura
A final de febrer, l'alumnat de 5é B va triar un nou Projecte. Després de diferents propostes, va dur un procés
de votacions per seleccionar el nou tema: "Consumisme
versus Natura". El producte final en el que l'alumnat ha
pensat és fer un debat enfrontant les dues postures: el
consumisme i/o el respecte a la natura. Per dur-lo a
terme demanaran ajuda als experts de Primària i Secundària. Una manera de fer un debat d'altura.
Esperem aprendre d'allò més!
5é B de Primària.

Miguel Ángel Moret amb Diego
González, alumne de Quart d’ESO.

Stephen Hawking
L’Escola va retre un petit homenatge al científic Stephen
Hawking passant a l’alumnat un vídeo biogràfic i atenent a les
preguntes curioses que van fer els i les estudiants.
La curiositat i
la dedicació de
la seua vida per
tal d’explicar els
fenòmens de
l’Univers que
ens envolta i,
concretament
els forats negres va ser el
motor
que
mogué
el
cervell del geni i el va fer arribar als seus descobriment físics
.
Esperem que el nostre alumnat aprecie aquest personatge
tan important pels
avanços en el
coneixement
humà.
Us recomanem
la pel·lícula que
tracta de la seua
vida: “La teoría
del todo”.
Eureka

Stephen Hawking.
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En memòria d’Alicia García-Sala Viguer
Primera Gerent de l’Escola Les Carolines, Coop. V.
Passat dimarts 6 de març de 2018, Alíca García-Sala Viguer, va
morir. La major part de les famílies no sabeu qui era, inclús part del
personal que actualment treballa a Les Carolines tampoc no va
poder conèixer-la personalment. És per açò pel que aneu a permetre’m que us escriga unes línies per presentar-vos a qui va ser la
primera gerent de la nostra escola.
L’any 1972 una jove mestra, inquieta i preocupada per la renovació
pedagògica, inicià un parvulari –ara diríem escoleta infantil- al barri
de Les Carolines a Benimàmet, utilitzant una casa propietat de la
seua família, ella era Chon García-Sala Viguer.
L’any 1974 s’incorporà al projecte educatiu, Alicia García-Sala
Viguer, germana major de Chon, qui es va fer carrer de totes les funcions administratives.
Des d’aleshores
l’Escola anà creixent
en alumnat i professorat,
però
en
instal·lacions provisionals.
L’any 1978 Les
Carolines es va
traslladar a L’Eliana.
Durant quatre anys
calgué fer un projecte
Alicia i Chon amb personal
arquitectònic
que
de l’Escola. Any 2011.
aprovés el Ministeri
d’Educació (no hi
havia govern autonòmic). Van ser
anys financerament
molt difícils i mentre
tot l’equip docent es
bolcava en el projecte
pedagògic i lingüístic,
Alicia
buscava
Alicia i Chon amb alumnat
crèdits,
subvencions,
de l’Escola. Any 2011.
constructores i tot allò
que calia per a que la
nova escola a Picassent fora una realitat
al setembre de 1982.
Alicia
GarcíaSala va fer possible
que el projecte de
Les Carolines es
construira definitiPersonal més antic de l’Escola amb Alícia i vament a PicasChon. Novembre de 2011.
sent, però en un
moment en el qual, a la urbanització no hi havia ni llum, ni aigua,
ni telèfon, ni estafeta de correus i enmig d’una era, voltada de
secà i camins per asfaltar. Alicia va trobar una constructora -la
cooperativa XORTA- que en vuit mesos realitzara la construcció
de la major part de les instal·lacions del centre projectat per Carlos Salvadores i que actualment ocupa Primària i Secundària.

Alicia García-Sala (1981).

Alicia García-Sala (2016).

Alicia va compartir un temps amb Abelard, Miguel Àngel i Lluís, rodant un video, sobre la Història de Les Carolines. Foto 21 /10 /2016.

Fins l’any 1987, en el qual Alicia García-Sala va deixar la cooperativa,
ella va ser l’ànima administrativa de l’Escola: pressupostos, facturacions, compres, relacions amb les administracions, permisos, instal·lacions i nòmines de tot el personal, van passar per les seues mans.
Anys molts difícils durant els quals les entitats financeres no donaven
crèdits o si ho feien arribaven al dèneu o el vint per cent d’interés.
Recorde ara Alicia, amb el seu somriure irònicament diplomàtic, capaç
de resoldre tots els problemes de la cooperativa allà pels anys vuitanta,
enmig d’un món d’homes, ella va aconseguir recursos que feren possible
finançar l’Escola, la qual no va ser concertada fins l’any 1986. Alicia era
una dona emprenedora, humild, valenta i resolutiva i estic content d’haverli-ho dit en vida i d’ara compartir-ho amb vosaltres.
Chon García-Sala Viguer ens va deixar en juliol
de 2014. Ella va posar en marxa el projecte
pedagògic de L’Escola Les Carolines.
Alicia García-Sala Viguer ens deixà el 6 de març de
2018. Ella va fer possible el projecte arquitectònic i financer de la nostra cooperativa. “Ens vares fer possibles” va escriure-li Miguel Ángel Moret, junt a unes
Alicia Garcíaflors, en nom de tota l’Escola, el dia que ens va deixar.
Sala (1981).
A Les Carolines tenim quaranta-sis anys
d’història gràcies a que persones com Chon i Alicia García-Sala
Viguer començaren a escriure-la. Ara nosaltres, caroliners i carolineres, tenim per davant moltíssimes pàgines en blanc, per continuar
dissenyant un futur anomenat: Escola Les Carolines.
Lluís Montesinos i Barberà (Prejubilat de Les Carolines)

Jornada sobre Història de Les Carolines en la qual participaren Alicia i Chon Garcia-Sala junt a personal de l’Escola. Foto 28/11/2011.
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