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La pobresa invisible
La classe de 4t d’ESO ha guanyat el primer premi del IV
Concurs “Comprendre la societat amb Ciències Socials”
organitzat per la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. El producte final del Projecte “La pobresa
invisible” ha sigut un documental que ha aconseguit fer visible problemàtiques socials com la precarietat laboral de la

dona, la pobresa energètica i els reptes del dia a dia que
sofreixen les parelles joves i les persones majors. Ha sigut
tota una experiència que ens ha fet créixer molt a nivell
personal, tant a l’alumnat com al professorat.
Enhorabona!

Alumnat de Quart d’ESO guanyador del IV Concurs “Compredre la
Societat” amb el seu documental “La pobresa invisible”.

Noves tecnologies a la infància i adolescència
Proper 18 de maig a les 17:00 hores, l’AMPA organitza
una xarrada a mares i pares de l’Escola sobre l’ús d'internet per part de xiquets i adolescents, oferida per Ricard
Martínez, professor del departament de Dret Constitucional
i Director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital
de la Universitat de València. El professor Martínez és un

dels experts nacionals més reconeguts en la utilització de
les noves tecnologies a la infància i adolescència. Segur
que com a mares i pares, tots tenim dubtes sobre com els
nostres fills i filles accedeixen a internet, els avantatges,
els perills, etc. Des de l’AMPA us recomanem que aprofiteu
aquesta oportunitat per esclarir-les.

Ja estan ací, des de Coburg (Alemanya)
Ahir dimecres 2 de maig van arribar, a l’aeroport de Manises, l’alumnat i professorat de
l’Ernestium Gymnasium de Coburg (Alemanya) dins del programa d’intercanvi que
està realitzant l’alumnat de Tercer de Secundària de Les Carolines.
Hui dijous, 3 de maig, tindran el rebement oficial
a l’Escola per part de tot l’alumnat i professorat.
Els hi desitgem uns dies profitosos i agradables
entre nosaltres.

Grup d’alumnat i professorat de l’Ernestium Gymnasium
de Coburg i de Les Carolines a l’aeroport de Manises.
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Journée du Livre / Dia del Llibre
Passat 23 d'abril, com tots els anys, vam celebrar el Dia del
Llibre Infantil i el Dia del Llibre i Drets d'Autor. Com que enguany fa 75 anys de la publicació d'“El petit príncep”, una de
les obres més llegides i traduïdes del món, hem homenatjat
l'escriptor i aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry.
A l'acte va assistir tota l'Escola i l'alumnat de Primària i ESO
va llegir, primer en francés i després en valencià, els fragments
més significatius per fer reflexionar als assistents al voltant de
temes com l'amor, l'amistat, l'autoconeixement, la pèrdua...
“Toutes les grandes personnes on d'abord été des enfants,
mas peu d'entre elles s'en souviennent”.
"Totes les persones grans van ser al principi infants, encara
que poques d'elles ho recorden".
A continuació vam tenir l'honor i l'orgull d'entrevistar a Gustavo Gardey, alumne de 3r d'ESO i autor de la novel·la “Falling
God”. Una sorpresa i una satisfacció.
Per finalitzar l'acte, Emili Olmos i Pasqual ens ha fet un Rap
dels seus, dedicat al Petit Príncep. Va ser un matí molt emocionant i tendre.
D'altra banda, Júlia i Martina Bono, alumnes de 5ė A i 5ė B
de Primària, han fet possible que la Biblioteca continue en augment gràcies a la seua donació de llibres.
Moltes gràcies.
Isabel i Ma José

Degradant
judici asfixiant

Gustavo Gardey amb Ma. José Domingo.

Diverses fotografies de la
celebració del Dia del Llibre a Les Carolines.

Martina i Júlia Bono han fet donació de
llibres a la Biblioteca.

És intolerant
que 5 homes
de masclisme voraç
violen una dona
i el jutge
no ho considere violació
és intolerant
el masclisme que inunda
el Sistema Solar
o la Terra si de cas,
justícia ja
justícia universal
i revisió del judici
a més em pregunte jo
què faran
els 5 homes intolerants
quan isquen de la presó,
tornar a violar?
Caldrien uns cursos
de rehabilitació
i de pas
revisar la societat
i eliminar tot allò
que incita al masclisme atroç
com els anuncis
i les pel·lícules
o sèries de televisió sexistes
els programes del cor
i en algunes escoles l'educació
no a Les Carolines
que molt hem avançat
i ens hauríem de felicitar.
Emili

2

Dijous, 3 de maig de 2018

Moltes felicitats
Entre el 3 i el 9 de maig fan anys:
Borja Kassar Pinto i Mateu Navarro Gutiérrez, 4; Joel
Moreno Martínez, 6; Miguel Diago Arribas, 7; Marcel
Alemany Martínez, Nicolás Benavent Arias i Jordi Romaguera Cuerda, 8; Paula Muñoz Llácer i Ignacio
Juan Tormo García –Sala, 10; Teo Vizcaino Bravo, 11;
Lucas Calpe Gascón, Jose Espinosa Villoldo i Ana

Domínguez Ortega, 12; Sergio Mateu Redó, 13; Ángel
Alemany Blasco i Paula Montero Rinaldi, 14; Daniel
Lázaro Liern, Gustavo López Médico i Pau Berenguer
Escrivà, 15; Salvador Tordera Conejo, 16 i Mª Cristina
Sáez i Olivares, 17.
A totes i a tots moltíssimes felicitats i per molts anys.

Escola d’Estiu 2018, en marxa
Ací teniu la informació general de l’Escola d’Estiu
que realitzarem entre el 25 de juny i el 27 de juliol:
1.-DIES I HORARI
Del 25 de juny al 27 de juliol.
De dilluns a divendres. De 9:00 a 16:00 hores.
Trieu entre: 1, 2, 3, 4 o 5 setmanes.
2.-SETMANES
1a Setmana: Del 25 al 29 de juny.
2a Setmana: Del 2 al 6 de juliol.
3a Setmana: Del 9 al 13 de juliol.
4a Setmana: Del 16 al 20 de juliol.
5a Setmana del 23 al 27 de juliol.
3.-ALUMNAT
Alumnat de 3 a 13 anys. Grups per edats.
4.-ACTIVITATS
Tallers d'estiu, jocs, cançons, piscina, realització
d'activitats escolars d'estiu per a Primària.
5.-IMPORTS
Una Setmana ... ....... 210 €
Dues Setmanes ....... 260 €
Tres Setmanes ........ 310 €
Quatre Setmanes...... 360 €
Cinc Setmanes ......... 410 €
Amb transport i menjador inclòs.
L’alumnat de Les Carolines tindrà un descompte de
50 € a partir de quatre setmanes de participació.
Matrícula mínima 1 setmana.

6.-INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Full d’inscripció al web de l’Escola: lescarolines.com.
També podeu demanar-lo a l’Escola per correu electrònic. Ompliu la inscripció i envieu-la abans del 8 de
juny a: escola@lescarolines.com
Les inscripcions entregades després del 8 de juny
hauran d’adaptar-se als itineraris d’autobús.
No es realitzaran descomptes per la no utilització
d’algun servei de l’Escola d’Estiu 2018.

Divendres 27 d’abril tornaren de colònies l’alumnat de 1r,
2n i 3r de Primària. Tot un èxit de colònies!
Divendres 4: Dia de la Música
PROGRAMA DEL DIA DE LA MÚSICA 2018
10:15 hores - PISTA POLIESPORTIVA
“DANSES, RITME I MOVIMENT”
11:30 hores - TEATRE
“ACTUACIONS INFANTIL I 1r, 2n i 3r de PRIMÀRIA”
Cançons d’animals / Personatges Singulars
11:30 hores - AULA DE MÚSICA
“TALLER MÚSICA AFRICANA – 6é”
15:15 hores - TEATRE
“ACTUACIONS 4t, 5é i 6é de PRIMÀRIA”
Mama Àfrica
15:15 hores - PINADETA
“ACTUACIONS SECUNDÀRIA”
Grup de Rock, El Musical i El Cor

Christian García i Jose Aguilar amb altres dos músics.

Les famílies esteu convidades a les actuacions de les
11:30 hores (Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària) i les 15:15
hores (4t, 5é i 6é de Primària)
La Comissió de Música
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Anuari escolar 2018 (5)
Ací teniu a l’Equip Directiu de Les Carolines,
són els responsables de tota la coordinació
pedagògica de l’Escola.
L’Equip Directiu està format per la direcció del
centre així com pels caps d’estudis de cada
etapa educativa.

D’esquerra a dreta:
Christian García Marco (Cap d’Estudis de
Primària), Miguel Àngel Moret Senent (Director de
Les Carolines), Jeroni Parra Ibiza (Cap d’Estudis
de Secundària) i Maria Jutglà Guillem (Cap d’Estudis d’Infantil).

Gloria Gil Ribes amb tot l’alumnat
de la classe de Quart “A” de Primària.

Ací teniu a l’Equip de Monitors de Patis d’Infantil.
Els cinc són els responsables d’atendre a tot l’alumnat
d’Educació Infantil mentre estan al pati.
D’esquerra a dreta: Verònica Ruipérez Martínez (Nika),
Ferran Carrera Villaescusa, Susana Jara Lara, Teresa
Belenguer Morilla, Laura Herrero Almendáriz.

No és No
Passat divendres, l'Escola llegí a l'alumnat d'ESO i publicà a
les xarxes socials aquest comunicat, amb motiu de la sentència de Pamplona.
Hui el compartim amb tots vosaltres.
No estem ací per a jutjar els jutges, som una escola i per tant,
el nostre camp d’acció es limita a la formació del nostre alumnat. Però el que sí podem fer és donar suport a la dignitat de
les persones: quan alguna persona diu que No és No, perquè
sinó es veu amenaçat un dels valors més importants dels
éssers humans, que és la seua integritat.
No parlem des del negativisme, però sí ho fem des de l’esperança que els fets puguen ser reconsiderats. Que la justícia
permeta que altres magistrats puguen analitzar-los i es reconsidere una sentència, la coneguda com la sentència de la
“manada”, que tanta gent considera injusta i que emmudeix,
una mica més, els oprimits, en aquest cas les oprimides.
Avui més que mai, l’Escola Les Carolines creu en la ferma
defensa de l’educació igualitària i coeducativa. Creu en l’aprenentatge de les relacions saludables i justes, les relacions cap

als altres que parteixen del fet de posar-se en el lloc de l’altre
i que considera, amb cura i respecte, totes aquelles actuacions
que no ens agradaria que ens feren a nosaltres i per tant, mai
es plantejaríem dur a terme.
L’Escola Les Carolines creu, avui més que mai, en la defensa de la dignitat de les persones i treball i s’esforça per a
que estiga present en totes les metodologies, en totes les
activitats pedagògiques, en totes les accions formatives que
ens caracteritzen. I per aquest motiu, entenem que l’educació és l’única paraula que ens aporta, en dies com avui,
esperança, ganes i valor per continuar creixent.
Perquè creem en la igualtat i aquesta es troba entre els nostres
fonaments, apel·lem amb força i convicció a la reflexió social i
judicial, a tot allò que significa entendre les relacions socials,
sexuals o de qualsevol altre caire, d’una manera respectuosa i
lliure, i per a què una sentència, possiblement reconsiderable,
no evidencie que la igualtat social i ciutadana encara ens queda
massa lluny. Perquè el dia 8 de març vam rosar de puntetes un
somni, no podem deixar de somniar.
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