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XXXI Trobada a Torrent
Aquest dissabte, dia 19 de maig, ens reunirem les famílies, l'alumnat,
el professorat i amics de les Escoles en Valencià de la Comarca de
l'Horta Sud a Torrent per passar una estona de companyonia, de festa
i alegria, de reafirmació per un ensenyament de qualitat, per prendre
alguna cosa i jugar a moltes, per xerrar, per passejar pel poble...
Serà a partir de les 17:00 quan ens trobarem al CEIP Federico Maicas,
al c/ Simancas. A les 17:30, començarà la cercavila i recorregut fins confluir a la Plaça de la Unió Musical on, a les 18:00 es lliuraran els recordatoris a les escoles participants i actuarà la Muixeranga La Torrentina; des
de les 18:30 fins les 20.30, més de cent tallers per escolars i l'actuació
de L'Ú i el Dos i el Grup El Ball de Torrent. A les 22:45, Dani Miquel i
MaMeMiMoMúsics; a les 22:00, sopar i a les 23:45, Correfocs.
A Torrent!

Cartell, en blanc i negre, de La Trobada a Torrent.

Cercavila realitzada el 25 de maig de 2017 a la Trobada d’Escoles a Manises.

Us recordem que, des del dia 1 de juny, divendres, l'horari escolar serà reduït com al mes de
setembre. L'hora d'eixida serà: 14:40 Infantil. 14:45 Primària i 14.55 ESO. Eixida del bus escolar:
15:00, arribant a les vostres parades 1 hora i 45 minuts abans del vostre horari habitual.

El té de Tercer

Dos moments de l’espectacle musical.

Dimecres 9 de maig, l'alumnat de 3r de Primària participà al concert-espectacle: "Un té a la menta". Amb
l'objectiu d'acostar les arts escèniques al públic infantil
i juvenil.
L'espectacle es presentava com una proposta que descobria als més menuts tota la riquesa musical del Magrib. Dos
turistes Europeus passegen pels carrers de Xauen (Marroc)
quan, de sobte, escolten una música preciosa dins una
casa. Fascinats per la bellesa d'aquella melodia entren en
ella i, sense saber molt bé cóm ni per què, entaulen amistat
amb Abdel, un jove músic local. Junts, interpreten cants i
ritmes berbers o amazigh (els habitants originaris del Magrib), dels gnaua (descendents d'esclaus negres) i dels
sufís (branca mística de l'Islam). Un pont que ens va permetre descobrir tot el que ens uneix amb el món magrebí.
Una crida a la unió de les cultures i la música, des del
respecte, l'acceptació i la tolerància.

Entre el 17 i el 24 de maig es podran presentar les sol·licituds de places per al pròxim curs
escolar 2018-2019 per a Infantil i Primària. Les sol·licituds per a Secundària podran presentar-se fins el 27 de maig.
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Lituània - França - Alemanya
Per primera vegada realitzem a l’hora tres viatges corresponents als tres Intercanvis Lingüístics i Culturals al segon cicle
de l’ESO: aquesta setmana, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que participa als tres intercanvis internacionals està visitant els països
que corresponen a cadascun d’ells. Tercer realitza dos viatges
a l’hora: un a Alemanya i l’altre a França mentre que l’alumnat
de Quart està a Lituània.
Des del Correu del Dijous, agraïm a les nostres famílies l'esforç
i col·laboració i desitgem a l'alumnat participant un bon aprenentatge, útil per la convivència i la llengua i que tornen amb la maleta
plena de cultura i noves experiències!
Sense oblidar l'agraïment per l'esforç i dedicació als sis professors i professores que els acompanyen.

Dalt i baix dues imatges del grup de Tercer a Alemanya.

Dalt i baix dues imatges del grup de Tercer a França.

Esquerra i dalt dues imatges del grup de Quart d’ESO a Lituània.

Ús d’Internet per part de
xiquets i adolescents
Proper divendres, 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.

Pensar junts
-Què és el que necessita emocionalment un infant
petit?
-Què és el que necessiteu els pares i mares per
dur endavant la criança?
-Com tenim cura d'ells o quan els sobre-protegim?
-Quan i com estem estimulant-los o, pel contrari,
els podem desorganitzar?
-Tot allò que afecta, quotidianament, a la criança.
Aquest encontre per les famílies d'Infantil serà
proper dilluns 21 de maig a les 17:15 a l'Escola.
Us esperem!!
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Moltes felicitats i una disculpa
Entre el 17 i el 23 de maig fan anys:
Marina Hernández Romero, 3; Marc Domínguez Roselló, 5;
Carla Morera Cabedo, 6; Abril Cambronero Navarro i Candela
Tortajada Llansol, 7; Marc Bataller Costa i Mateo Escudero
Villanueva, 8; Alejandro García-Sala Jarque i Ernesto
Sánchez Cabrelles, 10; Eric Pérez Navarro i Adrián Sabater

Perales, 11; Óscar López Ferriols, 12; Alejandro Cañavate
Piedras, Massad Kassab Pérez, Assuan Sancho Aguirre, Vicente Alberto Sevila Muñoz i Martina Ramos Andrés, 13;
Noelia Noguera Calero i Lucia Ramírez Martorell, 14; Andreu
Reig Duart, 15; Helios Fito Tur i Iván Sanchis Lorente.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts anys!!

L’Aventura de l’Estiu 2018
Entre el 25 de juny i el 27 de juliol relitzarem a Les Carolines
l’Aventura de l’Estiu 2018.
Cinc setmanes d’activitats d’estiu per a xiquets i xiquetes de 3
a 13 anys.
Tota la informació sobre l’Aventura de l’Estiu la podeu trobar
al web de Les Carolines, però si ho preferiu podeu demanar-la
al Departament d’Administració de l’Escola i us la farem arribar
al vostre correu electrònic.
Per participar a l’Aventura de l’Estiu cal emplenar el full d’inscripció i
enviar-lo a l’Escola abans del 8 de juny.

La Declaració Educativa
Els centres educatius i els
seus projectes no tant sols
han d'estar ben gestionats,
la viabilitat ha d'estar ben
garantida. Cal fer-ho amb
eficiència, definida aquesta
com “la capacitat per aconseguir un pla emprant els
millors mitjans possibles”.
Una Cooperativa, segons
l'ACI (Aliança Cooperativa
Internacional) és una associació autònoma de persones que s'han unit voluntàriament
per fer front a les seues necessitats i aspiracions

econòmiques, socials i culturals comunes mitjançant
una empresa de
propietat conjunta
i
democràticament controlada.
La maduresa de Presentació de la Declaració el 10 de maig.
les Cooperatives d'Ensenyament ens permet de ser coherents
amb els nostres valors, encarar-nos a la nostra realitat amb
valentia i construir positivament els nostres projectes educatius,
tenint sempre en compte les necessitats.
Aquesta Declaració fou presentada passat dijous 10 de
maig al Muvim de València.

La darrera classe d’Emili (3)
La classe d'Ètica
continuava, Emili tenia
a favor que era molt
llarga, dues hores, i se
sentia feliç de continuar ensenyant. Després van passar a
veure la pel·lícula de
Clara Campoamor
que ja l'havien començada en la classe anterior, calia acabarla perquè del contrari tindrien problemes per veure la part final.
El matí anava avançant lent però decidit i ja s'apropaven els
darrers minuts, els darrers instants d'Emili com a profe.

Emili Olmos amb l’alumnat de Quart d’ESO.

En el fons ell pensava que era correcte perquè així
deixava, creava un espai per a la gent jove, un lloc de
treball, però aquest pensament no impedia que el seu
Sistema Solar o el seu cos si de cas s'inundara d'una
nostàlgia molt especial.
Maduixa Rosa

Palestinament
Proper dijous dia 23 de maig hi haurà una conferència
molt interessant sobre Palestina. La donarà Emilia Nácher,
especialista en el tema i amiga de Carmela i Emili, pares
de Pau Garbí de 2n de Secundària. Emili també llegirà uns
poemes dedicats a Ahed Tamimi, aquella xica palestina
de 16 anys que li pegà una punyada a un militar i l'han

condemnada a 8 mesos de presó. La conferència serà a
les 19:30 a l'Associació Veïnal Tres Forques. Avinguda de
les Tres Forques nº 98 de València.
Us esperem!
Pepet de l'Horta
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Anuari escolar 2018 (7)

Julia Valero Picazo i Amparo Borseta Laporta amb tot l’alumnat d’Infantil 2B (Caragols).

Raquel Aspas Gil amb tot l’alumnat de la classe d’Infantil 5 “A”.

Raquel Navarro Campos amb tot l’alumnat de la classe
de Primer “A” de Primària.
Silvia Llop Doria amb tot l’alumnat de la classe de Segon “B” de Primària.

Carles García Rosell amb tot l’alumnat de la classe
de Tercer “A” de Primària.

Pepa Barber Alvado amb tot l’alumnat de la classe de Sisé “B” de Primària.

Jose Aguilar Andreu amb tot l’alumnat
de la classe de Sisé “A” de Primària.
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