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L’Escola en fa 46 (anys)
Sí, des del 1972 estem treballant per
l'educació basant-nos en un irrenunciable amor a la llibertat, a les persones, a l'esperit crític, al civisme, a la
democràcia, a l'alegria, al rebuig de la
violència, a les paraules, als pactes, a
la natura, a la modernitat, a la ciència,
a les arts... un irrenunciable amor a la
vida, a la justícia, a la dignitat, al treball, a la curiositat, a la imaginació...
una irrenunciable passió pels descobriments, per la cultura, pels sabers,
per compartir-los, per ensenyar...
I ací estem, curs rere curs, empenyorats en fer possibles els nostres somnis d'un món més just i més
clar; ací estem tots plegats: joves i
vells, docents i no docents amb la
il·lusió d'oferir una Escola cada vegada més bonica i agradable, més actual. No sols per la imatge (renovant
les instal·lacions), sinó renovant les
metodologies i els objectius (més
Projectes Europeus).
Ací estem, amb la nova Directora
Sonia Casquete Alemany, amb un
renovat equip, amb l'experiència de
sempre, amb les ganes de sempre,
amb l'amor de sempre...
Benvingudes i benvinguts a l'Escola
de sempre, a l'Escola d'ara, que fa 46!

Sonia Casquete Alemany, nova
directora de Les Carolines.

Quatre fotografies del procés de cobertura
de la terrassa del menjador escolar.
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Comencem...
Ens conten les famílies de Clàudia, Noa i Andreu (de 2n
de Primària) que han participat, com a equip, en el Triatló
de València. Ralf, pare de Gael va ser el manager de l'equip i va dissenyar la imatge corporativa: TRIPLE D by
HERRALF. D'un total de 32 equips van classificar-se en
15ena posició i van obtindre medalla d'or en satisfacció!

Dalt i baix quatre fotografies del primer dia de classe del curs 2018-19.

Equip de Triatló TRIPLE D BY HERRALF.

També
hem
estrenat la nova
pista de primària
(encara
en
obres), però que
estarà enllestida
en breu, sols
falta l'equipament i la pintura.

La nova pista poliesportiva
estrena solera de formigó,
pintura i mobiliari esportiu.

I el primer dia
va ploure mentre
es produïa l'entrada
matinal:
alegries, preses,
satisfacció,
nervis,
algun
plor,
moltes
famílies, molts
alumnes, molta
alegria!
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Moltes felicitats
Entre l’1 i el 19 de setembre fan anys:
Valeria Bosch García, 2; Irene Haro Pertusa, Jorge
Argandoña Navarro, Lara Gallango Boira, Leo Hortelano Aguilar, Lluna Porto Andreu i Mateo Pardo
Peris, 3; Ares Agudo Almazan, Bruno Martinez
Bataller i Naia Costumero Martínez, 4; Daniel
Ballester Torner, Jacobo Kenasa Domingo Sorlí,
Mark Wandschneider Robles i Pau Giménez Mañes,
5; Gal·la Martínez Reynal, Héctor Gavino Huertas,
Iker Castelló Soler, Jordi Zaragozá Guzmán i Oscar
Corchero Garrido, 6; Andreu Murria Serna, Claudia
Sánchez i Oltra, Joan Costumero Martínez, Lucas
López Litchfield i Martina Fernández Prieto, 7; Berta

Bernardo Ballester i Estela Contreras Schweich , 8;
Hugo Garrigós Hernández i Vega Ripoll Villena, 9;
Joan Montserrat Barella i Sergio Prades Gradolí, 10;
Anna Pérez Arroyo, Carla Escudero Villanueva,
Lucas Mora Gil i Sandra Carabal Tudela, 11; Guillem
Renau Tamarit, Marc Brines Blanco, Marcos BarbaRomero Cruz, Mario Rodríguez Vallés i Miguel De
Zulueta Alcaraz, 12;Alba Alhambra Roca, Carla Adriá
Lapaz, Meritxell Linares Ventura i Siro Mario
Bernardo Ballester, 13; Teo Flores Verdés, 14 i Paula
Martínez Chanzà, 15.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts
anys!!

Comencem...
I vam celebrar ja la primera reunió de famílies d'1,
2 i 3 anys, amb els braços oberts per donar-les la
benvinguda!

Dalt i baix, Primer Claustre del Professorat del curs 2018-2019
dirigit per la nova directora, Sonia Casquete Alemany.

Dalt i baix famílies d’alumnat d’Infantil d’1, 2 i 3 Anys amb el
professorat durant la primera reunió a l’inici del curs 2018-19.

I vam celebrar el primer Claustre de professorat del
curs i el primer sota la coordinació de la nova responsable de la Direcció, Sonia Casquete en substitució
de Miguel Àngel Moret, jubilat parcialment.

I vam estrenar
la reforma del
menjador escolar
que hem realitzat
per poder ampliar
a l'alumnat el seu
horari de dinar
amb una jornada
de germanor i
baix l'amenaça
de fortes pluges...
Ampliació del menjador
escolar amb una nova
cobertura exterior en la
terrassa.
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Comencem...
I la Comissió Europea ens ha aprovat el Projecte
Women in Art que coordinem nosaltres i que aglutina tres
escoles: gregues, poloneses i italianes.
I també som Escola sòcia del Projecte Outdoor Activities a Infantil, un treball amb escoles europees sobre
l'idea de l'escola a l'aire lliure. I continuem amb el SOLE
(Self Organized Learning Environment), projecte de
matemàtiques que encetàrem el curs passat a Primària
i que enguany continua a l'ESO...
I incorporem nou alumnat, nou professorat i nous auxiliars...

I com sempre, us convidem a viure aquest curs
número 46 amb nosaltres,
de la mà, amb serenitat i
amb optimisme.
Salut a totes i tots!
Benvingudes i benvinguts!

Dalt i baix sis fotografies del
primer dia de classe del nou
Curs Escolar 2018-2019.

Quasi tot el personal de l’Escola Les Carolines en una foto de família el dilluns 3 de setembre de 2018.
També ens va visitar Emili, jubilat des del mes d’abril, i que volia saludar-nos el primer dia de treball.

4

