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9 d’octubre
El 9 d’Octubre commemorem l’entrada del rei Jaume I a València i el naixement
del poble valencià. Per a celebrar-ho, l'Escola organitza, entre d'altres, una activitat
que es diu Correllengua: Cada 9 d’Octubre celebrem la nostra identitat com a valencians per mirar el passat i comprovar que som terra de pas i d’acollida i que la
nostra llengua l'hem de fer servir per comunicar-nos, per unir-nos, per abraçar-nos.
La llengua ens fa valencians i ens permet compartir un passat comú i, sobretot, un
futur junts entre les persones nascudes ací i les arribades d'altres llocs.
Tinguem l’origen que tinguem, ens agermana la convivència i el camí que volem
fer per construir un país millor.
I hi ha més activitats: visites a
la ciutat de València i els seus
indrets històrics, al Monestir de
Santa Maria de la Valldigna;
participació a l'Aplec Escolar
de Danses Valencianes, amb
les escoles de Picassent, organitzat per l'Ajuntament; i La
Palau de la Generalitat a València.
Festa: dilluns dia 8 celebrarem
la Festa a la qual n'esteu convidats i convidades. Pel matí, elaborarem el massapà i farem les figuretes. Obrirem les portes a les
15:05 (Infantil i 1r i 2n Primària) i 15:20 (3r,4t, 5é, 6é Primària), i podreu gaudir de la representació dels fets ocorreguts el 9 d'octubre
Activitats del 9 d’octubre a l’Escola.
de 1238 al Puig per part de l'alumnat d'Infantil i 1r i 2n de Primària;
i hem organitzat una Fira de productes i oficis mediterranis al pati
d'Infantil.
També, a la pista
poliesportiva de Primària,
podrem gaudir de quatre
de les danses típiques
de la nostra Comunitat a
càrrec de tot l'alumnat
des de 4t a 6é de
Primària. Aquest alumnat, tot plegat, interpretarà el cant comú "Tio
Canya".
El fi de festa serà un berenar amb orxata i fartons.
Us esperem!
L'ESO, amb visites més específiques, celebrarà el 9 d'octubre el dia posterior, és a dir, dimecres 10, amb sengles eixides
a Xàtiva “La socarrada” per conèixer l'Almodí, el castell... i a Sagunt, al Temple de Diana, al Teatre Romà...
Feliç 9 d'octubre a totes i tots!

Enhorabona!

Josep Manel Casany.

Josep Manel Casany, pare de Marc (5é A Primària) ha rebut
el Premi al millor actor pel seu treball en la producció «Nadal
en casa els Cupiello», en la
Gal·la dels premis de les Arts
Escèniques valencianes de la
Generalitat Valenciana, celebrada passat 1 d'octubre al
teatre Principal de València.
Dedicà el guardó a la seua
família, amics i companys i estimats i, especialment, al seu fill.
Enhorabona i felicitats!

Dalt foto de família de tota la professió a
l’escenari del teatre Principal de València.
Esquerra Josep M. Casany amb el guardó
de millor actor valencià 2018.
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Color carn
La nostra preocupació i lluita contra la discriminació ha
estat una constant des dels nostres inicis. Una d'elles és
la discriminació racial. L'experiència encetada el curs passat en l'àrea d'Art&Crafts als primers cursos de Primària,
reflexionant plàsticament amb l'alumnat sobre quin és el
color de la nostra pell i com anomenar-lo mitjançant la tècnica de l'autoretrat i la motivació de les fotografies de
l'artista Angèlica Dass, artista brasilera- fotògrafa- creadora
del Projecte Humanae consistent en fotografies de persones voluntàries -unes 4.000- de totes les parts del món,
totes les edats, classe econòmica, cultural i contrastar el
color de la pell de cadascun observant que no existeix cap
color igual. Amb la missió de capacitar els ciutadans globals
per desafiar el mite de la raça, amb la visió d'eradicar a
través de l'art i l'educació conceptes erronis sobre la raça.La
intolerància relacionada amb la raça, la religió i el color
afecta negativament l'autoestima, l'assoliment personal i les
relacions de la comunitat, especialment entre els joves. Dins
de l'aula, la intolerància es converteix en discriminació, eliminant la capacitat de veure el valor en un mateix i en els altres: alterna la bellesa de la diversitat que marca l'autèntica
educació.
Humanae capacita els educadors mundials per defensar-se de la discriminació creant espais lúdics per als estudiants i les comunitats on resideixen per discutir
qüestions tan complexes i vitals.
Hem aconseguit, dèiem, participar com a Escola en
aquest Projecte Global puix hem estat una de les cinc
escoles a Espanya seleccionades. Ens enviaran una
mostra del treball d'Angèlica Dass per instal·lar-lo a
l'Escola. Estem d'enhorabona!
Aquest és el text que vam redactar per optar al Programa:
Ens hem empenyorat en ensenyar que viure no és
fàcil, que no hi ha camins per a la pau, ja que la pau és
el camí; que la llibertat és un bé irrenunciable i que es
construeix i es guanya; que conviure és meravellós i
que implica renúncies perquè la vida és de tots, no
només dels que pensen com nosaltres. Que viure
sense dificultats és impossible, però és possible resol-

dre les dificultats. Que la
violència i el totalitarisme
no porta enlloc, només al
de la infelicitat i al de la
injustícia. Que deixar-se
ajudar dóna el mateix
plaer que ajudar. Que
l'amor és divers, però
sempre ha d'incloure respecte. Que el poder reflexionar és el que ens
diferència de la resta
d'éssers vius i que ens fa
autònoms, responsables
i solidaris. Que la pobresa és, en moltes ocasions, invisible. Que el
reconeixement de l'esforç és necessari; que no
es pot viure sense afecte;
que la raó no pot anul·lar
els sentiments ni els
sentiments menysprear
la raó. Que tenim la possibilitat d'aprendre que
som persones privilegiades perquè no fugim
de casa nostra per causa
de la guerra, la fam o de
les nostres idees o de
les dels nostres pares.
Que és millor ser senzill
que complicat, positiu
que negatiu, obert que
tancat, natural abans
que sofisticat. Intentem
ensenyar això i moltes
assignatures, com funciona la vida, com és la nostra societat; diem que una
paraula sempre és millor que una pedra; un drap
blanc, millor que qualsevol
bandera i que quan es diu
no és no. Que tots els
éssers humans som iguals
sense distinció i tenim els
mateixos drets i deures.
Intentem ensenyar que
una de les tasques a fer és
repartir millor la riquesa,
combatre la injustícia
sense caure en un combat
injust, combatre les tradicions sectàries i esclavitzants, estimar la pell
humana i gaudir del tebi
sol de l'hivern sobre ella,
tenir la sort de poder
besar-la amb els ulls tancats o veient el seu color.
Angèlica Dass exposant el seu
treball sobre 4.000 fotografies de
persones de totes les latituds.

2

Dijous, 4 d’octubre de 2018

Moltes felicitats
Entre el 4 i el 10 de setembre fan anys:
Paula Doménech Cañabate, 2; Álvaro Lango Lafuente, 3; Marcel Ramos Cano,6; Sofía Cantó Rincón
de Arellano, Hada Belén Barcia Mejías i David
Guardeño Pérez, 8; Lola Ramírez Amador i Nicolás
Peris Martínez, 10; Enric Badenes Hernández, 11;

Nerea Beltrán Aceituno, Adrià García Palomares,
Toni Ariza Jover i César Olmos Armiñana, 12; Alejandro Sáez Miralles i Mauro Pascual Calero, 14 i Judith
Pons Llopis, 15.
A totes i a tots moltíssimes felicitats i per molts
anys!!

Hola! (5)
L'activitat a la classe de 6é A de Primària començà així:
llegim uns capítols de la biografia de Gandhi, però el desenvolupament de la classe és tota una sorpresa. Avui
tocava contar-li a una companya o company algunes
qüestions sobre la nostra vida. La mestra ha posat
música i nosaltres passejant per la classe havíem d'ajuntar-nos amb la persona més propera quan la música
deixara de sonar. El següent pas ha consistit a contarnos mútuament alguns detalls de les nostres vides per
finalitzar contant la vida de la nostra parella a la resta de
persones. Ha sigut molt divertit i hem conegut una mica
més als altres. Objectiu d'aquesta i altres sessions: escriure la nostra pròpia autobiografia.

L’alumnat de 6A de Primària vol escriure la seua autobiografia.

A la classe Apatxes (Infantil 3B) estem d'alló més motivats
amb les activitats que fem per aprofondir en el nostre Projecte del Nom de la Classe. Una de les famílies de la
classe, aprofitant la setmana en la que l'infant ha estat el
protagonista, ens ha muntat un Taller Apatxe en tota regla:
maquillatge tribal, construcció d'atrapasomnis i diademes
amb plomes que ens han fet delectar-nos i encuriosir-nos
omplint l'espai i el temps amb preguntes i la conseqüent
recerca de respostes, base del coneixement.

Vam pujar 2 dies al pati de dalt
on tenim els arbres fruiters. El 1r
dia a jugar i conèixer l'espai i a
observar les pomeres. El 2n a
jugar de nou i collir pomes per fer
un pastís boníssim. Divendres
vam gaudir molt preparant-lo al
menjador, uns minuts al forn i ja
teníem berenar!
Pomers carregadets de pomes!
I allà anàrem les classes d'Infantil 3 anys a collir-les dels
arbres (les de terra també,
però les que tenien cucs
nooo!) Les vam tocar, olorar,
donàrem algun mos, cantàrem “Tres pometes té el
pomer”, vam comptar-les,
ens vam envoltar de Natura
i... vam cuinar un pastís de
poma per xuplar-se els dits!
Ací en la mostra.

Alumnat d’Infantil collint pomes i fent un pastís.

Hello! (6)
One of the best ways to learn
physics is to check out the
laws we’ve learnt in class.
Therefore, the students of
physics of 4th of ESO performed an experiment in order
to calculate a spring’s constant
of elasticity and thus, the
Hooke’s law.In a week, students must hand a report in
English with calculations,
graphs and explanations on it.

Students of Physics
of 4th of ESO.

Fotografies
del Taller
Apatxe
d’Infantil 3B.
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Repte educatiu
Passat divendres 14 de setembre, l'Equip de Professorat d'Infantil va ser convidat per Florida Universitària per
la realització d'un treball conjunt amb l'alumnat del Cicle
Formatiu, on van llançar una pregunta reptadora per tal
que l'alumnat estudiant dissenyara diverses solucions,
de les quals en triaren una per desenvolupar-la.
El repte que nosaltres vam presentar a les escoles, estudiants i empreses assistents va ser al voltant de com
abordar els assumptes a un pati d'educació Infantil
La veritat és que va ser tot un plaer compartir jornada
amb l'alumnet del cicle i poder ajudar a la seua formació,
així com compartir la mateixa jornada amb altres escoles, afavorint l'intercanvi d'informació i nodrint-nos d'altres experiències.
Passat dimarts 25 de setembre, vam rebre la visita de les
alumnes del cicle que han triat fer el nostre repte per treballar amb elles mostrant-les l'espai que tenim i plantejant
les diverses idees que tant nosaltres com elles tenim.
Ens esperen uns mesos per davant plens de treball conjunt i d'emoció i alegria per col·laborar, compartir i millorar
junts.
L'equip d'Infantil

Quatre imatges de l’Equip d’Infantil de Les Carolines i de
l’alumnat del Cicle Formatiu de Florida Universitària.

Maria Jutglà i Meri Alandes junt amb quatre alumnes del Cicle Formatiu
d’Infantil de Florida Universitària

Ahed Tamimi visita València
La jove lluitadora palestina Ahed Tamimi visità València passat
25 de setembre. Emili, que tenia alguns contactes, anà primer a
l'estació de Joaquim Sorolla on arribà en tren a les 11. Després
a les 2 anà a un restaurant alternatiu de Benimaclet on unes 30
persones van compartir el dinar amb ella, amb sa mare, son pare
i 2 germans. Després cap a les 5 es va fer un acte que estava
programat a la plaça del Pilar però com amenaçava pluja es va
fer al teatre Micalet. Primer li varen dedicar unes cançons, després li van fer un castell amb muixeranga i la xiqueta que estava
dalt del tot va mostrar una bandera palestina. Després Emili li va
donar uns diners de solidaritat i un poemari que li havia escrit feia
uns 4 mesos i que havia intentat fer-li'l arribar. L'estiu passat una
amiga d'Emili, Emi Nácher se n'anava a Palestina i ell volgué
apuntar-se també però el vaixell era petit i no quedaven places.
Emili li donà el poemari a Emi, després en aigües internacionals
van ser segrestats -com diu Emi- per l'exèrcit israelià, conduïts a
una presó, colpejats, cada hora per la nit els despertaven. Portaven al vaixell material d'ajuda solidària valorat en 30.000 €.
Després de 4 a 5 dies els van alliberar.
Maduixa Rosa

UN POEMA
Emili entregà el poemari a
Ahed Tamimi.

Ahed Tamimi, activista
palestina.

Estimada Ahed
ahir un wasap
em va enviar
el Che Guevara vital
Ai, estava trist
i de sobte he despertat
perquè Ahed Tamimi
m'està superant,
felicitats torrencials
i invita'm si vols
a la teua Palestina natal
i t'ajudaré en la lluita total
Tamimi visceral
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