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La Bandera Blanca de La Pau
Passat 30 de gener vam celebrar el Dia Escolar de la
Pau i la No Violència.
Aquest curs col·laborem amb València Acull i, per aquest
motiu, la vesprada del 30 ens acompanyà Júlia Checa, coordinadora de l'ONG que es dedica a tractar de facilitar la vida
de molts immigrants que arriben al nostre territori. València
Acull celebra aquest any el seu 30 aniversari i és la primera
col·laboració que fem amb ells, encara que el grup d'Arts escèniques i Dansa i el de Plàstica de 4t d'ESO ja estan elaborant un projecte comú, del qual us parlarem més endavant.

Celebració del Dia de la Pau i la No Violència a l’Escola.

La celebració va ser un acte senzill i emotiu: Júlia ens parlà de
la labor que realitza la seua organització. Els diferents grupsclasse anaren dipositant els diners en una gran vidriola i finalment, tots i totes cantarem, acompanyats pel Grup de Música
de 4t d'ESO a les guitarres, l'Himne a la Pau de John Lennon
"Give Peace a Chance" amb el que tancarem la celebració.

TALLER -XERRADA PER ALS PARES I
MARES D'INFANTIL INTERESSATS EN
PENSAR JUNTS EN LA CRIANÇA
Dilluns 11 de febrer 2019 a les 5 a l'Escola
Cada familía és “un món” .
Com podem entendre les diferents formes d'educar als fills i filles : front als plors; quan volen ser
el centre d'atenció, o no ens fan cas, s'oposen i enfaden; quan no deixen les joguines, però agarren
les dels altres a la força; quan tenen pors o no som
capaços d'entendre-les...

Júlia Checa de l’ONG “València Acull”.

Cada grup va dipositar les
seues aportacions
econòmiques en una vidriola.

La recaptació de diners va ser de 680,09 euros, quantitat
que vam lliurar a Júlia per a que puguen fer ús molt
prompte.

Us esperem amb la il·lusió de
compartir experiències.
“Las cometas se levantan contra el viento, no a
favor de él”.
Miguel De Cervantes

A càrrec de Carmen Ferrandiz, Psicòloga del
Gabinet Psicopedagògic Escolar.
L'equip docent d'Infantil
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Timelines
In order to practice the Past Simple, the students of 2nd year
of Secondary school created a timeline of a famous person.
They searched for information about a variety of famous people: Julia Roberts, Joseph Stalin, Freddy Mercury, Albert Einstein, Isaac Newton or Steve Jobs among others. Some
students surprised their teacher with real pieces of art!
A happy and thankful teacher.

L’alegria d’un premi!
La família de Vera Mateu Soriano (1r
ESO B) està molt contenta i vol compartir amb nosaltres la notícia de què
Vera ha guanyat el concurs convocat
per l'EMT de València per publicitar la
propera Fira ComicCon i rotular amb
el seu treball un dels seus vehicles
híbrids.
Ens envien aquestes instantànies
quan la mare s'ha trobat amb l'autobús
i el treball de la seua filla, circulant per
la ciutat de València.
Enhorabona a tota la família i especialment a la nostra benvolguda Vera.

Vera Mateu Soriano,
alumna de 1r B d’ESO.

Autobús híbrid de l’EMT de València amb el
nom de Vera Mateu Soriano, guanyadora del
concurs de dibuix.
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 7 i el 13 de febrer fan anys:
Valentina García Sabatell i Lluna Artiles Moya, 3;
Emma Andreu Costa, 4; Pere Roca Llorens, Núria
Ortega i Bolea, Vera Díaz Llovera i Maxim Arce Kladkov,
6; Ezequiel Marcos Martegani Manglano, 7; Lucas
Gómez Vallés, 11; Mario Giménez Benlloch, 13 i Alicia
Campo Muñoz, 16.
A totes i tots moltes felicitats i per molts anys!
I acaba de nàixer Martina, germaneta de Laia (Infantil
2anys B) i Aitana Ramos Romance (Infantil 4B).
Saludem i felicitem des d'ací a tota família i li donem

Què sopem hui?

la benvinguda al món
a Martina.
Una abraçada!

Laia i Aitana Ramos
Romance, amb la seua
germaneta Martina.

per Asun Roca, dietista.

Crudités amb hummus
Ingredients per a 1 persona:
50 grams d’hummus.
40 grams. d’api.
40 grams de fenoll.
40 grams de cogombre.
40 grams de carlotes.
Elaboració:
Tallar les verdures a tires.
Utilitzar-les com a palets per a mullar amb l’hummus.
Bon profit!

Crudités amb hummus.

Ens fascina escriure!

Alguns dels autors i autores del llibre:
“El canvi que ens canviarà”.

“Hola lectors i lectores!
La classe de 6é B està
patint canvis a les seues
vides i busquen recursos per
sobreviure però no serà fàcil!
Creieu-me, heu fet bé
agafant aquest llibre. "El
canvi que ens canviarà" és
un llibre molt especial perquè
no és d'eixos que soles
tenen una història, amb un
principi i un final, aquest en
té moltes! I tu, soles tu, pots
elegir la teua aventura. Si
Portada del llibre;
vols llegir més, dóna-li la
“El canvi que ens canviarà”.
volta i comença a llegir!
T'esperen moltes aventures! Sort i esperem que t'agrade!”
Això és el que diu la contracoberta del llibre "El canvi que
ens canviarà" escrit pels infants de Sisé B de Primària com a
producte final del seu Projecte de Treball a l'aula. Si us ha
picat la curiositat el podeu trobar a les Biblioteques d'aula de
Quart, Cinqué i Sisé, i també a la Biblioteca General de
Primària. Ha estat una experiència molt bonica i ens encanta
poder compartir-la amb vosaltres!
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La tendresa i la saviesa

Lluc Vilches Soler amb el seu iaio.

Eixes dues qualitats sembla
que es fan més patents quan
les persones ens fem grans. Si
hem tingut fills i aquestos n'han
tingut també, ens convertim en
savis i tendres iaios que poden
agafar una guitarra, anar a
l'Escola del seu nét i cantar
cançons de sempre i contes de
sempre davant i al costat de
Lluc i el seu iaio narrant un conte a la classe Apatxes.
vint-i-cinc infants embelesats.
I així va ocòrrer fa uns dies en la Setmana del Protagonista de Lluc Vilches
Soler (Infantil 3B, Apatxes) quan va rebre la visita dels seus iaios.
Gràcies per fer-ho, vam ser tots molt feliços.

Falles folles fetes foc
Quan ens trobem a la meitat de
l'Hivern, els artistes fallers ja mostren el
seu treball per celebrar la fí de l'estació
en què ens trobem i l'arribada de la desitjada Primavera i mostren els seus
treballs a l'Exposició del Ninot, ja
oberta.

Dues fotografies de
l’Exposició del Ninot Faller.

El Mas de Noguera
Quantes colònies haurà fet l'Escola a aquest Mas? Potser
més de 30 entre Primària, Secundària i l’antiga EGB.
Passat 16 de gener Alberto Herrero, una de las persones que
treballa al Mas, presentà el documental “En el yunque de la desgracia” al Centre Cultural la Nau de la Universitat de València.

Moment de la presentació del documental.

El documental conta la història de Paquita Sanchis, una
mestra de la República. Principalment són entrevistades
alumnes de Paquita que encara estan vives. La seua filla
Palmira Calvo encara viu i també participà en el documental i estigué present a la Nau. Paquita començà com a
mestra a Pina de Moltalgrao l’any 1922. Pina es troba prop
del Mas de Noguera. És un documental molt interessant i
us el recomanem.
Alberto és el director i productor, també el guionista en
companyia de Rubén Ballestar.
El títol del documental és una frase que digué Paquita

quan les misèries del franquisme. Si voleu aconseguir el
documental val 15 € i Emili us el podria proporcionar, el
seu correu és maduixa@lescarolines.com.
Sí simplement voleu veure el documental Emili us podria
deixar una còpia. Emili
estigué a l’acte i també
Mapi Vilar (mestra de
les Carolines ja jubilada) que és amiga de
Palmira, la filla de
Paquita.
L’acte va ser presentat per Alfons Cervera.
Els diners per aconseguir fer el documental
Palmira Calvo, filla de Paquita Sanchis.
han eixit d’un verkami
on han participat moltes
persones, entre elles
Carmela Alfaro i Emili
Olmos, mare i pare de
Pau Garbí de 3r de Secundària.
Pepet de l’Horta
DVD amb el documental: “En
el yunque de la desgracia”.
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