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Ja és Primavera!
Amb la celebració de la
festa escolar de les Falles
vam dir, simbòlicament,
adéu a l'Hivern i hola a la
Primavera en un dia ple de
música, foc i alegria: l'alumnat d'ESO cuinà les seues
pròpies paelles i va passar
una llarga estona entrant i
eixint del recinte escolar per
anar enllestint-les abans de
fer un dinar de germanor
autènticament fester.
Mestretant, l'alumnat de
Primària i Infantil s'afanyava
en acabar la part de la falla
que els havia tocat i la va
plantar.
Distribució de llenya per fer les paelles.

De seguida, dinar, jugar, rebre a les famílies, disparar la mascletada d'ampolles i, correns, a col·locar-se per a la cremà (una divertida mescla de devastador foc i la necessària aigua per
contrarestar-lo).
Per acabar, grans i menuts es van delectar amb xocolata calenta
i coca casolana que va elaborar el sempre estimat equip de cuina.
Benvinguda, Primavera!

A berenar mab xocolata i coca.

Alumnat d’ESO fent una paella.

Repartiment de matèries a l’alumnat d’ESO per fer les paelles.

Panoràmica de la realització de paelles per l’alumnat de Secundària.
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Història de la nostra Falla
Des del dia 8 de març (Dia Internacional de les
Dones) al 21 de març (Dia Europeu de la Creativitat
Artística) el Projecte Europeu “Women in art.
Breaking the invisibility loop” ens convidà a realitzar una actuació mitjançant la qual poder donar visibilitat a dones artistes a la nostra Escola. Per aquest
motiu les etapes d'Infantil i Primària van col·laborar
en la construcció de la falla. Enguany l’objectiu
d’aquesta ha estat representar, basant-nos en l’obra
de Louise Nevelson, el percentatge tan baix, l’ínfima
representació de dones artistes falleres a València.
Per aquesta raó de totes les caixes plenes d’objectes
quotidians fets amb cartó, vam pintar de violeta
només un xicotet percentatge.
Dels 200 artistes fallers agremiats a València
només 14 són dones i d'elles tot just la meitat estan
en actiu. Són un grup de dones en un món d'hòmens.
La majoria són llicenciades en Belles Arts o disposen
d'una àmplia experiència en aquest món tan sacrificat. Encara que tradicionalment han treballat i molt
en els tallers on es donava forma als monuments fallers amb prou feines es parla d'elles. Els llorers se'ls
emporten els hòmens. Aquestes afirmen que actualment encara és difícil moure's en un sector tradicionalment d'hòmens, no tant pels companys, que ja
ho tenen molt assumit i col·laboren amb molts d'ells
com a escultores, sinó perquè moltes vegades sembla que han de demostrar més a les comissions, que
el seu treball és bo i que les poden contractar amb
tranquil·litat.
Louise Berliawsky Nevelson va ser una pintora i escultora estatunidenca que va nàixer a Ucraïna. És
coneguda pel cognom del seu exmarit encara que a
l'inici de la dècada del 1930 es va separar, ja que ell
no estava d'acord amb el fet que rebera classes d'art
a l'Art Students League de Nova York. És coneguda
per les seues peces abstractes realitzades amb caixes
de fusta o metàl·liques, sovint pintades de forma
monocromàtica. Les seues escultures semblen trencaclosques, amb múltiples peces tallades i intricades,
col·locades a la paret o aguantades independentment.
“Com més lliures siguen les dones, més lliures
seran els hòmens. Perquè quan esclavitzes a algú, estàs esclavitzat.”
Louise Berliawsky Nevelson.

Detall de la Falla.

Alumnat i famílies moment abans
de la Cremà de la Falla Escolar 2019

Dalt i baix dues panorámiques de la Falla Escolar 2019.

Moment de la Cremà de la Falla Escolar 2019.
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Moltes felicitats
Entre el 21 i el 27 de març fan anys:
Markel Ossorio Mulas, 4; Nadia Guaita Gil, Mateo
Rozalen Alonso, Maria Jiménez Collado i Ángela Alemany Sánchez, 5; Marcos Montesa Climent, 6;Mario
Chust Gonzalez i Sofia Mocholí Rodríguez, 7; Marcos
Ramos Andrés, 8; Héctor Calvé Andrés, Lena Vila

Què sopem hui?

Muñoz i Guillem Maceda Cotino,9; Ruth Revert Pons,
11; Aitana Segura Lozano, 12; Iannis Ramírez
Floropoulos i Irene Navarro Galdón, 13; Joel Ortega
Martínez, 14; Rebeca González Vila i Carlota
Zaragozá Forner, 15 i Pablo López García, 16.
A totes i a tots moltíssimes felicitacions i per molts anys.

per Asun Roca, dietista-nutricionista.

Hamburgueses
de cigrons i quinoa
Ingredients per a 1 persona:
60 grams de quinoa.
90 grams de cigrons cuits.
60 grams d’alls porros.
60 grams de carlota.
10 grams de farina de blat de moro sense gluten.
3 grams d’oli d’oliva.
1 gram de sal comuna.
1 gram de pebre blanc.
Elaboració:
1. Es bull durant 10 minuts la quinoa i després
s'escorre.
2. Es trituren els cigrons juntament amb la resta
dels ingredients.

Hamburgueses de cigrons i quinoa.

3. Es barreja la quinoa juntament amb l'anterior
mescla i se li afegeix un rajolí d'oli d'oliva.
4. Es dóna forma a la massa amb les mans i es van
fent les hamburgueses a la paella.

Portes obertes

Moltes gràcies
Víctor Ginestar Doria, alumne de 6é A Primària,
ha portat llibres seus per realitzar una donació a la
Biblioteca escolar.
Li agraïm molt la decisió.
Salutacions, Víctor!

Proper dissabte dia 6
d'abril, celebrarem una
Jornada
de
Portes
Obertes per a què es
puga conèixer de més a
prop el Primer Cicle
d'Educació
Infantil
(Classes d’1 i 2 Anys) de
Les Carolines.
Si teniu filles o fills d'eixa
edat o voleu convidar a
amics, telefoneu-nos.

Víctor
Ginestar
Doria.
Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.

Cartell de la Jornada de
Portes Obertes que realitzarem
el 6 d’abril a Les Carolines.
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Alguna cosa hem de fer... (amb el plàstic)
L'alumnat i professorat de 2n de Primària continua amb el
seu Projecte “Posa-li una tireta al món” en un intent de
cridar l'atenció sobre l'estat de les aigües, els boscos i els
residus que utilitzem i llancem sense més.
Baix i a la dreta: dues fotografies de les obres artístiques realitzades
amb taps de plàstic per l’alumnat de 2n de Primària.

En aquesta ocasió ens han exposat dos murals fets amb taps de plàstic i que han realitzat
en les hores de l'assignatura en anglés Arts and
Crafts: un conté més de cents taps col·locats
de manera artística; l'altre il·lustra l'altre mar: el
de plàstic.
Moltes gràcies per despertar la consciència
de les persones adultes, tant adormida quasi
sempre.

Lliga Escolar de Judo
EQUIP LLEGENDES DE JUDO:
Or: Marc Sánchez Campos
Plata: Marc Bataller Costa
Bronze: Olivia Raga Prats
Bronze: Joan Méndez Saéz

EQUIP ELS QUATRE JUDOQUES PRO:
Or: Marcel Alemany Martínez
Plata: Mateo Escudero Villanueva
Bronze: Lluís Sánchez Cabrelles
Bronze: Manuela Machado Segura

EQUIP ELS NANOS:
Or: Joan Tomás Más
Plata: Aleix Galan Samblàs
Bronze: Paula Escudero Palomares
Bronze: Mariola Mora Llorens

EQUIP LA FÚRIA DEL DRAC:
Or: Mario Chust González
Plata: Eric Pérez Luján
Bronze: Aarón Quiñones Galera

EQUIP EL CRAKEN
Or: Daniel David Izquierdo
Plata: Martín García Calvo
Bronze: Jordi Zaragozá Guzmán

EQUIP ELS PROAZOS DE MINCRAFT 2:
Or: Hugo Gallana García
Plata: Bruno González Moix
Bronze: Luis Martínez López
Bronze: Miguel Diago Arribas

EQUIP INVENCIBLES:
Or: Diego Guerrero Márquez
Plata: Héctor Gavino Huertas
Bronze: Álvaro Guerrero Márquez
Bronze: Kai Ratfich García

EQUIP ELS QUATRE JUDOQUES:
Or: Marc Piqueras Miquel
Plata: Joel Moreno Martínez
Bronze: Albert Fornàs Coch
Bronze: Blaï Alandes Rueda

EQUIP CORS REBELS:
Or: Marina Gutiérrez Vitoria
Plata: Montse Ballesteros Martell
Bronze: Júlia González Domingo

EQUIP REBENTA OSSOS:
Or: Joel Sevillano Martínez
Plata: Rodrigo Hortelano Aguilar
Bronze: Óscar Corchero Garrido
Bronze: Marcos Hernández Romero
Enhorabona a totes i tots!
Juan García Valdés

Mestre-Entrenador Nacional de Judo.
Cinturó Negre 4t DAN
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