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Trobada d’Escoles en Valencià
Benvinguts i benvingudes a la XXXII Trobada d'Escoles en
Valencià, de l'Horta Sud, que aquest any celebrem a la
població d'Aldaia proper dissabte 13 d'abril. Aquesta ens
rebrà amb els braços oberts, oferint a totes les persones el
seu millor somriure, la seua amabilitat i el millor acolliment.
En aquesta edició, estan dedicades les Trobades a
Francesc Ferrer Pastor, lexicògraf nascut al 1918 a La
Font d'En Carròs, un poblet de la Safor, qui va començar
a replegar la parla del seu poble i de pobles veïns, recopilant en una sèrie de fitxes els mots que escoltava. Va anar
a poc a poc confegint uns diccionaris i vocabulris, el de la
Rima, el Valencià-castellà, el Castellà-valencià, i el Diccionari General. Totes i tots recordem aquell diccionari
blanc i blau d’aquest erudit que ens dotà de les eines
necessàries per escriure correctament el valencià.
Hi ha hagut moltes activitats prèvies a l'acte festiu de
proper dissabte com ara l'Exposició al Centre Cultural

Trobada de Corals a Aldaia. Moment de l’actuació del Cor de l’Escola.

Rafa, Laia, Mònica, Glòria, Maria i Araceli ens
representaren al Sopar d’Escoles Valencianes.

Matilde Salvador, la Trobada per a l’Alumnat de Secundària, el Sopar en el que es va retre el Reconeixement
a cinc escoles de la comarca que enguany celebren el seu
25é aniversari d’ensenyament en Valencià: Ausiàs March
de Pai-porta, Blasco Ibáñez de Beniparrell, Joan Esteve
d’Albal; Joan X XIII de Catarroja i Sant Onofre de Quart de
Poblet; la Jornada de pilota que ha organitzat el professorat d’Educació Física dels centres d’Aldaia, els trenta centres de la comarca omplint el TAMA en la XIII Trobada
Musical, el lliurament dels premis Sambori de Literatura
escolar en valencià així com la Volta a Peu.
La nostra AMPA organitza els tallers lúdics que representaran a Les Carolines, així que totes i tots plegats, ens
veurem a Aldaia proper dia 13 a partir de les 17:30 hores.

Informem que les vacances de Primavera seran des de dijous 18 fins
dilluns 29 d'abril, ambdós inclosos.

El Dia de la Mona
Com sempre, celebrarem el darrer dia
de classe, abans de
les vacances de Primavera, amb l'elaboració de la Mona
(Mûna: en àrab antic
vol dir regal: arrendament de terres tributat en espècies amb
coques, ous durs i
d'altres productes
Mones de Pasqua.
agrícoles.
Munda en llatí plural de mundum, paneres que els
romans oferien a Ceres durant el mes d'abril, que
contenien dolços i es decoraven.

L'elaboració de les Mones estarà complementada
amb un dinar a l'aire lliure fet per l'alumnat d'ESO torrant-se xulles de corder i amb jocs de corda i rogle
amb el de Primària.
Per la vesprada, berenar al camp amb La Mona i el
catxerulo.
Que teniu molt
bones vacances!

Fent Mones de Pasqua a l’Escola.
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De Colpbol
La ja tradicional trobada esportiva
de Colpbol de les cooperatives
d'Akoe ha arribat a la seua novena
edició que es va celebrar passat 2
d'abril. En aquesta ocasió les nou
escoles que formem part de la cooperativa de 2n grau Akoe -La Nostra Escola Comarcal, Escola
Gavina, Escola Masia, El Drac,
Grup Sorolla, Florida, Escuela 2,
Juan Comenius i Les Carolineshem triat el mateix espai que el curs passat, les instal·lacions esportives
del Poliesportiu municipal de Mislata "La Canaleta".

Enguany hem tingut el
plaer de comptar, com a
convidats, amb les següents
escoles amigues: Col·legi
Santa Cruz-Mislata i Grans i
Alumnat de 1r d’ESO de totes les
menuts de Castelló.
escoles d’AKOE practicant Colpbol.
Com a objectiu, promoure
les relacions entre l'alumnat de les diferents escoles, dins d’un
ambient esportiu i saludable.
L'alumnat de 1r d'ESO de tots els centres van ser els protagonistes d'aquest matí en el qual l'esport, el bon rotllo i la cooperació
van posar l'accent.
Esperem amb moltes ganes la desena Trobada!

Experimenta: Física i Tecnologia
L'alumnat de Segon d’ESO
Els
mesuraments
representat per Sara Corchero,
s’han realitzant utilitzant
una placa d’Arduino
Assuan Sancho, Josep Ballesteros i Clàudia García van preamb diferents sensors.
sentar, passat diumenge, el
La construcció s'ha fet a
Projecte de Tecnologia i Física
l'aula de Tecnologia
“L’Umbracle Òptim” en la Firamentre que la teoria s'ha
concurs Experimenta de Física
estudiat en l’assignatura
Jero i Josep amb l’alumnat de 2n d’ESO.
de Physics.
i Tecnologia organitzada per la
Facultat de Física de València.
La finalitat seria aplicarUmbracles presentats.
ho en construccions per tal d’aconseguir una estància òptima.
El Projecte consistia en investigar diferents
models d'umbracles i, després de realitzar diferents mesures, determiUna experiència molt enriquidora que donarà un impuls als coneixements
científics en la nostra Escola.
nar quin seria més òptim i sostenible a nivell energètic.
El control tèrmic, control lumínic i la ventilació són exemples de tipus
Eureka i Bauhaus
de mesuraments fets en la investigació.

Maquetes d’arena
El nostre company César Simó
Molero, monitor de patis de
Primària, ens ha fet arribar unos
fotos amb maquetes fetes amb
arena per alumnat de l'Escola.
Ells i elles són: Héctor Calvé, Mikel
Novella, Marc Sánchez, Alberto Jolí,
Pablo Escudero, Maya Mohedano,
Marc Bataller, Nico Benavent i Jordi
Zaragozà

Clara Campoamor
Passat dilluns 8 d'abril 4t de Secundària rebé la visita de Clara
Campoamor en 2 sessions. Ella contà la seua vida entre el 1888
quan va nàixer a Madrid i el 1972 quan morí a Suïssa, cega i amb
càncer. Les seues idees són molt feministes i republicanes. Al 1931
explicà com a les eleccions municipals del 12 d'abril es proclama
espontàniament la República a moltes localitats espanyoles a partir
del triomf aplastant dels partits republicans. Alfons XIII té por i decideix fugir, marxa a Roma. Al juny del 1931 Victoria Kent i Clara
Campoamor són les dues primeres dones parlamentàries. En aquella

El personatge Clara Campoamor visità l’alumnat de 4t d’ESO.

època una dona podia presentar-se a unes eleccions, però no tenia
dret a votar, només votaven els homes. Clara es fica en la comissió
que elabora la Constitució.
Ella té dues propostes: el divorci i el sufragi universal, o siga que
les dones pugen votar. Hi ha molt de rebuig a la segona proposta
perquè li diuen que moltes dones van a missa i estan controlades al
confessionari, i per tant votaran a les dretes. Li fan moltes crítiques:
les dones són histèriques, volubles, volàtils. En quin abisme es ficarà
la República si es dona el vot a les dones? Les dones que treballen
tenen pits petits i molts pels a les cames.
La persegueixen pel Parlament, pels carrers, li envien cartes, la telefonen, no únicament a ella sinó a la seua família. Finalment s'aprova
la proposta i les dones pogueren votar a les eleccions generals del
1933 però les esquerres pergueren el poder i governà el centre, el Partit Radical de Lerroux ajudat per la dreta. Clara explicà que si havia
guanyat el centre-dreta no era perquè les dones havien pogut votar
sinó per problemes que tenien alguns partits d'esquerres des del 1931
i que no havien solventat. Quan comença la guerra la seua vida perilla
i s'exilia a França, l'Argentina i Suïssa.
Una visita molt interessant, ah, i Clara, moltes gràcies per la teua
lluita, proper 28 d'abril nosaltres tenim eleccions i les dones podrem votar gràcies a la teua lluita.
Maduixa Rosa
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Moltes felicitats
Entre l’11 d’abril i el 8 de maig fan anys:
Leire Burón Fernández i Emma Escudero Sancho, 3; Mía
Acosta González i Ferran García Giménez, 4; Fernando
Suárez Mengual, Mario Blázquez García, Alejandra Bosch
García, Anna Crespo Sánchez, Diego Fuentes Valiente, Vera
Hernándiz Torralba i Mateu Navarro Gutierrez, 5; Aitana
Minguet Caballero, César Lorente Martín, Eva Martínez
Jiménez, Leo Bolinches Bort i Biel Torres Piera, 6; Pablo
Manuel Potrero Espinar, Abril Andrés Pacheco i Joel Moreno
Martínez, 7; Pablo Barcenilla Navalón, Oriol Pastor Albarracín,
Lluís Sánchez Cabrelles, Martina Santa Cruz Elche, Marcel
Alemany Martínez i Jordi Romaguera Cuerda, 9; Diego BarbaRomero Cruz, Rayco Frías Ureña i Lukas Ossorio Rubio, 10;

Què sopem hui?

Víctor Paricio Nácher, Daniel Martínez Sánchez, Paula Muñoz
Llácer i Ignacio Juan Tormo García-Sala, 11; Aitana Martínez
Soriano, Hugo Pagbé Sotorres, Pau Campos Ortí i Teo Vizcaino Bravo, 12; Jaume Martí Campos, Lucas Calpe
Gascón, José Espinosa Villoldo i Ana Domínguez Ortega,
13; Natalia Ariza Jover, Laura Torres Fernández i Sergio
Mateu Redó, 14; Marcos Garcia León, Pablo Gil Borrás,
Ángel Alemany Blasco , Paula Montero Rinaldi, Sandra
Caparrós Roig i Álvaro Martínez Sánchez, 15; Raquel
Sáez Caballero, Daniel Lázaro Liern, Gustavo López
Médico, 16 i Javier Dasí Ruiz, 17.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys.

per Asun Roca, Dietista i Nutricionista.

Carabassetes arrebossades
Ingredients per a 1 persona:
160 grams de carabassetes.
50 grams d’ou.
20 grams de farina de blat.
5 grams d’oli d’oliva.

Mandonguilles de titot
amb salsa de iogurt.
Ingredients per a 1 persona:
150 grams de pit de titot.
50 grams de cebes.
30 grams de iogurt natural sencer.
5 grams de llima.
5 grams de curri.
Mandonguilles de titots
2 grams d’oli d’oliva.
amb salsa de iogurt.

Elaboració:

Carabassetes arrebossades.

Elaboració:
Llevar les puntes, llavar i tallar les carabassetes.
Sofregir els trossos de les carabassetes lleugerament enfarinades i arrebossades amb l’ou batut.
Coure-les a foc viu. Quan estiguen pràcticament
cuites, salpebrar lleugerament.

Mesclar el pit de
titot picat amb les
cebes picades.
Amanir amb sal i
pebre. Afegir l’oli
d’oliva i mesclar.
Formar unes boletes menudes i enfilar-les en punxos o
broquetes de fusta remullats prèviament amb aigua.
Empolvorar les boletes amb el curri i coure en el forn 15
minuts.
Salsa: mesclar el iogurt amb el suc de mitja llima i amb
una mica de curri en un bol i batre enèrgicament fins lligar
la salsa.

Amb les portes obertes
d'unes hores màgiques, tendres, simpàtiques, informatives
i divertides. Vam començar amb les salutacions de benvinguda, els jocs amb els infants, l'atenció a les preguntes de
les famílies, la visita a les instal·lacions, la màgia de l'espectacle final i una picadeta. Van ser més de 20 famílies les assistents a l'acte perfectament organitzat per les mestres
components
de
l'Equip
d'Infantil.
Tot un plaer.
Equip d’Educació Infantil organitzador de la Jornada de Portes Obertes.

Dissabte passat vam tornar a obrir les portes de l'Escola,
en aquesta ocasió com ja sabeu, per a les famílies amb
infants nascuts als 2017 i 2018 i vam gaudir, tots plegats,
Dalt i baix visita al jaciment de la Cova Bolomor
a Tavernes de la Valldigna.
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Carolinews: el diari d’una classe
El grup de 4tB de Primària es
troba immers en un apassionant
Projecte de Treball periodístic: la
realització d'un diari al que han
anomenat Carolinews i del que ja
van pel número dos.
La classe es converteix en una
redacció i es reuneix, decideix
quins temes tractar, envia reporters, fotògrafs, i maquetadors
fins aconseguir la publicació d'un
periòdic en tota regla.
Parlen, en aquest segon
Alumnat de 4t B de Primària als estudis de TVE.
número, de la visita a les
instal·lacions de TVE a la Comunitat Valenciana, per aprendre l'ofici; del treball de camp
sobre la convivència al pati de l'Escola amb testimonis de situacions reals amb els i les
seues companyes; la sempre convenient secció d'entreteniment amb passatemps i encreuats; un estudi sobre l'ús del valencià com a llengua de relació al pati escolar en el
que observen predominància del castellà; un informe sobre la Biblioteca general de l'Escola,
ofeint els horaris, serveis, normes d'ús, etc. També han observat la pràctica dels esports al
pati, descriuen com s'ha distribuït per part de l'Assemblea de Delegades i Delegats el temps
i l'espai entre grans i menuts i el gust majoritari pel joc del futbol; ens informa també de l'arribada de la Primavera en un article de caire científic i divulgatiu i acaba amb la necessària
secció d'humor amb acudits i curiositats que provoquen un somriure i alguna rialla entre
les persones lectores.
Sols ens queda felicitar i donar la benvinguda al món de la informació a Carolinews!

El Plàstic
Per tal de demanar a les autoritats
governamentals mundials l'ús racional
del plàstic per poder salvar els ecosistemes, hi ha prevista concentrancions
ciutadanes arreu del món.

De tot Cor
Un total de 10 corals, integrades per 479 alumnes de Primària i Secundària d'escoles
cooperatives van participar passat diumenge, 7 d'abril a la IV Trobada de Corals, organitzada per la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV), que es va
celebrar a l'Auditori del Palau de les Arts de València.
Les escoles hem acollit durant les
setmanes prèvies els assajos
preparatoris amb l'objectiu d'afavorir la convivència entre alumnes i
professorat i assajar bé totes les
cançons del repertori. Han sigut
unes jornades de convivència entre
diverses corals repartides en diverses Escoles. Els centres participants hem sigut: Escola Gavina de
Picanya, La Nostra Escola ComarUn moment de l’actuació del Cor Escolar.
cal de Picassent, La Masia de
Museros, Martí Sorolla i Escola Jardí de València, Mestres de la Creu de Mislata, Escola
2 de La Canyada (Paterna), LES CAROLINES de Picassent, El Drac de Torrent i Florida
de Catarroja.
El Concert va ser entranyable amb més de 1000 assistents, més de 400 cantaires i
més de 20 professors i professores de Música de totes les Escoles.
De “Tot Cor”, moltes gràcies!

A València serà el dilluns 15 d'abril a
les 18:00 a la Plaça de l'Ajuntament.

Una proposta per
a vacances

L’aire lliure
Al mes d'octubre passat us informàvem que a partir de la
plataforma eTwinning s'ha format un grup d'escoles i organitzacions d'escoles que treballem de manera conjunta per presentar
una proposta sobre activitats a l'aire lliure a l'etapa d'Infantil.
L'Escola participant d'Espanya, és la nostra.
Comencàrem la nostra aventura europea en el Projecte Europeu
"Outdoor activities" (Activitats a
l'aire lliure) a Hongria, per compartir
experiències amb
escoles sòcies de
T u r q u i a ,
Hongria,Finlàndia,
Suècia i Letònia.
És el torn ara de
A l’exterior d’una escola a Tallin (Estònia).

Letònia i a Riga es troben Vicky Olivares (Anglés i Art&Crafts a
Primària) i Maria Jutglà (Cap d'Estudis Infantil) per treballar conjuntament amb les professionals dels països socis.
A hores d'ara, nevant i amb baixíssimes temperatures, les nostres dues companyes estan descobrint la manera de treballar
d'aquestes mestres i escoles.
Us continuarem informant en tornar.

Maria Jutglà i
Vicky Olivares.
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