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Des de Suècia
El curs ha començat amb un bon viatge al Nord d'Europa per continuar el
treball conjunt d'Activitats a l'aire lliure amb altres escoles europees.
La primera mobilitat del curs 2019/2020 del Projecte Europeu d'Infantil
"Move, sing and spy under the same sky", va tindre lloc la darrera setmana
en Landskrona, una ciutat de Suècia.
Naira Riobó (Cap d'Estudis d'Infantil) i Vicky Olivares (mestra d'anglés d'Infantil i Primària) van ser les encarregades, en aquesta ocasió de viatjar fins
eixa ciutat sueca des
de dimarts 24 per
conèixer l'escola Säbyholms Montessori amb
l'equip de mestres dels
altres països socis.
Van replegar moltes
idees per millorar les
activitats a l'aire lliure,
promoure l'esport i potenciar les activitats
artístiques.
Ací les veiem la mar
de contentes als patis
i exteriors de l'escola.

Vicky i Naira a l’escola Säbyholms Montessori.

Grup de mestres que participaren en la trobada.

Us informem que proper dijous 10 d'octubre no apareixerà
el Correu del Dijous. La propera edició serà dijous 17 d'octubre.

El Comiat
“Enguany he dit ADÉU a l'Escola després de 40 anys com a Psicòloga
del Gabinet, fent-me càrrec de tenir cura de la salut mental de les persones
que formen part d'ella. Vull agrair-vos la confiança que m'heu donat en
compartir la vostra intimitat, deixant-me entrar en la vostra vida personal i
familiar, sempre amb la intenció d'entendre alguna problemàtica o per pensar junts i orientar a fer canvis per millorar una convivència, un patiment o
un bloqueig i continuar creixent emocionalment, amb més coneixements
sobre un mateix.
No sempre ha sigut fàcil i sent les vegades que no he estat encertada o
no he pogut
ajudar.

Gladys, Canfan, Aina i Piedad.

Us desitge una vida plena, amb forces per
poder resoldre els entrebancs amb els que us
trobeu.
Aquesta Escola es una bona companya i el
Gabinet un bon suport per continuar la tasca.
Una abraçada plena de caramels”.
Canfan (Carmen) Ferrándiz Ferragud
Canfan amb part del professorat de l’Escola Les Carolines.
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El Clima
L'alumnat d'ESO preparà un Manifest que es va llegir entre les 11:00 i les 12:00 per fer palesa la preocupació que totes les generacions tenim front
l’amenaça del canvi climàtic. Eixe dia centenars de
milers d’estudiants d’arreu el món van reivindicar un
món més saludable.

Dalt i baix dues fotos de la manifestació pel clima a València.

Lectura del Manifest de 4t de Secundària.

"Hui dia 27 de setembre venim a parlar sobre el
canvi climàtic. Hem d’obrir el ulls i adonar-nos que
no tot està perdut encara i que nosaltres tenim el
poder per canviar-ho.

Emili Olmos va aportar un poema cantat.

es troba tota la informació d’internet i necessita uns alts
costos de electricitat que només es pot generar amb
energia nuclear, per l’alt consum que necessiten, i que
moltíssima gent no estaria d’acord a renunciar-hi.
O com a l’Oceà Pacífic en el que ja són 5 illes les que
s’han afonat per la pujada de l’aigua.
Ja existeixen els primers refugiats climàtics, gent que
ha hagut de fugir per aquesta raó. O penseu si és
sostenible malbaratar 3.000 litres per fer uns simples
vaquers? Sabeu quants vaquers hi ha al món? No és
sostenible per al planeta, al final ens quedarem sense
recursos si seguim comprant inútilment.
No tanquem els ulls!
No són exageracions! I no està tan allunyat del nostre present. Com som capaços de girar la vista a
aquest problema a escala global quan som nosaltres
els principals afectats? Els nostres pares, les nostres
mares, els nostres professors, etc… moriran de
forma natural, de vells, però, nosaltres a aquest ritme
de contaminació, morirem abans que ens toque, el
món ja no serà habitable.
Fem-ho per la gent del nostre voltant, els amics, la
família… Fes-ho per tu. Per poder tindre un futur que
dure més de 20 o 30 anys.
Per un futur sense pandèmies, toxines a l’aire que ens
impedisquen respirar o amb una temperatura insuportable per al cos humà.
Fem-ho ja, si no serà massa tard."

Ja no existeixen dubtes que aquests canvis
negatius ens afecten i que hem de conscienciar la
gent perquè es rebel·le. Nosaltres podem fer accions
per ajudar a frenar el canvi climàtic, començant per
reciclar, comprant en botigues sostenibles per al
medi ambient, etc.
Per a què us adoneu, amb un gest tan xicotet com
que totes les persones del món plantàrem un arbre
al mes el canvi climàtic frenaria en sec.
Amb tot, els exemples en són molts i ens afecten
perquè els hem transformat en el nostre modus
vivendi, com el data center, que són magatzems on
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Moltes felicitats
Entre el 4 i el 16 d’octubre fan anys:
Paula Doménech Cañabate i Marcos Moreno Calas, 3;
Álvaro Langa Lafuente i Álex Beltrán Fernández Del
Moral, 4; Marc Ruiz Copado, 5; Noelia Pena Baute i Pau
Bataller Costa, 6; Marcel Ramos Cano, 7; Hugo Gallana
García, 8; Sofía Cantó Rincón de Arellano, Hada Belén
Barcia Mejías, Carla Martínez Díaz i David Guardeño
Pérez, 9; Carlos Calvé Olivares, 10; Lola Ramírez Amador

i Nicolás Peris Martínez, 11; Enric Badenes Hernández,
Laia Martínez Ubeda i Adrian Ahmed Solaz, 12; Nerea
Beltrán Aceituno, Adrià García Palomares, Toni Ariza
Jover i César Olmos Armiñana, 13; Claudia Aradilla Tejero,
Alejandro Sáez Miralles, Mauro Pascual Calero i Carola
Viadel Navarro, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Campions!

Álex Moya en una foto durant un partit.

Àlex Moya ( 3rB ESO) ha participat per
primera vegada al Campionat 7 de futbol Inclusiu a Albacete amb els colors del Levante
UD EDI (Escola Esportiva per la Integració de
Discapacitats, de la Fundació Levante UD).
Han participat tres equips en diferents nivells:
el primer equip ha quedat campió. L'equip de
juvenils (el d'Àlex) subcampió i el femení, en
quarta posició.
Aquest Campionat és nacional, el novè
que es realitza. Levante UD acaba de fer
110 anys, dels més antics de la Lliga i la
Fundació Levante UD, va ser pionera en la
creació d'una Escola de futbol inclusiva.
Ha estat una experiència increïble per a
tots els participants i un exemple d'integració
per les persones amb diversitat funcional.
Dalt i baix tres dels equips participants.

Álex Moya
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Festa del 9 d’Octubre a l’Escola
Ja falta molt poc, ja sols uns dies
per a què siga el dia gran valencià. L'Escola es vestirà de festa dimarts dia 8 després de treballar
de valent per preparar-ho.
L'horari i el contingut de la festa
tant en Infantil com en Primària
serà el següent:
S'obriran les portes a les 15:10 i
ja podreu accedir.
Què trobareu?
A Infantil, un mercadet medieval
conformat per paradetes de te,
menjar, vestits i maquillatge, fang,
saquets aromàtics i espècies.
A Primària, a les 15:20h, a la pista poliesportiva podreu gaudir
de cinc danses típiques de la nostra Comunitat. En acabar les
actuacions anirem al pati central a berenar orxata i fartons.
A Secundària, l'activitat prinicipal continua sent la visita a
un lloc emblemàtic relacionat amb aquesta data tant important per a les valencianes i els valencians.
Aquest curs 1r i 2n faran una visita temàtica per la ciutat
de València i 3r i 4t ho faran al Puig.
Gràcies a totes i tots per la vostra col·laboració i per les
ganes de celebrar.

Recordeu que la festa
la fem entre tots i totes, i
que és per gaudir-la tots
junts.
Replegar, forma part
del final de la festa, i
eduquem al nostre alumnat per tal que es facen
responsables, també a
l'hora d'arreplegar.
Palau de la Generalitat Valenciana.

Com ja sabeu i d'acord a la nova
llei de protecció de dades, no
podeu fer fotos ni gravacions a
l'alumnat.
L'Escola ficarà una persona per
fer fotos, de forma que, una vegada
seleccionades, us les farem arribar.
Per últim, és molt important que
ens aviseu sí per a eixe dia els
vostres fills o filles utilitzaran el
servei d'autobús o no.

Salvem l’Horta
L'alqueria Forn de la Barraca es troba al terme d'Alboraia,
al costat de l'autovia V-21 que té un projecte d'ampliació. Això
li afecta a l'alqueria i la volien tombar. El 17 de setembre una
gent ocupà els voltants de l'alqueria. Durant el dia de vegades
hi havia fins a un centenar de persones, de nit entre 4 i 10.
Persones relaciones amb l'Escola han estant defensant l'alqueria: Emili Olmos anà moltes vegades, Abelard Barberà
també anà algunes voltes. Elena Olcina (5ena Promoció) i
Carla Gallego, ( 27ena Promoció) també han estat lluitant
per l'alqueria. Un dia Emili anava a fer una pintada sobre la

Pintada en una de les parets de l’alqueria.

façana de l'alqueria quan arribà à Punt, i li demanaren permís per gravar-li, després també li van fer una entrevista. Per
l'horta i altres col·lectius han estat lluitant, però tristament el
27 de setembre a les 6:30 del matí es presentà un helicòpter
i un centenar de guàrdies civils que van detindre a 4 de les
8 persones que estaven defensant l'alqueria. Tot seguit
començà la demolició, tot just dins de la setmana pel clima i
del dia més emblemàtic que estava ple de manifestacions.
És trist com es destrossa el planeta.
Maduixa Rosa

Vista de l’Alqueria Forn de la Barraca a Alboraia.

Dia Internacional de la Biblioteca Escolar
El quart dilluns del mes d'octubre es celebra, arreu
del món, aquesta data tan rellevant per als nostres
infants. Dilluns 28 d'octubre serà el dia de la commemoració per al present curs.A l'Escola volem, en
aquesta ocasió tan assenyalada, recordar Llorenç
Giménez, grandíssim conta contes del què en tantes
ocasions hem gaudit a la nostra Biblioteca escolar.

Per altra banda, us informem que dimecres 9 d'octubre
Llorenç Giménez rebrà un homenatge institucional en
un acte amb vuit personatges que narraran, a les portes
del Palau de la Generalitat, històries de literatura oral a
menuts i joves. Aquest acte començarà a les 18:00
hores i estarà conduït per Carles Cano, escriptor i conta
contes, amic íntim de Llorenç.
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