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Aprenentatge-Servei
Els xiquets i xiquetes de les classes de 4t A i 4t B de Primària ja han començat el seu
Projecte. En aquest cas van a treballar de manera conjunta els dos grups i el tema sobre
el que van a aprendre és la pintura.
El Projecte que han encetat és un d’Aprenentatge i Servei (aprendre per aplicar eixos
coneixements a una realitat immediata amb finalitat de servir a la societat).
La finalitat, doncs, dels coneixements de pintura que l’alumnat assolisca, serà l’enriquiment personal i el dels infants amb paràlisi cerebral del Centre Virgen de Agosto que es
troba a Bètera. El nostre alumnat de Quart haurà de saber tractar amb ells i elles per tal
d’ensenyar-los a pintar i relacionar-se.
Hem començat plantejant tots els coneixements que volem saber i plantejant alguns dels
dubtes que ens sorgeixen. Així mateix, hem vist alguns vídeos com el curtmetratge “Cuerdas”
que, sense dubte, us recomanem.
Segur que és una experiència molt enriquidora per tothom.

Dalt Cartell anunciador del
Projecte.
Esquerra alumnat de les
classes de Quart “A” i “B”
de Primària.

Les paraules màgiques
dels contes

Ja tornen els contacontes d'Infantil dues vegades al mes.
Totes i tots qui vulgueu participar, sols heu de posar-vos
en contacte amb aquest mail:
bibliotecainfantil@lescarolines.com
Animeu-vos!

Nyam, nyam, a berenar!
Demà divendres, 25 d’octubre, esperem a les famílies de l'alumnat de les
aules d'Infantil 1, 2 i 3 anys per compartir
una estona totes i tots plegats i gaudint
del berenar que mestres, alumnes i
famílies hauran preparat amb dedicació.
Podeu venir a l'hora de l'eixida (cap a
les 16:35h) i ens n'anirem una mica
abans de les 18:30. Recordeu confirmar
assistència a les tutores, i dir si el vostre
fill o filla pujarà o no al bus.
Us esperem! Bon profit!

Dues fotos del berenar
del passat any 2018.

Esquerra i dreta cartells anunciadors del Contacontes Caroliner d’Infantil.
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El Tapís de la Natura
“Voldria expressar el meu més profund agraïment a totes
les institucions i persones que, cadascuna des del seu lloc,
han fet possibles, cada any, aquests premis i aquesta inoblidable cerimònia. Estic tremendament orgullosa de
rebre, juntament amb Joanne Chory, el premi Princesa
d'Astúries a la Investigació Científica i Tècnica. I prenc com
un honor a totes les persones que estudiem la natura. La
naturalesa que m'agrada definir com el tapís de la vida, del
qual formem part, que ens teixeix i ens travessa. I això no
és simplement una frase poètica. Dempeus com estic a la
terra que va donar origen a Cervantes, a Federico García
Lorca, a Miguel Hernández, i tants d'altres, seria una mala
idea de la meua part intentar fer ací poesia dolenta. Dic
que el tapís de la vida ens teixeix i ens travessa perquè
això és el que indica la més completa i actualitzada evidència científica. La naturalesa és fonamentalment relació, és
un construir i moldre i refer sempre amb els mateixos materials. Totes les persones que estem aquí, i també els bacallans, els tigres, els cucs, els tomàquets que llangueixen
al supermercat i el rent que mou el pa, estem fets amb els
mateixos àtoms que es vénen teixint i desteixint i reteixint
des de fa milions d'anys. Aquests àtoms antics primer van
formar part d'aquesta persona que va dibuixar el bisó a Altamira, després es van reciclar per formar els ratpenats
que va dibuixar Goya i per formar-lo a Goya mateix, després
Goya i els seus ratpenats van acabar en el compost, llavors
alguns dels àtoms van anar a formar els gesmilers i les
formigues de García Lorca i les cebes i les abelles de
Miguel Hernández i altres àtoms van creuar el mar, alguns
com fusta d'un vaixell, uns altres com alguns dels meus
avantpassats, que anaven dins del vaixell; altres àtoms
més es van enfonsar al mar i ara són part dels bacallans.
I en aquest meravellós entremesclar, l'alquimista suprem
són les plantes. El donem per fet, però cada dia les plantes
verdes duen a terme l'increïble acte de transformar les
molècules inanimades de l'aire, l'aigua i el sòl en vida per
a tot el planeta i també en aliment, recer i històries, per als
éssers humans. Per això aquesta idea que la natura està
fora, que no té a veure amb cadascú de nosaltres és, en
tot el sentit de la paraula, una postveritat. En veritat, la gent

està inseparablement
connectada amb la
natura des de sempre, i
avui vivim en un món
molt més connectat que
mai, que mai abans en la
història, però això no ho
ha fet un món més just.
L'aspiració de consumir i
acumular sempre més,
Joanne Chory.
avassalla el dret universal
de gaudir d'una relació
plena amb el tapís de la
vida. Això és perquè,
seguint les lleis de la física
i la biologia, si massa fils es
devoren o es rebutgen en
un lloc del tapís inevitablement es produeixen esquerdes i forats en altres
llocs del teixit. I no estem
parlant d'uns pocs forats, hi
ha cada vegada més forats
i estan molt mal distribuïts,
en un procés d'injustícia
ambiental global a una escala inèdita.
Sandra Myrna Díaz
Què fem llavors?
Renunciem a una passió que ve durant milions d'anys?
Els nostres estudis diuen que no necessàriament; indiquen
que hi ha molt poc temps i serà molt difícil, però encara som
a temps de reteixir aquesta aparença i de re-entreteixir-nos
en ell. Cada bri és molt fràgil, però el tapís en el seu conjunt
té la robustesa de tots, una robustesa feta d'innombrables
fragilitats entreteixides. Dedique aquest premi llavors a tots
els fràgils, de l’amorós batallar depèn hui i dependrà en el
futur, la persistència del tapís de la vida.”
Sandra Myrna Díaz i Joanne Chory.
Biòlogues. Premis Princesa d’Astúries 2019 d’Investigació Científica i Tècnica.

El Talent
Què és el talent?
Quines destreses tenen els
nostres referents?
El talent, el tenim de naixement
o podem cultivar-ho amb el nostre esforç?
Què ens fa ser brillants en la
nostra vida?
Aquestes preguntes i més són
les que ens hem fet a l’assignatura optativa de 4t d’ESO Iniciació a l’Activitat Empresarial i
Emprenedora, per acabar creant
cartells amb l'aplicació CANVA
dels nostres referents i fer un
concurs de talents.
Esteu convidats a veure'ls al
vidre del despatx del Departament de Llengües i votar totes i

tots els adults de l'Escola a la Caporalia de Secundària.

Talents que podeu veure i votar al Departament de Llengües.
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Moltes felicitats
Entre el 24 i el 30 d’octubre fan anys:
Miguel Ricarte Català, 4; Inés Martínez Jiménez i Mario
Manzano Izquierdo, 5; Martí Climent Richart, 6; Joel
Martínez Atienza i Martín Garcia Calvo, 7; Carla Mora Gil,
8; María Mercadal Vayà, 9; Carmen Arias Ibáñez i Adam

Axel Lee Garcés, 11; Júlia Bono Alegre, Nelson Lluch Crespo
i Martina Bono Alegre, 12; Joana Matalí Auber, 14; Aitor
Sevillano Cobo i Víctor Hernández Ull, 15.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts anys!!

Felicitats Xavi!
“...Mai abans el València Basket havia guanyat un títol de l’Eurolliga i l’equip junior de Xavi Albert ho ha aconseguit. L’Equip
ha anat guanyant els seus rivals fins proclamar-se campions de
l’Adidas Next Generation Tournament organitzat per l’Eurolliga
de València...”
Així parlava la premsa especialitzada i així d’orgullosos
estem nosaltres perquè Xavi Albert ha estat alumne nostre,
de la Promoció XVII.
Enhorabona i moltes felicitats, Xavi!

Xavi Albert amb l’equip junior del València Bàsquet.

Eleccions al Consell Escolar
Proper 21 de novembre són eleccions als Consells Escolars de tots els centres, sostinguts amb fons públics, de
la Comunitat Valenciana.
El Consell Escolar és un dels òrgans col·legiats més importants d'un centre educatiu i les seues funcions van des
d'intervenir en la presa de decisions rellevants sobre el funcionament del centre fins aprovar la gestió econòmica o
decidir sobre l'horari lectiu i les activitats extraescolars,
entre moltes altres accions que defineixen la manera de
ser d'un centre educatiu.
Aquest curs sols renovem la meitat del Consell, el 50% de
la composició, és a dir que necessitem candidatures per a:
1.- Una/un representant de les famílies.
2.- Una/a representant de les famílies que siga de l'AMPA.
3.- Dos membres del claustre de professorat.
4.- Una alumna/e representant de l'alumnat.
5.- Una/un representant del PAS.
6.- Dos representants de la titularitat del centre.
És per això que us animem a presentar les vostres candidatures, que les podeu enviar senzillament fent arribar
un correu electrònic a (direccio@lescarolines.com) amb el
vostre nom complet i el vostre DNI, abans de l'11 de novembre, doncs el dia 12 de novembre es publicaran les
candidatures definitives.
L'Escola la fem entre totes i tots i és, mitjançant organismes com aquest, en els que podem donar veu i vot a la
idea d'Escola que totes i tots tenim al cap.

Moment de les eleccions a Consell Escolar passat any 2015.

Passat 14 d'octubre es va constituir la Junta Electoral formada per: Joan Clausell (representant del professorat), Anna
Martínez (representant de les famílies), Rosa Herrero (representant del PAS), Estrella Vizcaino (representant de l'alumnat) i Sònia Casquete (direcció del centre).
La junta va aprovar el calendari electoral:
5 DE NOVEMBRE: LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATURES.
11 DE NOVEMBRE: TANCAMENT DEL PERÍODE DE
REBUDA DE CANDIDATURES.
12 DE NOVEMBRE: LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATURES I PUBLICACIÓ DE LES MATEIXES.
21 DE NOVEMBRE: ELECCIONS.

Un oblit i una benvinguda
Se’ns oblidà presentar-la. Per
això li demanem disculpes a
Gema Rivas Valenzuela, tutora
de 4t B de Primària i Mestra Especialista d'Anglés a Infantil, qui
començà a treballar amb nosaltres aquest curs escolar.
Encara que tard, li donem la
benvinguda i una abraçada!

Eleccions d’alumnat per al Consell Escolar passat any 2015.

Gema Rivas Valenzuela.
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Classes de Valencià
Emili Olmos, professor jubilat de l’Escola,
començà el passat dia 22 a fer classes de
Valencià a una persona molt interessant. A
ella li diuen Mischa, sí, Mischa - Little Bear i
és una índia cherokee. Emili la va conéixer
farà uns dos anys, i coincidien de vegades
en concentracions feministes. Un dia Mischa
li digué a Emili que li emocionaven molt les
Mischa
cintes de colors que portava als cabells
perquè quan els castellans els van conquerir i els van prohibir que
dugueren les plomes pel cap, aleshores els/les cherokee van substituir
les plomes per cintes de color.
Emili li ha regalat l’únic llibre que té publicat (i que es troba a la
biblioteca) Nits de sal groga i l’han començat a llegir. Mischa li ha
parlat a Emili d’un llibre escrit per Barack Obama, Los sueños de
mi padre, on explica Obama el seu origen afro i cherokee.

Mischa també li ha explicat a Emili que designar a
les tribus índies amb el
nom de cherokee, sioux,
apatxe i altres va ser una
idea dels conqueridors, no
eren els noms originaris.
Aleshores quin és el
nom autèntic de la vostra
tribu, li va preguntar Emili.
No, no, és un secret, no
Emili i Mischa
volem dir-lo.
Bo, una experiència molt interessant que continuarà. Ah, i Emili
li ha dit a Mischa que també voldria aprendre la llengua cherokee,
i Mischa ja li ha ensenyat algunes paraules.
Pepet de l’Horta

El càsting
Fa uns dies que l’Escola esdevingué en plató de selecció d’actrius i actors per al
posterior rodatge d’una pel·lícula. Aquest fet tant apassionant pel nostre alumnat de
l’assignatura Projecte Interdisciplinar (2n i 3r ESO) i Arts Escèniques (4t ESO), naix
de la petició de la productora de la pel·lícula “La mort de Guillem”, de fer una recerca
entre l’alumnat adolescent per tal de trobar tant figurants com coprotagonistes.
Es tracta de dur al cinema la història de Guillem Agulló i Salvador un jove valencià,
militant en moviments independentistes d'esquerres, que morí assassinat a mans
d'un grup de militants de l'extrema dreta a Montanejos (Alt Millars) l’onze d’abril de
1993 als 19 anys.
Agraïm Cristina Perales, mare d’Adrian de 1r d’ESO, la seua dedicació i esforç per
poder realitzar aquesta
activitat.

Esquerra: Alumnat de Les
Carolines i personal de la
productora que participà
al càsting.
Dreta: tres imatges de
moments del càsting.

Objectius de
Desenvolupament Sostenible
L’agost de 2015, cent noranta-tres països van acordar els 17 objectius següents:

1. Erradicació de la pobresa:
Acabar amb la pobresa en totes les seues formes a tot arreu.

Connecting Arts and
Technologies
Fa uns dies la Conselleria d’Educació va reconèixer una
vegada més el nostre treball amb els Projectes de Treball
i ens va lliurar el diploma que acredita l’esforç que fem,
en aquest cas amb el nou Projecte Erasmus+ aprovat,
que uneix Robòtica i Teatre per fer realitat el somni de
dues escoles: la nostra i Ernestinum Gymnasium de
Coburg, Alemanya consistent en la producció i estrena
conjunta d’una obra de Teatre musical a càrrec de l’alumnat i professorat d’ambdues institucions.

Araceli, Anna i Sonia rebent el reconeixement pel projecte.
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