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Adéu 2019!! Hola 2020!!
El 2019 s’acaba i amb ell deixem enrere un munt
d’experiències, records, anècdotes que ens han fet
feliços, ens han fet pensar, aprendre, créixer, posar-nos
tristos o dibuixar-nos somriures.
El 2019 ha estat l’any de dir adéu a Llorenç i celebrar
els seus somriures el Dia de la Biblioteca Escolar.
2019 ha estat el temps de projectes com el de “Naturals Disasters”, “Digues adéu al tabac”, la “Policia Científica” o “El curtmetratge”, tan enriquidors tots ells que
ja formen part de la memòria acadèmica de moltes i
molts de nosaltres.

Alumnat i professorat de Les Carolines s’acomiadem del 2019...

També ha estat l’any del segon intercanvi amb Normandia, de les mobilitats del projecte WIA (Gràcies,
Polònia i Bari), i també del projecte europeu “Outdoor
Activities” (amb Letònia, Suècia i Hongria).
En 2019 ens han concedit el projecte “1984. CAT:
Connecting Art and Techonology” i el projecte SOLE
va reunir tots els seus països socis a València.
Com no, hem anat de colònies, ens hem juntat en les
Trobades d’Escoles, en la 10a Declaració Educativa o
en els productes finals de tots els projectes que hem fet.

... però il·lusionats i il·lusionades amb el que ens aportarà el 2020.

El 2019 ens ha regalat moltes sessions interessants
en les que hem pogut aprendre motricitat vivenciada,
analitzar cristalls de sal després d’haver fet dissolucions, hem rebut visites i xarrades de Marta, la submarinista que ha nadat al costat de taurons, de Ximo
que ens ha mostrat com és viure sense vista, de Pep
que ens parlà sobre fotografia, de Manuel sobre el
perill de les xarxes socials, de Cristina Fernández
sobre com es fa un musical o de Siro que ens ha ajudat a dissenyar “El pati que volem”.
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Adéu 2019!! Hola 2020!!
En 2019 vam sentir com es viu en un camp de refugiats,
vam estrenar el musical “A l’inrevés”, vam anar a la platja,
a la Trobada de Teatre Jove, vam visitar museus, València,
el Puig o el Puntal dels Llops.
Hem cuinat receptes del Què sopem hui?, hem felicitat
aniversaris i els hem celebrat. Hem començat a aparcar
en nou solar o ens hem anat de Congrés per aprendre
molt. Hem inaugurat el projecte del pati i s’hem manifestat
pel clima unes quantes vegades.
S’hem convertit en escola verda, hem participat al
Debat de Xarxa Vives i ens han premiat als premis
Valentubers.
En 2019 hem acomiadat a Canfan i hem donat la
benvinguda a Carlos, Gema, Sheila, Pilar, Núria, Àngeles i Estefania.
Hem fet obres de canalització d’aigua, hem renovat
el Consell Escolar i també el Consell Rector de la Cooperativa.
2019 ha estat un any ple de somnis, il·lusions, objectius, projectes que han conclós o encara estan per
concloure. Sembla mentida que en un sol any càpiguen
tantes coses i moltes altres que no hem nomenat.
2019 ha estat una any d’aprenentatge intens, al igual
que ho serà l’any 2020, per nosaltres la continuació
d’una aventura que sempre és un curs escolar.
Alumnat, famílies, companyes i companys, amigues i
amics de l’Escola Les Carolines, des del Correu del Dijous, us desitgem el millor dels tancaments i el millor
dels començaments d’any.
Al gener tornarem amb un somriure i amb un sac ple
d’emocions, energies renovades i entusiasme. Doncs
així és el nostre treball i així com nosaltres el vivim.
Bon Any 2020!

(...continuació)

Adéu al 2019...

...Hola al 2020.

Ulleres perdudes

Si heu perdut unes ulleres
graduades, a les oficines
de l’Escola en tenim un
parell.

Blue Cleaner

Alumnat de 1r de Secundària mostra a Sonia Casquete, directora de les Carolines, el reconeixement obtingut per participar
en el projecte Blue Cleaner.
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Moltes felicitats
Entre el 19 de desembre de 2019 i el 8 de gener de 2020
fan anys:
Candela Aguado Fontana i Elba Teresa Ferreiro Pérez, 3;
Álex Garrigós Hernández, Elia Pelejero Costa, Maria Campos
Gómez, Martina Cases Martínez i Pau-Altaïr Magdalena
Pérez, 4; Ainara Gonzalez Asensi i Lucia Batalla Fajardo, 5;
Aitana Muela Soler, 6; Kai Ratfisch García i Marina Gutierrez
Vitoria, 7; Mariola Vila Sobrevela i Yahel Jimenez Vivas, 8;
Daniela Olivares Vidal, Paula Escudero Palomares i Violeta
Rodríguez Ferrero, 9; Joan Tomás Mas, Leire Maceda Millás,

Vicente Chirivella Andrés, 10; Clara Navarro Ferrer, Marina
Martínez Atienza i Samuel Martínez Bru, 11; Jaume Marí
Jaén, 12; Olga Murria Serna,13 ; Christian Andrés López,
Claudia Ynarejos Pérez, Jaume Ruiz Torrent i Marta Lopez
Zarco, 14; Albert Benlloch Enguita, Estrella Vizcaino Bravo,
Francisco Sanchis Lorente, Manel Segura Lozano i Marc
Usina Pardo, 15; Albert Fernández Albert i Quique Porta
González, 16.
A totes i tots moltes felicitats i per molts anys!!

Concerts didàctics a Primària
Durant les darreres setmanes, part de l’alumnat de
primària ha participat als concerts didàctics per a escolars
que han tingut lloc a l’Auditori de Torrent i el Teatre Capitoli
de Godella, respectivament. En primer lloc, els més
menuts de 1r cicle van gaudir d’una adaptació d’arpa, veu
i dansa de l’obra d’Edgar Grieg “Peer Gynt”. Amb una
cuidada posada en escena, les artistes endinsaren el seu
públic en un món de música i imaginació al voltant de la
vida d’aquest jove aventurer.
L’alumnat de 4t de Primària va participar a l’espectacle
“Brass, Brass, Brass” on, de la mà del quintet d’instruments

de vent-metall “Spanish Brass”, vam gaudir d’un repertori
de música variada amb un ventall que anava des dels més
clàssics, passant pels temes populars, fins als compositors
contemporanis de més rellevància en aquest camp.
Per últim, fa uns dies, l’alumnat de 5é va participar de l’espectacle “Revolution”. Una barreja de ritme, veu, dansa i llums, del
grup valencià “MasPercusion”. En paraules dels seus creadors:
“Un espectacle per a que l'espectador vibre amb els sons, viatge
per l'espai, temps i dansa en sensacions, textures i il·lusions”.
Tots tres, 100% recomanables.
Esperem tornar l’any vinent!

Esquerra: Primer i Segon de Primària a l’Auditori de Torrent.
Dalt: moment de l’espectacle “Revolution”.

Neu 2019
L’esport de l’esquí és una activitat que requereix una
certa destresa i molta responsabilitat individual.
Des del control del material (que no és ni poc ni lleuger),
fins a la decisió de baixar una pista de manera responsable,
el nostre alumnat aprèn a ser autònom, a resoldre les seues
dificultats, a treballar en equip i a responsabilitzar-se d’ells i
elles mateixos i dels companys i companyes en l’esport.

Per a gran part nostre alumnat suposa, sens dubte,
un creixement (semblant al que suposa el primer dia de
piscina en Infantil).
Aquest curs, 82 alumnes de Primer i Segon d’ESO
estan gaudint d’un esport de muntanya que sempre ha
estat un dels grans incentius del canvi a la Secundària.
Us enviem molts besos i abraços des dels Pirineus !!

Dues imatges que ens envien des de Pirineus el
professorat i alumnat de Les Carolines.
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Cursa contra el càncer
Passat diumenge 15 de desembre es va realitzar a
Picassent la Setena Cursa Contra el Càncer. Un
grup de treballadores i treballadors de Les Carolines
va sumar-se a la convocatòria.

Personal de l’Escola en arribar a la meta.

Visita d’Spartacus

La taula més antiga

Passat divendres 15 de novembre la classe de 5é B de Pimària rebé
la visita d’un esclau romà: Spartacus.
Ell contà la seua vida, des de quan deserta de l’exèrcit i el fan esclau,
després quan passa a ser gladiador o quan fuig amb altres gladiadors i
comença a alliberar a milers d’esclaves i esclaus fins estar a punt de
conquerir la capital de l’imperi, aquella Roma emmurallada. Quan explicà
allò de panem et circenses llançà pa, i l’alumnat de 5é com si estigueren
al circ es llançà per agafar-lo i menjar-lo.
S’enfadava molt quan parlava dels patricis, el grup social que els dominava. De vegades agafava una alumna pel coll amb les cadenes: “Tu no
seràs patrícia perquè jo et mate!”, o també es fixava en un alumne: “Tu
de segur que seràs patrici perquè portes sabates!”, i li agafava una
sabata i la llançava.
Una visita molt interessant fins a la fi quan l’agafen i el condemnen a
la pena de mort típica de l’Imperi Romà, la creu, en companyia de 6.000
esclaus més.
Pepet de l’Horta

Tenim a l'Escola una taula de fusta pintada, a l'entrada
de Primària, sobre la qual tots els dies xics i xiques
juguen. La taula la vam dur en un camió, l'estiu de l'any
1982, quan vam traslladar l’Escola des de l'Eliana, a les
instal·lacions, encara en obres, a Picassent.
Aquesta taula s'ha utilitzat
a les aules de Pre-escolar,
actual Infantil, també a l'antic menjador escolar, i ara
al pati.
Més de quaranta anys
té la taula que teniu a la
fotografia.
Cuidem-la!!

Concert a La Residència
Any rere any, la Residència “La Nostra Casa”, ens
acull per passar un dia junts.

El Cor de Les Carolines a la Residència “La Nostra Casa”.

La passada Festa de La Castanyada

Un parell de fotos de la passada Festa de La Castanyada.

4

