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Dia de les dones
Un 8 de març de 1857, un grup d'obreres
tèxtils va prendre la decisió d’eixir als carrers
de Nova York a protestar per les miserables
condicions en què treballaven.
Diferents moviments es van succeir a partir d'aquesta data. El 5 de març de 1908,
Nova York va ser escenari de nou d'una
vaga polèmica per aquells temps. Un grup
de dones reclamava la igualtat salarial, la
disminució de la jornada laboral a 10 hores
i un temps per poder donar de mamar als
seus fills. Durant aquesta vaga, van morir
més d'un centenar de dones cremades en
una fàbrica de Sirtwoot Cotton, en un incendi que es va atribuir a l'amo de la fàbrica
com a resposta a la vaga.
El 1910, durant la Segona Conferència InCarla, Sònia i un grup d’alumnes de Secundària preparant la redacció del Manifest.
ternacional de Dones Treballadores celebrada a Copenhaguen (Dinamarca) més de
NO ens hem de sentir oprimides. NO podem tindre por a
100 dones van aprovar declarar el 8 de març com a Dia Inla nostra parella. Aquest tema ha de parlar-se de manera
ternacional de la Dona Treballadora.
clara i directa, així que escoles! Professorat! Ajuntaments!
I divendres 6 de març de 2020, l'alumnat de Secundària
Ciutadania! Ajudeu-nos a educar-nos, a les noves generaparticiparà en la concentració municipal que totes les escions a no caure en el mateix problema, o és que voleu viure
coles de Picassent farem a la plaça del poble, per primera
en una societat amb opressió? Acabem amb el patriarcat i
vegada. Llegirem un Manifest escrit per les alumnes de
comencem amb una societat igualitària i justa!
Les Carolines i cantarem la cançó "Te’n podria dir mil" que
I per favor, una darrera exigència davant aquesta urgènha sonat com a música de l'Escola les darreres setmanes.
cia social, aconseguiu ja d'una vegada per totes que NO
Us reproduïm alguns fragments del manifest:
HI HAJA NI UNA MENYS, volem a les dones lliures i
“...Adultes i adults, sou els responsables de fer lleis,
vives, ens volem lliures i vives...”
normes, projectes educatius... sou pares i mares de la infància actual, eduqueu-nos en la igualtat, en el rebuig a
la violència, visibilitzeu a dones referents, científiques,
economistes, artistes, empresàries, lluitadores pels drets
humans. Empleneu els nostres currículums dels seus
noms invisibilitzats.
Adults i adultes, ja que teniu aquest poder us preguem
que legisleu en favor de lleis que ens protegisquen dels
abusos i les desigualtats.
Exigim que als currículums escolars siga obligatori
tindre un coneixement sobre les dones que mai havien
sigut destacades en qualsevol disciplina...
Mans d’Alejandra Soler, mestra i escriptora feminista.

Si alguna família de l’Escola té un fill o una
filla per a Infantil 1, 2 o 3 Anys, cal que es pose
en contacte amb l’Administració de Les Carolines per a que li fem arribar la documentació
que caldrà per a realitzar una sol·licitud de
plaça per al pròxim curs escolar 2020-2021.

Hem començat a realitzar les entrevistes informatives per a famílies interessades en la
matrícula per al curs 2020-21.
En cas d'estar interessats i sí sabeu de familiars,
amics o coneguts, heu de telefonar a l'Escola i
concertarem dia i hora per realitzar-la.

Susana Rodrigo Franco
Fa poc que ens fèiem ressó d'ella perquè la vam
veure ballar al darrer espectacle de la Companyia valenciana Ananda Dansa. I és que Susana va ser
alumna nostra- de la Segona Promoció- i encara recordem quan va guanyar el Premi Max com a millor intèr-

pret de dansa per “El Mago de Oz”, que vam anar a
veure amb els infants a la Sala Escalante.
Actualment és professora i directora del Conservatori de
Dansa de Castelló i va ser una alegria tornar-la a veure!
Un bes molt gran per tu i la teua família!
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Menors Estrangers No Acompanyats
Hui ens ha visitat Fousad, un jove de 25 anys que va vindre
a Espanya amagat baix d'un camió quan tenia només 13
anys. Ho va fer sense acomiadar-se de cap amistat ni dels
seus familiars. Com a menor d'edat no acompanyat ha viscut
en diferents Centres i Residències allunyat de la seua família,
escapant de la pobresa i la precarietat.
Malgrat tot això va aconseguir estudiar l'ESO, FP de Grau
Mitjà i FP Superior. Ara té el títol de cap de cuina i ha muntat
el seu propi restaurant a Mislata.
Ara és també voluntari de la Creu Roja. Amb el seu testimoni
ens hem apropat a la realitat d'aquests xics i xiques que els
mitjans de comunicació els etiqueten com a MENAs (Menors
Estrangers No Acompanyats). Als grups de 3r d'ESO, vam estudiar la seua realitat al Projecte de Treball Refugiats.

Fousad és voluntari de la Creu Roja i antic MENA.

Recordem que, segons l'acord del Consell Escolar Municipal, els dies 18 i 20
de març seran no lectius i l'Escola romandrà tancada.
El darrer dia de classe d'eixa setmana de Falles serà dimarts 17 de març.

Enigma

Ecològicament
Divendres passat Emili entrà al
Menjador de l'Escola i va veure que
una taula estava plena de molletes
de pa perquè havien estat preparant
molts entrepans. Proposà aleshores
endur-se les molletes al pati per
donar de menjar a les formigues. Alguns alumnes de Secundària es solidaritzaren amb ell com apareix a la
foto. Molt lentament Emili anà
llançant les molletes per la part del
pati de Secundària que és de terra.
De seguida les formigues van eixir
del formiguer i es van sentir molt felices.
Maduixa Rosa

El llop, la cabra i la col

Alumnat d’ESO.

Cromos, cartells,
llibres ja llegits...
La Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, organitzada pel Gremi de
Llibreters d'ocasió els quals donaran l’opció als visitants
d’adquirir llibres de qualsevol de les 30 llibreries presents en
esta edició, llibreries vingudes des de diferents punts d’Espanya, ha inaugurat la seua 43 edició als jardins de la Gran
Via Marqués del Túria de València i serà fins el dia 22 de març.
Una boníssima oportunitat per
visitar-la i sorprendre's amb les
curiositats que els llibreters oferixen amb el seu fons de llibres
antics i d’ocasió, edicions de llibres descatalogats, així com
també àlbums de cromos,
postals i publicitat antiga, cartells
i molts altres més articles de
col·leccionisme, oferint-se així
una oferta molt variada.
Aprofitu aquests dies de vacances per anar-hi.
Us agradarà.
Cartell de la Fira.

Una persona necessitava transportar un llop, una cabra i
una col a l'altra vora del
riu. Disposava d'una
barca, però per a què els
animals i la col arribaren
il·lesos (el llop podia
menjar-se la cabra i la
cabra la col), en cada viatge sols podia transportar un d'ells i, en
deixar la resta a les voreres, havia de parar
atenció.
Com creus que ho va
La col.
fer?
Solució: Aquest enigma és d'Alcuino de York, un teòleg, pedagog, erudit i
matemàtic nat a l'any 736 al comtat de York (Yorkshire del Nord).
Primer, s'ha de transportar la cabra i deixar el llop i la col. El segon viatge
serà amb el llop i tornar amb la cabra. El tercer viatge amb la col. Per últim,
haurem de dur la cabra.

De nou, moltes gràcies
Gràcies a Mauro i
Teo Serrano Vallbona, de 5é B de
Primària i 1r A d'ESO
respectivament, per
la donació que ens
han fet de molts dels
seus llibres.

Mauro i Teo Serrano Vallbona.
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Moltes felicitats
Entre el 5 i l’11 de març fan anys:
Ayala Hernández Gonzalez, Bruno Joan Dizenhaus
Ramón, Mara Gallud Domínguez i Marc Piera Herrero,
4; Annie Planells Cabanes i Markel Elorza Ortega, 5;
Gema Diago Arribas, 6; Gael García Tarazona i Sira

Morant Gallego, 8; Claudia Monge de la Encarnación, 9;
Clara Rodríguez Vallés, 10; Manuel Latorre Verdú, 12;
Aitana Fernández Alonso, Lucas Maria Gómez, Oriol
Hernández Albert, 13 i Guillermo Barragán Sosa, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Objectius de Desenvolupament Sostenible
L'agost de 2015, 193 països van acordar
els 17 objectius següents:
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre
els gèneres i donar poder a totes les dones
i les xiques.
La igualtat entre els gèneres no és només
un dret humà fonamental, sinó la base
necessària per aconseguir un món pacífic,
pròsper i sostenible

Aprendre a debatre
La Tecnologia, dòna
la felicitat? Aquest és
l'apassionant tema
que proposa la Xarxa
Vives de la Universitat de València organitzadora de la Lliga de
Debat Universitària
que ahir va començar
a la seu del Rectorat
i en la qual participem
amb el grup d'alumEquip de Debat de Les Carolines: Samuel Blasco, Elena Navas, Lucía Mansilla, Aitor Sevillano i Ángela Rodríguez.
nat de les classes de
4t d'ESO format per: Lucía Mansilla, Elena Navas, Aitor
Sevillano, Ángela Rodríguez i Samuel Blasco coordinats i
preparats pels seus professors Silvia Herranz i Víctor Félix.
Es tracta de debatre, a favor i en contra, amb altres
alumnes de diferents escoles i instituts participants sobre
el tema proposat, amb un temps mesurat i unes estrictes
normes de participació.
Han treballat de valent. Han hagut d'investigar, seleccionar,
ordenar, confrontar les idees, traslladar-les al llenguatge escrit i, aquest, a l'exposició oral. Un treball completíssim del
què ells i elles es troben satisfets i nosaltres orgullosos. En
la fase prèvia a la semifinal, hem quedat en un merescut
segon lloc, darrere del grup d'alumnes de Batxillerat.
Enhorabona moltes vegades!
Dos moments de la Lliga de Debat. Dalt Lucía, Elena i
Samuel. Baix un moment de l’exposició d’Ángela.

Tot l’equip de la Lliga de Debat en plena sessió de treball a l’Escola.
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El perfum de les colònies
Les Colònies escolars són estades amb el
grup d'alumnes i professorat per fer activitats
en un marc diferent de l'habitual i en les quals
els objectius- a més de ser didàctics- abasten
la part lúdica de la vida, l'oportunitat per
mostrar les habilitats socials, la capacitat
necessària per solventar les dificultats que
puguen sorgir en un medi que ni és la casa,
ni és l'Escola i en les que es pot gaudir d'un
ambient segur, càlid i afectuós.
L'estada d'un dia i una nit dels infants més
menuts, a un lloc a prop, conforma la primera
vegada que ixen de casa per la nit acompanyats Foto de les colònies d’Infantil 3 de l’any 2017.
del seu professorat i companys per veure com
Les Colònies Escolars van ser una de les moltes
són els animals de granja de ben a prop, com és la vida
iniciatives de la Institució Lliure d'Ensenyament.
en la Natura i jugar a l'aire lliure i al sol com activitats fonaUna de les aportacions pedagògiques més notables
mentals per preparar la nit, plena de candor, de rialles i de
va ser destacar la importància educativa de la formanatural excitació.
ció integral, més enllà de l'academicisme de les
A poc a poc, augmenten el temps de durada i el
matèries d'estudi i subratllar el paper que juga en la
contingut de les activitats: manufacturar productes
formació de les persones l'educació no-formal i innaturals, observar i viure la Natura, gaudir i aprendre
formal a més de l’autodidactisme estimulant els inde l'estada en un càmping; practicar esports d'aventeressos i inquietuds intel·lectuals dels joves.
tura, conèixer altres ciutats, ser amfitrions d'alumnat
estranger o ser hostes d'aquells en tornar la visita.
Els llocs i dies triats aquest curs per a la realització
És un exercici de convivència que enfortix els
de les colònies escolars són:
lligams de l'alumnat; que els diverteix, que els ajuda
a entendre el valor del grup, de les aventures en
Infantil 3 anys: 7 i 8 d'abril a la Granja Escola Torreta
comú i els ensenya comportaments diferents a llocs
del Marqués a Benigànim.
diferents.
Infantil 4 anys: 6, 7 i 8 d'abril a la Granja Escola Serra de Mariola a Bocairent.
Infantil 5 anys: 6, 7 i 8 d'abril a la Granja Escola
Riera d'Agres a Agres.
1r de Primària: Del 18 al 21 de maig a la
Granja Escola Mas de Noguera a Caudiel.
2n de Primària: Del 19 al 22 de maig al Centre
de Natura Tarihuela a Xèrica.
3r de Prmària: Del 19 al 22 de maig a l'Alberg
d'Alborache.
4t de Primària: Del 19 al 22 de maig a l'Alberg
Abargues de Calp.
5é de Primària: Del 18 al 22 de maig al Campament Camp de Talayuelas.
6é de Primària: Del 18 al 22 de maig al Centre
d'esports d'aventura Avenjúcar a Alcalá del Júcar.
1r d’ESO: Del 8 al 12 de juny, a l'Alberg de
Moraira.
2n d’ESO: Del 8 al 12 de juny a Indiana Parque
Recreativo. San Martín de Valdeiglesias a Madrid.
3r d’ESO: (En gestió). Institution Saint Victrice,
Bihorel, Normandie, França.
3r d’ESO: Del 26 al 30 de maig a Berlin (Alemanya).
4t d’ESO: Del 20 al 24 de maig a Bohermen
Dublin (Irlanda).
Foto de les colònies de Zarautz de l’any 2018.
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