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Es Primavera
Malgrat l'oratge tan semblant a l'hivernal; malgrat el
confinament i el teletreball; malgrat l'absència de
passejades, festes i reunions; malgrat el que està passant als hospitals... malgrat tot...
ÉS PRIMAVERA!!
“La primavera ha venido
nadie sabe cómo ha sido.”
Antonio Machado

Des de fa quinze dies està en marxa aquest correu: quedatencasa@lescarolines.com que serveix
per compartir imatges de tot alló que estem fent durant aquest confinament a casa i a través de les
xarxes socials de l'Escola, amb la intenció de fer-nos sentir més propet uns dels altres.
Animeu-vos a continuar participant i gràcies per fer-ho possible!

Treballem a casa
La família de Gael Wandschneider, 3rA de Primària ens
escriu per comentar com van les feines del seu fill i el grup
a casa: ” El nostre fill Gael va ser l'últim de la classe a fer
el seu espai d'investigació i tractava sobre els horts locals
ecològics i la importància d'aquests, (ara més que mai els
hortolans locals són valuosíssims).
Quan va acabar la seua presentació va donar unes llavors
als seus companys per a cultivar raves a casa i estan emocionats manant-nos fotos.
En haver-hi hagut tant
d'èxit, just el dia abans del
confinament vam agafar flors
de sàlvia del nostre hort
ecològic i vam fer una foto.
Aquesta foto la passem en
el grup de totes les famílies
del grup i els vam dir que
com havia agradat tant
repartiríem a la volta al col·le
llavors per a tota la classe i
així poder tindre cadascun la seua pròpia planta. Els expliquem que es diu que la sàlvia salva, SÀLVIA = SALVA i
pot ser que la planta ens anime en aquests moments.”

The students of
Physics 2nd ESO B
are currently studying
chemical reactions.
One of the tasks they
have to do at home is
to make a molecule
model and search for
its properties.
Since they are not
able to buy the material, imagination
is the best way to
accomplish such interesting job.

Here you have some pictures of the results, don’t
you think they are really inventive?
Eureka

Continua a la pàgina 2...

1

Dijous, 2 d’abril de 2020

Treballem a casa

...ve de la pàgina 1

Als grups dels Caragols i Marietes (Infantil 1 i 2) les seues
mestres els envien vídeos a casa en els que aparèixen
cantant cançons i contant contes. Als menuts els agrada
molt veure’ls encara que de manera virtual. També fan
vídeo telefonades a cada casa per parlar una mica amb
elles i ells i les seues famílies
.

Meri

Laura

Julia

Meri

També els realitzant
aqueste
mateixes activitats
amb l’alumnat i
les famílies, tot el
professorat del
Segon Cicle d’Infantil 3, 4 i 5 Anys:
Inuits, Apatxes,
Vickings
i
Vickingues, Pirates,
Submarinistes
i
Marines i Mariners.

Eva

Susana

Raquel Aspas

Naira

Maria Jutglà

Habitualment solem dir que una imatge val més que mil paraules, que no cal descriure la realitat amb paraules perquè
el nivell de descripció i d'expressió d'una imatge és superior.
És evident que una de les capacitats que tenen les imatges
és la immediatesa en transmetre el missatge, sempre amb
el supòsit d'una imatge que seguisca una iconografia tradicional. Si canviem el domini d'eixa imatge i ens traslladem a
un territori més modern la cosa es complica. Amb una imatge
abstracta la immediatesa semàntica perd efectivitat perqué
el significat es torna múltiple, variat, amb la qual cosa perd
la suposada superioritat front a un text.

Bea

Teresa

Lola

El Dibuix Confinat: Una proposta de 3r d’ESO

Mònica

Maria Romero

Dibuix Confinat - Martina Ramos 3r A ESO.

Altra qüestió seria si eixe text o missatge escrit transpassara també el llindar d'allò al que estem acostumats, només
cal veure tota sort d'experiments realitzats per artistes i escriptors amb el llenguatge i la seua forma des de fa ja més
de cent anys. Però això és un motiu d'una altra reflexió.
Per què hem de considerar l'expressió dels dos llenguatges, el
de la paraula escrita i el de les imatges d'una manera separada?
Per què no podem utilitzar els dos al mateix temps per multiplicar les seues capacitats expressives?
Per suposat que existeix també tot un costum que ja ha esdevingut tradició amb el món de la il·lustració gràfica, però el
que hem de considerar és fins a quin punt esta tradició permet expressar els sentiments, més enllà de descriure gràficament una realitat.
A partir d'aquests propòsits, l'expressió dels sentiments
mitjançant paraules i imatges i tenint en compte el moment
tant extraordinari que estem vivint, els grups de 3r d'ESO
van realitzar la proposta “el dibuix confinat”. Ja la pròpia
paraula ens dirigeix cap a un univers engabiat, tancat.
El punt d’eixida era l'expressió dels sentiments a partir de la
documentació de la seua pròpia realitat més característica.
Fent una foto des del seu balcó, terrassa o finestra i copiant-la
a un paper, o dibuixant-la en directe. Posteriorment havien de
pintar-la com vullgueren i ara sí, vaig recomanar que anotaren
paraules expressives que formaren part de la composició i que
també amb els colors definiren com se sentien.

Continua a la pàgina 3...
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El resultat de les seues produccions va ser de qualitat.
Més enllà de les capacitats tècniques en les que sovint incidim els mestres
i professionals, aquesta vegada es feia palés més que mai, que l'art és un
mecanisme transversal d'expressió profunda que va molt més enllà dels procediments acostumats.
I tant! perquè l'ocasió així ho requereix.
Hi ha de tranquil·les accions quotidianes, com si fora un observador extern
que penetra en eixa realitat amagada, oculta.
He vist carrers buits, buidor a tot arreu. I paraules discretes amagades a les
formes, que llancen un crit suau o paraules ressonants que defineixen els
ambients d'una manera aclaparadora.
He vist colors d'optimisme per lluitar contra esta atonia que lluny d'aminorar les
nostres capacitats creatives va a fer justament el contrari, potenciar-les.
Perquè amb aquest crit de llibertat creativa transcendirem tots aquests moments tan estranys que ens atenallen.
Espere que gaudiu dels dibuixos i els carrers, els cels, els arbres i la terra
que están ahí al nostre abast.
A una mirada, a un pensament. A la mesura d'una idea i un llapis.
Rafa Santibáñez, Professor EPV ESO

Dibuix Confinat - Siro Bernardo 3rB ESO.

L’espai familiar
Bea, tutora d'Infantil
3B , Apatxes ens diu:
“Quina cosa millor que
cuinar unes galetes delicioses i saludables
per passar la vesprada
entretinguda?
“Us anime a fer-les!”
La família de Pablo
Terrasa (1r A ESO) ens
escriu açó:
Bea ens anima a fer galetes
“Bona vesprada fai ens posa la recepta.
milia Carolinera, esperem que us
trobeu molt bé i us enviem molt ànim per tot l'esforç humà
i professional que esteu desenvolupant en aquests dies
tan difícils. Sempre hem estat molt orgullosos d'aquesta
Escola i ara encara més. Nosaltres també volem participar
en aquest àlbum col.lectiu, en el qual cadascun aporta una
foto divertida, imaginativa i reparadora, tractant de buscar
la normalitat en aquesta situació tan extraordinària.

Hem recuperat un puzzle de 2.000 peces que li regalarem al meu sogre, però que mai va començar. Hem
pensat que ara és el moment de fer un treball col.laboratiu
i acabar-ho entre tots els membres de la família que afortunadament estem junts en aquest confinament.
El que no teníem molt clar era què representava el
quadre, perquè tres pensàvem que era un vaixell que s'estava enfonsant i només un deia que era un vaixell lluitant
contra la tempesta. Al final hem reflexionat i hem arribat a
l'acord que aquesta última opció és la que construirem
entre tots, lluitarem contra la tempesta i guanyarem!!!
Una abraçada
molt
forta
d'aquesta famila
i molt ànim
perquè entre tots
ho superarem.”
Puzzle de 2.000
peces recuperat per
la família de Pablo
Terrasa.

Els Ibers
Passat dimecres dia 11 de març, abans d'aquest confinament, les classes de 1r A i 1r B d'ESO férem una eixida a
València.
Dintre de l'àrea de Geografia i Història havíem conegut els
pobles preromans i, com no, havíem de fer una especial incidència als Ibers.
És per això, que vàrem
visitar el Museu de Prehistòria de la ciutat i ens
vàrem apropar a aquesta
cultura protagonista del
litoral mediterrani des del
segle VI fins al I a C. Férem
un recorregut pel temps i

ens acostàrem a l'organització de les ciutats, com eren les
seues cases, els seus rituals i creences, varen veure les
primeres monedes encunyades en aquestes terres, veierem
els textos més antics documentats en el territori valencià i
visitàrem també la sala dedicada a l'antiga ciutat d'Edeta.
Aprofitant que estàvem al
centre de València i que la
mare de Martina Bonet de 1r A
ESO, ens va convidar, i visitàrem
també el Centre del Carme i l'exposició "Que pasa con los insectos después de la guerra".
Va ser un dia molt profitós!

1r d’ESO al Centre El Carme.

3

Dijous, 2 d’abril de 2020

El Dia de la Mona
Mûna: en àrab antic, arrendament de
terres tributat en espècies amb coques,
ous durs i altres productes agrícoles;
vol dir regal. Munda en llatí plural de
mundum, paneres que els romans oferien a Ceres durant el mes d'abril, que
contenien dolços i es decoraven.

Fotos fent La Mona de l’any 2017.

el de Primària i Infantil per la i berenant
al camp amb La Mona i el catxerulo. A
l'endemà del Dia de la Mona, dijous 9
començarien les vacances de Primavera que gaudiríem fins el dilluns 20
d'abril. No podrà ser. Però us convidem
a fer-la a casa. Ací teniu una recepta.
Bon Dia de la Mona i feliç Primavera.
Ingredients per fer, primer, la
Massa mare
100 gr de farina de força
10 g de rent fresc
60 ml aigua
Per fer la Massa de la Mona:
410 gr de farina de força
25 gr de rent fresc
3 ous
140 gr de sucre
80 ml d'oli d'oliva
Ratlladura d'una Taronja
15 ml d'aigua de flor de taronger

Elaboració: Necessitarem dos dies.

Aquest curs no podrem celebrar el
darrer dia de classe abans de les vacances de Primavera amb l'elaboració de la Mona, dur-les al forn,
repartir-les i anar a un lloc o un altre
dels voltants per menjar-nos-la...
La Festa de la Mona es complementava 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

1. En primer lloc prepararem la massa
mare ja que l'hem de deixar reposar 1 dia
2. Calfem una mica l'aigua per dissoldre
el rent
3. A continuació afegim la barreja a la farina i ho pastem fins que quede una barreja homogènia
4. Ho posem en un bol i ho tapem amb
paper film. A l'endemà ja podem posarnos a preparar la nostra Mona
5. Desfem amb les mans el llevat en la farina
6. Li afegim la massa mare i barregem
una mica
7. El següent que farem és incorporar
els ous batuts, l'oli, el sucre, la ratlladura
de taronja i l'aigua de la flor del taronger.
8. Ho barregem bé. Aquesta massa és
molt enganxosa així que ens podem ajudar amb una batedora de varetes. Si no
tenim ens engreixarem les mans amb oli
9. La deixem reposar durant 1h aprox.
Passat aquest temps anem a procedir a
donar forma a les nostres Mones
10. Ens engreixaren les mans i el banc

Acudits de Llorenç Giménez

Enigma

A la plaça Major de Piles, hi havia una bústia de Correus
amb un cartell que deia: “PROHIBIT INTRODUIR PAQUETS QUE NO PUGUEN PASSAR PER L'OBERTURA”

Compteu ràpidament
les
lletres girades
que hi ha en
aquesta sopa de
lletres

Objectius de
Desenvolupament Sostenible

Fotos fent La Mona de l’any 2017.

de treball amb oli i bolquem la massa
11. Tallem la massa en dos amb ajuda
d'un ganivet
12. Ara ja li donem forma a la nostra
Mona. Si la volem amb l'ou dur, fem-li un
buit per posar-lo.
13. Posem les Mones a reposar sobre la
safata de forn folrada amb paper vegetal.
14. Quan veiem que ha pujat la massa,
batem un ou i pintem la Mona, això li
donarà el color dauradet
15. Agafem sucre i si voleu i teniu, “anissets” de colors i el empolseu sobre la
Mona
16. Ara escalfem el forn a 175C ° i posem
al forn les Mones durant uns 20 min
17. Quan les veiem dauradetes les
punxem amb un escuradents, i si surt net
ja tenim les nostres
Mones
fetes!

I recordeu el
costum:
Ací pica, ací
cou
i
ací
t'esclafe l'ou!

L'agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

Objectiu 7:
Garantir l’accés a una energia assequible, segura,
sostenible i moderna per a
totes les persones.

Solució de l’enigma.
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Un Marzo atípico

Annex al Correu del Dijous

Una família de l'Escola ens envia aquestes reflexions
poètiques per compartir-les amb totes i tots.
Moltíssimes gràcies.
“Sóc Mª José Nácher, mare de Víctor Paricio (6é A).
Acabe publicar un relat al meu blog: La mirada
atenta de Julia
https://lamiradaatentadejulia.com/relatos-mindful/un-marzo-atipico/
Inspirat en aquesta pandèmia que vivim i que també
obri les portes a l'esperança d'una vida amb sentit.”

“Cuando en plena pandemia, un virus abre
las puertas a la esperanza de una vida con
sentido.

No era una tarde de marzo cualquiera. Ese
domingo primaveral era el más atípico que en
sus cuarenta y muchos años había vivido.
La tarde era silenciosa. Un silencio inusual,
a ratos perturbador por inaudito, en una ciudad acostumbrada a la actividad frenética y
al vaivén de sus habitantes.
Un silencio alterado por los caprichosos
zumbidos del viento que hacían sonar el colgante atrapasueños del balcón. Los naranjos
de la calle sacudían sus ramas desacompasadas con el golpear del aire, y los primeros
brotes de las flores de azahar ambientaban con
tenues aromas cítricos y dulzones las calles
desiertas. Alegraba ver los gráciles andares de
los perros, únicos transeúntes que paseaban
asombrados ante la ausencia de otros humanos ajenos a sus dueños. Se escuchaba
claro el trino de los pájaros vecinos que observaban el desolado barrio, y el cantar alegre de
un mirlo que se había adueñado de la majestuosa antena de uno de los tantos edificios.
Sonaban melodías que el bullicio de la ciudad
con su vida trepidante había enmascarado y
ahora, amenizando la tarde, cobraban un
nuevo significado.
El sol del atardecer también reclamaba su
lugar pintando de colores anaranjados y
ocres los edificios, y las nubes paseaban
bajo un cielo azul cristalino con la tranquilidad del dejarse llevar por el suave mover de
la brisa sin amago de contaminantes.

La vida de los humanos había quedado confinada al interior de las casas y a las salidas a
los balcones una vez al día. En ese momento,
el silencio era quebrantado por los aplausos
agradecidos y esperanzados de los habitantes
a los anónimos que cuidaban de los miles de enfermos que saturaban los hospitales.
No les quedaba otra que vivir para adentro.
Adentro de sus casas,
Adentro de sus cuerpos y de sus pensamientos.
Adentro para sentir sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos, las angustias y los
nervios enrocados de mucho tiempo.
Los sueños macerando, en stand-by el tiempo,
parado, eterno, tangible cada minuto, forzado a
ser vivido, aprendiendo del desasosiego.
Mirando a los suyos con otros ojos, con las
palabras y los buenos deseos.
Traspasando las pantallas.
Rezando por los muertos.
Por los enfermos.
Parando
Creando
Agradeciendo
Abrazando a distancias de un metro
Dejando de vivir “pa fuera”.
Para ver por primera vez “pa dentro”.
Limpiando por fin sus manos
para sanar las calles, los bosques, los
océanos, a los seres que sienten y al planeta
agonizante por los sinsentidos y las barbaries.
Un marzo extraño, atípico
Este marzo para el recuerdo
Que transformaría sus vidas
Un antes y un nuevo después, espero.”
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El iaio

Annex al Correu del Dijous

La família d'Hugo Sanz Escriche, de 3r B de Primària, ens envia aquest conte, que compartim.
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