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El Dia del Llibre
Un Dia del Llibre sense llibreries obertes, sense cues,
passejos ni actes multitudinaris; sense celebrar-lo a
l'Escola; tal volta a casa sí ha pogut ser (la celebració) encara que Sant Jordi, Cervantes, Shakespeare i el Drac de
Sant Jordi saben que, cada vegada que obrim un -siga el
dia de l'any que siga- creix una rosa.
I ho hem celebrat a casa amb lectures, creacions d'il·lustracions i la lectura d'una entrevista a Joan Turu. L'alumnat una
mica més gran s'endinsà en l'univers de Galeano, Monzó,
Woody Allen, Publi Ovidi Nasó, o Guy de Maupassant.
També es va treballar la poesia, els cartells, la Fira del
Llibre... i per sumar-nos a la festa silenciosa de la lectura
d'aquest 23 d'abril, hem escollit un poema d'un escriptor
valencià Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Premi de
les Lletres Valencianes, Vicent Andrés Estellés.

La 55 Fira del Llibre de València es celebrarà del 22 d'octubre a l'1 de novembre de 2020 als Jardins de Vivers, esperant que la situació d'excepcionalitat torne a la normalitat
a la tardor.
Inicialment estava programada del 30 d'abril al
10 de maig, però va ser
ajornada com a conseqüència de l'actual crisi
sanitària mundial causada pel Covid-19.

Cartell de la Fira del Llibre

Les aventures de
la mà negra.

Res no m’agrada tant
res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru
Vicent Andrés Estellés
el pimentó torrat, tallat en tires.
cante, llavors, distret, raone amb l'oli cru,
amb els productes de la terra.
m'agrada molt el pimentó torrat,
mes no massa torrat, que el desgracia,
sinó amb aquella carn mollar que té
en llevar-li la crosta socarrada.
l'expose dins el plat en tongades incitants,
l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.
després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,
agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament,
eucarísticament,
me'l mire en l'aire.
de vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme
cloc els ulls i me'l fot.
Vicent Andrés Estellés

Alberto Jolí, llegint a sa casa.

Rafa Fayos Gregori
Passat mes de març, el nostre equip d'alumnat de
4t de Secundària assistí a l'edifici La Nau de la Universitat de València per participar en la Lliga Debat.
Una de les components del Jurat i portaveu era Carmen Gregori, tia del nostre estimat antic alumne

Rafa Fayos de la 28a Promoció i ens contà que està
estudiant Medicina a València i que acadèmicament
li va molt bé.
Ens n'alegrem moltíssim de tornar a saber de tu i
t'enviem una abraçada forta a tu i als teus pares.
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Teletreball 1
Amb l'arribada del confinament la classe de Cinqué “A” de
Primària ha hagut de canviar la perspectiva del seu Projecte. Amb
molt d'entusiasme han començat a preparar aquesta revista:

POTTERNEWS. Dins trobareu tota mena de notícies relacionades amb el món màgic. Aquí teniu la primera edició. Esperem que us deixe PETRIFICUS TOTALUS!
https://www.flipsnack.com/Veracarolines/
3potter-news-n-num-1.html

Cançons fetes per al confinament
Clàudia Sànchez, alumna de 3r B de Primària ha realitzat
un treball interessant: una selecció de cançons sobre el
confinament. Per tal d'elaborar aquest llistat, la xiqueta ha
cercat molta informació, com ara el nom de les cançons,
els autors, l'any de creació, col·laboradors...,

4.- CALMA
Interpretada per: Coque Malla.

5.- CONTRA EL CORONAVIRUS!

CANÇONS FETES PER AL CONFINAMENT
Per Clàudia Sánchez i Oltra

Interpretada per: Cantacanalla.

6.- LA RUMBA DEL CONFINAMENT
Interpretada per: La Belluga Animació.

1.- RESISTIRÉ 2020
Produïda per: Pablo Cebrián.
Warner Music Spain.
En benefici de Cáritas.
Amb la participació de: Álex Ubago, Andrés Ceballos
(Dvicio), Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita,
David Bisbal, David Otero, Davis Summers (Hombres G), Daniel
Marco (Despistaos), Diana Navarro, Ele, Georgina, India
Martínez, Ivan Torres (Efecto Pasillo), José Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner,
Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo,
Sofía Ellar, Susana Alba (Efecto Mariposa) y Vanesa Martín.

2.- AVES ENJAULADAS
Interpretada per: Rozalén.

3.- BARRER A CASA
Interpretada per: Álvaro Soler i Sofía Ellar.

7.- VOLVEREMOS DE BRINDAR
Interpretada per: Lucía Gil.

8.- CORONAVIRUS ANTHEM
Interpretada per: Ajay Stephens.

9.- ONE WORLD: TOGETHER AT HOME LIVE 2020
A benefici de: Global Citizen i World Health Organization.
Interpetrada per: Lady Gaga, Elton John, Billie Eilish, John Legend,
Marina Gold, Coldaplay, Stevie Wonder, Paul McCartney, Led Zeppelin, Rihana, Kanye West, The Rolling Stones, Alicia heys, Andrea Bocelli, etc.

10.- SYMPHONIE CONFINÉÉ-LA TENDRESA
Cançó composada en 1963 per Hubert Giraud, Escrita
per Noël Roux i cantada per Bouvril.
Intepretada en 2020 per 45 artites francesos confinats.
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Moltes felicitats
Entre el 30 d’abril i el 6 de maig fan anys:
Anna Crespo Sanchez i Mateu Navarro Gutierrez,
6; Paula Muñoz Llácer, 12; Teo Vizcaino Bravo, 13;
Jose Espinosa Villoldo, 14; Álvaro Martínez
Sánchez, Ángel Alemany Blasco, Paula Montero Rinaldi i Sandra Caparrós Roig, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!
I felicitem també a la família de Lucía (3rB Primària)
i Helena (Infantil 5B) perquè ha nascut Minerva passat 18 de març. Una dolça salutació a tots vosaltres
i benvinguda al món, Minerva!

Els acudits de
Llorenç Giménez
A l'escola de Primària de Montroi, un alumne pregunta al mestre:
-Com s'escriu bala?
-Com sona- li diu el mestre.
I el xiquet va escriure: pum!

Lucía i Helena amb la seua germaneta Minerva.

Enigma anterior
Moltes gràcies a les famílies que ens han escrit
posant nom a les tres fotografies de les mestres
d'Infantil 1 i 2 que publicàvem la setmana passada.
Aquesta és la solució:

Enigma
Quina d'aquestes ciutats és l'intrusa, és a dir, no
segueix la mateixa lògica geogràfica que les altres?
1-Meri

2-Julia

3-Laura

MADRID, ROMA, BARCELONA, OSLO,
ESTOCOLM, VENÈCIA, BOSTON.
Solució: La ciutat intrusa és Boston perquè és l'única que no pertany a
Europa. Madrid, Barcelona, Roma, Oslo, Estocolm i Venécia són ciutats
europees.

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

Objectiu 8:
Promoure
el
creixement
e c o n ò m i c
sostingut, inclusiu
i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball
digne per a tothom.

Fotografíes actuals de Meri, Julia i Laura.

Conferència
Passat dijous, les components del Gabinet Psicopedagògic
de l'Escola i un grup de mestres de Les Carolines, va assistir,
telemàticament, a una interessant conferència online a càrrec
de Vicenç Arnaiz, psicòleg expert en la primera infància, a la
que ha dedicat la seua vida professional a través de l'Equip
d'Atenció Primerenca de Menorca: “Què li passa al cervell dels
infants durant el confinament? “
Vicenç Arnaiz ha ajudat a pensar l'educació des del punt
de vista de la salut mental, de tot allò que té a veure amb
el benestar afectiu i
psíquic de l'infant.
Fou un plaer escoltar
a Vicenç i continuar
formant-nos en aquests temps d'aïllament.

Moment de la teleconferència
de Vicenç Arnaiz.
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Teletreball 2
Els infants d'Infantil es
posen molt contents amb les
videocridades de les seues
mestres i els companys/es.
A més, gaudeixen molt amb
els vídeos de contes i activitats que envien i els enviem.

Quatre imatges de videocridades del professorat
d’Infantil al seu alumnat.
L’escola als ordinadors personals.

El Consell Escolar
S'ha creat un correu del Consell Escolar, en
el qual les famílies us podeu posar en contacte directe amb nosaltres:
consellescolar@lescarolines.com
Dimarts 28 d’abril es celebrà una nova reunió
del Consell Escolar del Centre, amb aquest
Ordre del dia:
1.- Explicació de les gestions dutes a terme
per l'Escola i modificació definitiva del rebut
per als mesos de maig i juny.
2.- Proposta d'una de les representants de
les famílies del Consell Escolar.
3.- Precs i Qüestions.

Reunió, per vídeotrucada, del Consell Escolar de Les Carolines.

Sobre la matriculació, la reserva de plaça i les
confirmacions de places de l’alumnat
Des d'aquesta setmana estem realitzant entrevistes telefòniques i per videoconferència amb noves
famílies que volen presentar la sol·licitud de plaça a
Les Carolines, per al pròxim curs escolar 2020-2021.
De moment els estem enviant aquella informació
administrativa necessària, però no estem donant-los
la documentació administrativa que hi caldrà per a
formular la sol·licitud.
La raó per la qual no estem donant el tradicional
sobre amb la documentació és perquè la Secretaria
de Les Carolines està acabant de preparar una
plataforma per tal que tota la documentació es puga
adjuntar telemàticament, sense que les famílies,
donades les actuals circumstàncies, hagen de presentar-la a l'Escola.
Sí que comentem a les famílies que, en el moment
es tinga l'autorització administrativa, les citarem a

l'Escola per a que puguen veure les instal·lacions del
nostre Centre Escolar.
Com tots els anys l'Escola està acabant de preparar
el full de "Confirmació de Plaça" per al pròxim curs escolar 2020-2021. La pròxima setmana rebreu, per correu electrònic, una circular per tal que ens confirmeu
el manteniment de la plaça escolar, per al vostre fill o
filla, per al pròxim curs. Així mateix haureu de confirmar-nos si, per al pròxim curs, us cal el Servei de Menjador Escolar i el de Transport Escolar, per tal que es
pugen preparar durant els pròxims mesos. En aquest
mateix full veureu que també enguany es presenta la
possibilitat d'abonar, durant els mesos de juliol i agost,
el 50% del mes de setembre pròxim.
Aquesta informació us demanem que la retorneu
per correu electrònic fins al 15 de maig.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Teletreball 3
Es basen en 7 principis que intentem
Des de les classes de 1r d'ESO, volem
compartir amb tots vosaltres la primera sessió
tinguen presents el nostre alumnat durant
aquesta activitat i, aquests són:
de Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD) que
hem fet a classe de Geografia i Història i que
1. DIÀLEG IGUALITARI: Totes les veus
conten, utilitzem arguments de validesa,
farem setmanalment, quasi fins a finalitzar el
no de poder.
curs. Dintre del tema que estem treballant "El
món grec", estem fent la lectura de
2. INTEL·LIGÈNCIA CULTURAL: Totes
les persones som intel·ligents i totes tenim
l'adaptació de Rosemary Sutcliff del clàssic,
"Les aventures d'Ulisses: La història de
coses a aprendre de les altres.
l'Odissea" I... per què fem aquesta activitat,
3. TRANSFORMACIÓ: Després de compartir la lectura, ja no seré la mateixa persona
a més a més en aquestes circumstàncies?
Doncs, la fem perquè en primer lloc, els mitjans
ni veuré el món de la mateixa manera.
4. DIMENSIÓ INSTRUMENTAL: És
tecnològics ens ho han permet i, en segon lloc
molt important per a mi aprendre noves paperquè es tracta d'una actuació educativa d'èxit
basada en evidències científiques, que entre
raules i expressions complexes que es
Les aventures d’Ulisses.
comparteixen a la TLD.
d'altres, ajuden a accelerar l'aprenentatge en la
5. CREACIÓ DE SENTIT: Comprendre la lectura, comcompetència lectora. Aquestes TLD es fan d'obres clàsparar-la, sentir-me escoltat i valorat, dóna sentit a l’esforç
siques perquè tenen un valor universal, són atemporals,
de la lectura i al meu lloc al grup.
perquè presenten diferents possibilitats d'aprenentatge,
perquè requereixen un esforç, i sense esforç no hi ha apre6. SOLIDARITAT: Pensem en els altres i ens ajudem
sense esperar res a canvi. Som respectuosos amb el torn
nentatge i, perquè la neurociència avala la seua aportació
i l’expressió d’altres.
en l'àmbit social i cognitiu.
7. IGUALTAT DE DIFERÈNCIES: Tots i totes
som diferents però mereixem aprendre el mateix i
tindre les mateixes oportunitats.
Bé, des del Departament de Geografia i Història,
estem molt contentes que l'alumnat estiga tan implicat i es mostre responsable en seguir les pautes per
poder-les realitzar amb èxit i, és per això que des
d'ací volem agrair-los la seua implicació i esforç.
Ànim i per la resta de sessions!

1r d’ESO realitzant una Tertúlia Literària Dialògica per teletrucada.

DEPARTAMENT DE
GEOGRAFIA I HISTÒRIA

El Gabinet Psicopedagògic: Pautes per a l’eixida
Hola famílies! Com va el confinament?
Com van les eixides dels infants que han
començat?
Volem recordar a totes les famílies que des del
Gabinet Psicopedagógic oferim un Servei d'Orientació Telefònic. Podeu consultar qualsevol preocupació, inquietud o dubte contactant amb la nostra
psicòloga: piedad@lescarolines.
També, si necessiteu assessorament respecte a
l'organització i orientació en qüestions acadèmiques
podeu escriure a la nostra orientadora:
aina@lescarolines.com.
Hem elaborat un material per parlar de "les emocions
en confinament". El divendres 24 d'abril enviàrem
aquest material junt amb unes orientacions per l'eixida.
Resumim ací les pautes per si poden servir:
PREPARAR-SE PER L'EIXIDA. EXPECTATIVES
Per eixir anirem amb precaucions. Però necessitem transmetre calma.

1- Abans d'eixir pensem en el lloc on anem, planifiquem i sempre flexibilitzem perquè potser trobem
alguna dificultat.
2- Seria ideal familiaritzar-se abans amb les mascaretes en casa.
3- Contem als infants allò que farem (no cal anticipar massa).
4- Les pautes ben explicades des de casa. Amb
pautes clares i firmes donarem més seguretat.
5- Pensem en un lloc on anar a ser possible amb sol directe, amb possibilitat de fer exercici, d'expandir-se. No
forcem, donem la possibilitat, però respectem el seu ritme.
6- És molt important cuidar les expectatives. Eixir
no és recuperar tot allò d'abans.
7- La part més important és transmetre calma, seguretat. Anirem prudents i segurs.
8- Quan torneu podeu parlar de l'experiència, conteu allò que heu sentit.
9- Podem parlar de les coses que ja no farem igual
i també de les coses que fem ara i que abans no
féiem.
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RESISTIREM: Diari del Personal
d’Administració i Serveis de l’Escola
Durant aquest confinament el Personal d'Administració i Serveis de l'Escola -PAS- ha mantingut una comunicació diària mitjançant un grup de wassap i amb
la creació d'un diari que tots els dies, en format PDF,
arribava a les quaranta persones del grup i a tots els
cooperativistes de Les Carolines.
Notícies, acudits, entrevistes, fotos, disfresses,
aniversaris, receptes de cuina, concursos i tota mena
de comentaris i entreteniments omplien les pàgines
d'aquest diari.
El diari té per nom RESISTIREM i, quan el Correu del
Dijous estiga a les
vostres
mans,
s'hauran publicat
45
edicions
d'aquest diari que
arribava, a totes i
tots els lectors a
l'hora del desdejuni.
Es pretén arribar
al número 50 i ha
estat una forma,
d'estar connectats
mitjançant la nostra xarxa social.
Ací teniu tres fotografies de tres
de les primeres
pàgines del diari.
Ha estat una experiència molt interessant!!

Portada de les edicions 1, 20 i
40 del diari RESISTIREM del
PAS de Les Carolines.

Solidaritat amb el poble Maputxe
El primer trimestre moltes i molts de vosaltres vàreu
comprar l'agenda feminista. Amb la vostra ajuda, la
d'altra gent i la d'Emili, amb la vostra solidaritat, Emili
ha enviat 4.500 € al poble maputxe que com sabeu
està vivint una situació dura dins de Xile.
Podríem recordar que al mes de novembre del
2001 Emili invità 4 maputxes a l'escola i en diferents
sessions els 4 cursos de Secundària van anar passant on els maputxes feien la conferència. Estigué
interessantíssim, Emili intentava que l'alumnat fora
molt puntual i quan els maputxes ja portaven 2 o 3
conferències Emili observà que el ritme de treball al
qual nosaltres estem acostumats no era el d'ells, als
qual els calia una vida més tranquil·la.
Després d'aquell dia tan intens i emocionant Emili

parlà amb l'alumnat i crearen el G.A.M -Grup Ajuda
a Maputxes-.
El primer treball que
van fer va ser replegar llibres de segona
mà, van aconseguirne molts i un dia ompliren un contenidor
d'eixos de camió i via
marítima els llibres
arribaren a territori
maputxe.
Seguirem ajudant-los.
Maduixa Rosa
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