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La Festa de la Primavera

Condol Solidari

Aquesta setmana en la que ens
trobem estaríem celebrant la Setmana
de la Primavera dedicada, de nou, als
llocs i temps d'esplai escolar i que conclouria aquest dissabte proper en la
Gran Festa de la Primavera.
Hagués sigut una Setmana plena d'activitats a l'aire lliure com: El món dels
donyets (la pineda plena de cordes,
hamaques de relax, munts de pinyes,
fulles, flors per fer mandales i jugar a les
cuinetes), Jocs d'aigua (als areners amb
poals, safes, embuts, pedres...) Pintura
corporal (al compàs de la música), murals
(a les parets...) construcció d'un Menjador
(per a les petites aus) o de jocs (amb
peces gegants), “Scape Room”, tallers de
Manualitats (per fer atrapasomnis, pompons), jocs de taula (per al pati), parades
(amb menjar fet per l'alumnat d'ESO), la
Correu del Dijous 724 del passat any 2019.
rifa (del pernil), llibres (per a menuts i
grans) o tallers de bricolatge (per fer instal·lacions lúdiques que es quedaren als
patis de l'Escola)... moltes activitats durant la Setmana i moltes també per realitzar
conjuntament en família aquest dissabte dia 30.
Però no podrà ser. Ho deixarem per millor ocasió... amb la mateixa il·lusió.
Benvinguda, Primavera!

Des del Correu del Dijous
volem manifestar el nostre condol i solidaritat a totes les
famílies i amics de les persones
víctimes de la pandèmia del
COVID-19.
Descansen en Pau.

El suport emocional
Des de dimecres 13 fins divendres 22 de maig hem organitzat
unes TeleXerrades amb la
psicòloga de l'Escola, les tutores i
les famílies de tots els grups d'Infantil per compartir inquietuds i
dubtes sobre els infants i el confinament i de com ho viuen depenent de cada situació familiar i
personal.
Han estat moments en els
quals hem tingut el plaer de trobar-nos amb tants de vosaltres.
Hem intentat, com sempre, ser
un dels vostres suports.
Gràcies per participar.

Foto d’una de les TeleXerrades amb famílies, professorat d’Infantil i Piedad, la Psicòloga de l’Escola.

Eduard Santas Carbonell
Ens hem trobat al Palau de Les Arts a Ester Carbonell qui va ser Presidenta de l'AMPA i Secretària
del Consell Escolar i mare del nostre antic alumne
Eduard (Edu per nosaltres) de la XXIX Promoció.
Ens ha contat que està estudiant tercer curs a la
Facultat de Dret de la Universitat de València, que li

va molt bé i que continua la relació amb el grup de
companys i companyes de la Promoció i que es
troba bé i molt a gust.
Doncs t'enviem des d'ací una forta abraçada i ens
n'alegrem molt de tornar a saber de tu!
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Tertúlies a distància
Durant aquesta etapa telemàtica des de l'assignatura de Castellà hem
continuat amb les Tertúlies Literàries que estan emmarcades dins el
Pla de Lectura del Departament de Llengües; tant a 2n d'ESO amb la
novel·la "El Capitán Alatriste" d'Arturo Pérez Reverte com a 4t amb l'obra de teatre "Las bicicletas son para el verano" de Fernando Fernán
Gómez, els alumnes comenten un fragment del capítol que els ha cridat
l'atenció, sempre respectant els torns de paraula i, en lloc d'alçar la mà,
només han d'escriure torn al xat o rèplica si és per refutar a un company.
Ho fan genial i compartim un temps tots junts!!!

Fotos de pantalles
de les tertúlies
literàries
realitzades per
l’alumnat de 2n i 4t
d’ESO.

Poesia per tothom
L'alumnat de 1r d'ESO, en el context del Dia del Llibre, va escriure un
poema.
Posteriorment vam decidir fer un vídeo individual recitant el seu poema
amb imatges de llibres de fons o imatges relacionades amb el seu text.
L'activitat va resultar força interessant i va tindre un èxit de participació.
Els poemes ens han ajudat a expressar els nostres sentiments i a valorar
la Cultura i la Literatura en aquests temps tan complicats.

Poesia per tothom de l’alumnat
de 1r d’ESO.

Tot sobre Els Castells
Abans de començar aquesta Escola a distància que a hores d'ara ens
està tocant viure, els infants del grup d'Inuits (Infantil 3A) començàren el
magnífic Projecte dels Castells amb el que tots i totes estavem molt il·lusionats i amb ganes d'aprendre el què, el com i el per què.
Creàrem grups d'experts per investigar i després compartir- ho a
l'aula: castells per dins, per fora, castells del món, contes i llegendes
de castells...
I de sobte arribà el confinament i vam haver de continuar des de casa
i hem compartit el que a cadascú li
ha tocat estudiar.
És per això que, des de
l'estima que us tinc i des de
les ganes de tornar-vos a
veure en persona i riure tots
plegats, done les gràcies als
infants i les seues famílies
per continuar i compartir.
Sou uns campions!!!
Eva

Tres fotos de la classe INUITS i el seu profecte: Els Castells.

2

Dijous 28 de maig de 2020

Moltes felicitats
Entre el 28 de maig i el 3 de juny fan anys:
Zhoe Redondo Valero, Mario Ros Herranz, 4; Martina
Marabé Martínez, 5; Claudia Izquierdo Torres i Neus Julià
Gil, 6; Lara Prieto Ribot, 7; Montserrat Ballesteros Martell
i Pau Marín Nácher, 8; Iván Portolés Peñalver, 9; Mariola
Roca Llorens, 10; Carles Blázquez García, 11; Teo Carlos
Serrano Vallbona, 13; Berta Lluïsa Albiñana Moscardó, 14;
Daniela López Médico, 15 i Mateo Llácer Gallart 17.
A totes i tots moltíssimes felicitacions i per molts anys!!

I volem felicitar a la Companyia teatral El Micalet pel seu 25
aniversari: Joan Peris, Ximo Solano i Pilar Almeria, juntament
amb un bon grapat d’actrius i actors professionals, es van embarcar en el projecte de fer un centre de producció i exhibició
de teatre en valencià al Teatre Micalet.
Va ser un 13 de maig de 1995 amb la funció d'Eduardo
de Filippo, Nàpols milionària.
Des d'aleshores més de trenta espectacles alguns tan
emblemàtics com Ballant, ballant, Ai Carmela,
Hamlet canalla, Nadal a casa els Cupiello o El
jardí dels cirerers-Premi de les Arts Escéniques
Valencianes i en el què Josep Manel Casany,
pare de Marc de 6é A, formava part de l'elencs'han representat al teatre del carrer Gullem
de Castro de València.
Han sigut premiats en múltiples ocasions,
sempre reconeguts pel públic, així com per la
Generalitat Valenciana, La Cartelera Turia,
Cartelera Levante o la Associació d’Actors Professionals Valencians.
Per molts anys més!
Companyia “El MIcalet”.
Podem veure a Josep Manel Cassany.

L’acudit de
Llorenç Giménez
A casa d'un ornitòleg:
- I vosté, com distingeix un pardalet
mascle d'un pardalet femella?
-Fàcil. Jo els acaricie, si es posen contents, són pardalets i si es posen contentes, pardaletes.

Els noms
Llegim a Levante EMV una notícia sobre els noms
que els valencians posem als fills i filles i que ens ha
cridat l'atenció: Maria i Antoni són els més nombrosos seguits de Francesc, Carme, Dolors o Teresa.

Titular de prempsa del “Levante-EMV.

Sobre els nascuts a la darrera dècada sabem que
augmenten noms com ara Martina, Paula, Daniel i
Hugo, però no oblidem Pepa ni Empar com tampoc
Llúcia, Sofia ni Manel, Rafael, Alexandre, Adrià, Lluc
o Àlvar.

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

Objectiu 12:
Garantir modalitats
de consum i
producció
sostenibles.

Enigma
Assenyala la paraula que, una vegada ordenada,
ni és una hortalissa ni és una verdura.

VRAE
MENTOPI
CROFOLIL
GLELUTA
TALAMP
Solució: PLATAN.
Les altres són: Rave, Pimentó, Coliflor i Lletuga
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Contra la pena de mort
A les classes d'Ètica de 4t d'ESO acabem aquesta setmana de treballar el tema de la pena de mort i, entre les
activitats que hem fet es troba el visionat de la pel·lícula
"La vida de David Gale" (un ferotge activista en contra
de la pena de mort que, paradoxes del destí, és acusat
de la violació i assassinat d'una companya de protestes.
A tres dies de la seua execució, concedeix una aclaridora entrevista a una coneguda periodista. Pel.ícula del
2003 dirigida per Alan Parker) de la qual hem fet una
vídeotutoria per comentar-la així com recerca de notícies
i d'informació.
Publiquem una interessant reflexió sobre la notícia
de l'abolició de la pena de mort per a menors a
Aràbia Saudí, d'una de les alumnes del curs.

Foto del rei d'Aràbia Saudita Salman bin Abdelaziz al-Saud

“Quan vaig introduir al buscador “notícies
sobre la pena de mort”, m’imaginava -o, almenys
desitjava- que no hi haguera moltes, després de
tot, és una situació a la qual el món ja s’està
acostumat, malauradament.
D’una banda, la part de mi que, inconscientment, sabia que açò no s’ha acabat, s’argumentava a ella mateixa que, les notícies, estan fetes
per a vendre. Idees, pensaments, esperances,
pors... Qui sap. No sóc jo qui decideix. Però a
ningú li manen cobrir un article que no cride l’atenció, perquè, hui en dia, no destacar, vol dir no
importar -almenys per a la gent de dalt-. Per això
mateix no m’esperava, per a res, trobar-me amb
un article com aquest: no havia escoltat res
sobre això abans de buscar-ho directament.
Em va semblar fins i tot irònic. Com és que no
ens assabentem de coses com aquestes?
Per què és més important el segon aniversari
de la filla de la Kim Kardashian que l’abolició
d’una llei que incomplia els drets humans i els
dels nens a un país sencer?

El meu cap divaga sobre la pregunta: quina proporció de persones s’hauran assabentat de
cadascuna d’aquestes notícies? A qui li convé?
Però, el més irònic de tot és, sense cap dubte,
el titular. En llegir-lo la meua expressió va variar
tant en uns segons que va ser digna de vore.
Primerament, sorpresa extrema. Els meus ulls
es van obrir tant com van poder i la meua
mandíbula va perdre tensió.
Després de la sorpresa inicial, els meus trets
van moure’s fins que la ràbia va fer que les celles
passaren d’estar en alt a ajuntar-se a la part baixa
del front. El meu cervell bullia d’ira i d’impotència
per haver permés, sense adonar-me, que aquesta
situació continuara en
l’anonimat. I va donar pas
a la tristor, en comprendre
l’enorme nombre de nens
i nenes que havien sigut
executats i executades a
Aràbia Saudita.
Però, després de tot,
aquesta és una notícia d’esperança i alegria perquè, el
27 d’abril d’aquest any -fa
menys d’un mes-, ja no castigarien a infants a morir
per cap mena de crim
comés.
Totes aquestes emocions
vaig identificar en un instant
-de segur que hi havia mésperò, la que s’ha mantés al
llarg del temps és la incomprensió.
No entenc com es pot desvaloritzar tant a les
persones -als ciutadans i ciutadanes del mónque són tan humanes com qualsevol altre, independentment del seu poder adquisitiu o polític o
social, com perquè algú decidisca que la seua
vida ja no té valor. I menys encara un menor d’edat, que no ha tingut ni temps suficient per a desenvolupar-se ni per establir criteris d'allò que
està bé o malament.
No comprenc com alguna persona, pot sentir-se
tan superior com per a decidir posar fi a la vida d'un
altre ésser humà com si fóra un simple error que
s’ha de solucionar de la forma més ràpida i eficient
-que ni tan sols es pot atorgar aquesta concessió,
ja que, és sabut que no és sostenible ni eficient-.
Així i tot, és un gran pas en aquest món i a pesar
que encara hi queda molt per fer, són aquests
avanços els que en poden dur a una sòlida societat
igualitària, equitativa i justa.”
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Telecolònies
Continuen arribant-nos fotografies d'aquestes colònies
tan especials: les telecolònies.

Ací teniu quatre fotografies
d’alumnat de Primària fent
colònies a casa.

Estem esperant-vos...
Això semblen dir els diferents edificis
de l'Escola quan els visitem en aquests
dies tan especials de confinament.
Sembla que ens diguen que tenen
ganes de veure'ns, d'escoltar-nos, de
riure i plorar amb nosaltres, d'esperarnos cada matí i descansar cada cap de
setmana... com mostren les fotografies
preses per l'Equip d'Administració en
una de les seues visites.

Cinc fotos d’espais de
Les Carolines sense
alumnat.
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Estem esperant-vos

(Continuació)

Altres cinc fotos de
l’Escola sense gent.

Relació epistolar
Encara què aquest any no hem pogut anar-nos totes i
tots junts, les colònies no podien faltar a la nostra Escola.
Després de viure l'experiència de fer-les a casa, les xiquetes
i xiquets de Segon de Primària van escriure el dilluns unes
cartes a les seues mestres per contar aquesta nova aventura.

Carta de Silvia

Totes les cartes han de tindre una resposta, així que ahí van
les nostres.

Carta de Verònica.
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