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Marc Granell

Les distincions de la Generalitat reconeixen aquest
any la tasca dels membres del sector sanitari, serveis
socials, agroalimentari, transports, neteja, seguretat i
emergències, educació, administració pública, ciència
i investigació, cultura, mitjans de comunicació i entitats
solidàries.
En representació del sector educatiu, va recollir la
distinció el President de l'Associació de Directores i
Directors d'Infantil i Primària, Ginés Pérez Gea.
Des de l'Escola agraïm, per la part que ens pertoca,
que el nostre Govern recorde tots els sectors socials
-i el nostre en particular- en aquesta lluita comuna
d'alumnes, famílies i treballadors de l'ensenyament
contra la pandèmia. Moltes gràcies.
El premi de les Lletres ha estat atorgat al poeta
Marc Granell qui va dir que suposa un honor per a
ell haver estat premiat al costat de "estaments realment necessaris i essencials per a la defensa de la
vida de tots, i al costat dels qui ajuden a viure-ho
més plena i normalment possible".

El President de la Generalitat, Ximo Puig, entrega al poeta
Marc Granell el Premi de les Lletres Valencianes 2020.

El poeta va recordar “els pares, amb el seu exemple
de l'amor a la cultura, saviesa i bondat per acceptar el
meu camí; després dels amics lliures i combatius, molts
d'ells mereixedors més que jo d'aquest guardó ".

Marc Granell i Rodríguez.

Nosaltres des de l'Escola li enviem una forta
abraçada (és l’oncle de Marc i Adrià Granell exalumnes de la 10a i 16 Promocions respectivament),
i la nostra càlida enhorabona, puix ja fa uns anys que
a les nostres parets, penja un quadre amb un poema
que ens va dedicar:

“A l'Escola Les Carolines,
en agraïment i homenatge.
Sembrar és l'important.
Fer crèixer
com en la terra el blat
dins de cada mirada
la llum que interroga i ens salva.”
Marc Granell. Juny 2002.

Petites Biografies: Óscar Cebrián Broseta

El nostre estimat Óscar és un alumne de la 29a Promoció que ens conta:
“Una vegada vaig acabar la meua etapa escolar a
Les Carolines, vaig continuar estudiant Informàtica a
Florida Universitària. Mentrestant, durant l'estiu, vaig
realitzar un curs de Monitor de Temps Lliure, (les
Pràctiques les vaig fer a l'Escola) i em va resultar molt
gratificant i una experiència molt enriquidora.
Va ser aleshores quan vaig veure que m'agrada més
dedicar-me a l'Educació Infantil que no estar tantes
hores davant dels ordinadors. De totes maneres, em
vaig graduar com a Tècnic Superior en Administració

de Sistemes Informàtics i Xarxes. Però, una vegada
aconseguit el títol l'any passat, la meua decisió va ser
la de fer un canvi radical i estudiar el Grau Superior
d'Educació Infantil. Enguany ha sigut un curs amb
molta incertesa i clarament atípic, però a pesar de tot,
no em puc queixar dels resultats i al setembre
començaré el segon curs.
Me n'alegre molt de contactar amb vosaltres de nou.”
Nosaltres també ens n'alegrem molt i et desitgem
molta sort en aquesta nova aventura vocacional.
Una abraçada molt forta, Óscar!
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Altre 9 d’Octubre

Connexióa Primària amb una experta en socarrats.

Pintant socarrats A Primària.

Pintant i decorant les classes a Infantil.
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A tot l'equip de mestres ens haguera
agradat poder realitzar aquesta Festa com
ho fem sempre, és a dir, acompanyats per
les famílies i gaudint tots plegats (mestres,
infants i famílies) d'aquest dia, dels seus
tallers i de la interacció de tot el col·lectiu,
però donades les circumstàncies, ens hem
d'ajustar a una nova forma de fer les
coses, això sí, sempre amb alegria i ganes
de compartir.
Ha sigut diferent, però bonic.
Sense filaes, excursions al centre de la
ciutat o a Xàtiva, sense representacions
teatrals amb públic familiar... l'alegria ha
estat continguda donada la situació. Però
l'alumnat , el professorat i els companys i
companyes de serveis hem obert la mà de
l'afecte i la companyonia per poder celebrar aquest 9 d'Octubre de la millor manera
possible.
A 5é i 6é de Primària l'alumnat va realitzar
distintes experiències arrelades a les nostres
tradicions. El conjunt de l'alumnat va gaudir
d'aquest dia preparant socarrats i elaborant
els seus dissenys tradicionals. També tinguérem una connexió amb una persona experta en la seua elaboració que ens va
contar nombroses anècdotes que ens van fer
estimar millor l'artesania del nostre territori.
També a la vesprada jugàrem a diferents
jocs tradicionals valencians.
I a l'etapa Infantil es van muntar tallers on
manipular elements diversos com ara el
fang o les espècies, o d'història i pintura.
Per finalitzar la setmana, res millor que
un bon berenar a base d'orxata i fartons.
Fins al curs vinent, 9 d'Octubre!!!

Treballant amb fang i
espècies a Infantil.

2

Dijous 15 d’octubre de 2020

Moltes felicitats

Entre el 15 i el 21 d’octubre fan anys:
Enaitz Ossorio Mulas, Llum Sainz Peris i Emma
Veguer Montesinos, 3; Julia Leal Villar, Lola Llobat
Derlinchán i Júlia Martorell González, 4; Laia
Castelló Soler i Guillermo Chilet Santamaria, 5;
Martina Díaz Manzana i Carolina Díaz Manzana, 6;

Noelia Pena Baute i Pau Bataller Costa, 7; Alex
Sánchez Domarco, 9; Carla Martínez Díaz, Nahuel
Juanes De Fez i Ana Rozalen Alonso, 10; Carlos
Calvé Olivares, 11 i Rubén Llario Mohedano, 14.
A totes i tots moles felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... capicua [kapikúa]

1.-adj. i m. Que es llig (un nombre) igual d'esquerra
a dreta que de dreta a esquerra. El 252 és un
capicua.
2.-m. Bitllet d'una rifa, de loteria, d'autobús, el nombre del qual és un capicua. Li agrada col·leccionar
capicues.

Ací teniu alguns nombres capicua per
a la vostra col·lecció particular.

L’Equilibri inestable

En l'assignatura de Física i Química de 4t
de l'ESO, l’alumnat ha començat la part de
la Física amb l'estudi de les forces.
Aquesta magnitud, què ens acompanya
per tot arreu, pot arribar a ser molt interessant si aconseguim “dominar-la”.
L’equilibri inestable s’aconsegueix quan
podem fer passar la direcció de la força pes
per la base d'un objecte en una posició,
diguem-ne... no habitual.
A l'aula ho vam provar amb un motxo i
amb una taula i ho vam representar amb un
esquema.
Ací teniu algunes fotos.
Podeu provar ho a casa, però aneu en
compte de no trencar l’objecte usat.

Més sobre la COVID-19

Dues fotos d’Equilibri Inestable.

El grup de 5é B de Primària en el marc del Projecte
sobre la COVID-19, està preparant els anuncis per
a realitzar una campanya de conscienciació sobre
distints aspectes de la malaltia: se centra en temes
com ara saber quins són els grups de risc, tenir en
compte quins són els hàbits que afavoreixen l'augment de les defenses per prevenir millor la malaltia,
prendre major consciència de la importància en
aquests moments de les persones sanitàries o de
com fer un bon ús de la mascareta.
A la imatge es veu el petit estudi improvisat a
l'aula per gravar els anuncis.

Alumnat de 5é B de Primària gravant anuncis sobre la COVID-19 a l’aula.
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Prohibit fixar cartells. REA
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de 6é de Primària; de MacDiego autor de la renovada
imatge corporativa de l'Escola, Assad Kassab, pare de
Massad, 4t d'ESO i de Julieta 3r de Primària, o els de
Manel Granell, pare dels antics alumnes Marc i Adrià (de
les Promocions10a i 16a respectivament) un dels quals,
Marc, també té obra a l'exposició.
Si us agrada el disseny gràfic, podreu gaudir d'affiches
preciosos, suggerents, provocadors, elegants o divertits.
Romandrà oberta fins l'11 de novembre.

Al Centre del Carme de Cultura Contemporània, al carrer
Museu 2 de València, podem gaudir de gran nombre de
cartells de molts dels artistes valencians que els han dissenyat. Destaquem els que estan vinculats amb l'Escola
com és el cas d'Ortifus, pare de Saúl Ortiz, antic alumne
de la 5a Promoció; de Lina Vila, mare de Gustavo- antic
alumne de la 33a Promoció i d’Ester Gardey que cursa

Contra la pobresa

Pobresa Zero vol cridar l'atenció amb motiu del Dia Mundial per
l'Erradicació de la Pobresa, sobre les desiguals conseqüències
de la pandèmia provocada per la covid-19, evidenciant que la
situació d'emergència sanitària afecta especialment territoris i persones amb menys recursos, la qual ha generat una crisi social.
Per això fan una crida a les organitzacions, plataformes, institucions i la ciutadania valenciana a participar en les activitats i accions ciutadanes contra la pobresa.
Concentració de Pobresa Zero a València: 17 d’octubre, a les
18:00 hores en la Plaça de l’Ajuntament.

In memoriam

Cartell anunciador de la convocatòria de Pobresa Zero a València.

Passat dimecres 7 d'octubre
va morir, als 80 anys, el director
de cinema Francesc Betriu.
Havia realitzat, entre d'altres,
les pel·lícules: “Furia Española”, “La Plaça del Diamant”
o “Rèquiem por un campesino
español”.
Català de naixement, residia a
València.

Cartell de la pel·lícula
“La Plaça del Diamant”.

Alguns dels cartells que es poden observar al
Centre de Cultura Contemporània El Carme.

3 d’octubre

Passat 3 d'octubre a Emili Olmos, professor
jubilat de l'Escola, li publicaren un article al
Levante EMV amb el títol de 3 d'octubre.
Al franquisme el curs començava el 3 d’octubre i l'ensenyament era oficial o lliure. Lliure
no era sinònim de llibertat sinó que t’apuntaves
a estudiar a un col·legi o una acadèmia, i oficial
era estudiar a un institut. La majoria d’alumnes
estudiàvem en ensenyament lliure perquè hi
havia pocs instituts. El curs no acabava un dia
concret sinó a meitat o finals de juny quan
podies anar a l’institut a examinar-te.
Jo vaig estudiar a un seminari i després en
acadèmies i era brutal en un dia examinar-te
de 7 o 8 assignatures, i si suspenies al juny tenies l’opció de setembre.
Ai, però el 3 d’octubre del 1970 jo vaig
començar COU -Curs d’Orientació Universitària- a l'Institut del Cid. Era un dissabte però
en aquella època els dissabtes també teníem
classe. Ai, però a l'Institut passaven coses
molt estranyes: la profe de Mates, el profe de
Llatí et posava un examen el primer trimestre
i si l'aprovaves es guardava la nota i al juny si
també havies aprovat els altres exàmens no
havies d’examinar-te de l’assignatura. Uf!,
unes coses molt estranyes.
Sí, la vida era prou distinta a ara.
Emili Olmos i Pasqual
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