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Intervenim el Pati: Un Projecte dels i per als alumnes

Cap a meitat del segle XX, concretament a la dècada del
anys 60, sorgeix un nou moviment artístic als Estats Units
que prompte s'estendrà també per Europa. Es tracta del
Land Art que com el seu nom indica és l'Art de la Terra o
del territori. Ja en eixos moments els artistes reflexionaven
sobre quin tipus de societat havia impulsat "l'american way
of life", una societat basada en el consum ràpid i en les cadenes de muntatge del capitalisme, on l'abundància de
propietats i objectes, era la garantia de l'èxit social.

Comencen també paral·lelament els moviments socials organitzats que lluiten pels drets de les minories i per una nova
forma de relacions socials i també amb el territori, com el
moviment pels drets civils, el feminisme, la visualització LGTB
i que no veuen en la utopia del capitalisme més que greus
desigualtats socials agreujades per un estat en guerra. La
guerra del Vietnam. L'ecologisme esdevindrà també un
d'eixos moviments, que valora la natura i l'ésser humà, conceptes molts arrelats al moviment hippie i les influències de
la filosofia de vida del món oriental.
A Espanya és l'Espanya dels 60 del "desarrollismo" de la
dictadura franquista, de l'especulació i destrucció massiva
del territori per aconseguir un rendiment econòmic i reconeixement internacional immediat a colp de turisme.
Una excepció va ser l'excepcional treball de César Manrique a Lanzarote, què va treballar el paisatge de la seua
illa natal, intervenint a nombrosos paisatges naturals que
s'han convertit en un referent d'art i turisme.

El principi fonamental doncs del Land Art és alterar, amb un
sentit artístic, el paisatge, per produir el màxim d'efectes i sensacions a l'observador. Es pretén reflectir la relació entre els
humans i la Terra, el medi ambient i el món, expressant al
mateix temps el dolor, a causa del deteriorament ambiental
del clima que existeix avui dia. El més important és la interacció de l'humà-artista amb el medi ambient.

Petites Biografies: Maria Andreu Martín

“Sóc María Andreu Martín de la VIII Promoció; us escric des de Bega, un poble xicotet, amb molta natura
al voltant, de l'Estat de Nova Gal·les del Sud a Austràlia. Vaig estudiar Biologia, vaig treballar en recerca
a un laboratori a València fins que vaig decidir viatjar
amb una amiga a Austràlia. Allí vàrem recòrrer el país
com a WOOFER (treballes a granges orgàniques 6
hores a canvi del menjar i l'allotjament) i a una de les
granges en les que traballàrem vaig conèixer a la meua
parella. Vàrem alternar vivint a ambdós països, Aus-

Tres imatges de l’alumnat intervenint els patis de l’Escola.

tràlia i Espanya, i vaig estudiar per obtenir el Diploma
d'Espanyol com a segona llengua i ara vivim a Austràlia.
Sóc mestra d'Espanyol i professora al departament
d'Educació Especial de l'Institut on visc.”
Benvolguda Maria: ens recordem molt de tu i ens n'alegrem de què tu també ens dugues a la memòria!
Una forta abraçada, molta sort i molta salut!
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Intervenim el Pati: Un Projecte dels i per als alumnes (Continuació)

Basant-nos en aquests conceptes i a partir de la frase
"l'obra és el lloc" d'Andy Goldsworthy, un destacat membre
d'aquest moviment on fa palesa la importància d'observar
el nostre entorn amb una mirada diferent, els dos grups de
2n d'ESO estan participant en un Projecte que hem denominat MILLOREM EL PATI, per repensar com podem
intervindre un espai i també un temps que en principi no
és susceptible de ser artístic, el nostre pati.
Reflexionem sobre la durabilitat i convertim la relació amb
el nostre espai habitual en un entorn d'aprenentatge i de

Nous somriures a l’aula

canalització de creativitat, que posa el focus en la capacitat
de qualsevol persona de convertir el seu entorn en un
espai més creatiu, més col·laboratiu, més ètic, més bonic.
A la primera jornada d'aquest projecte l'alumnat va reflexionar
sobre aquestes qüestions d'una manera teòrica i després les
va posar en pràctica realitzant diverses intervencions per
equips de treball cooperatiu al pati.
Esperem que amb aquest tipus de pràctiques l'alumnat
comprenga la gran responsabilitat que com a persones
tenen sobre l'espai al que habiten.

L'expressivitat de tota la cara és una informació amb la que
tots els educadors mesurem els estats d'ànims de la classe i
el procés d’aprenentatge. La mirada dels alumnes sempre
ens aporta molta informació sobre els estats d'ànim a l'aula:
els ulls que es tanques de son, els ulls de sorpresa o curiositat, d'alegria quan tenen un èxit... Però si alguna cosa trobem
a faltar del rostre són els somriures o fins i tot els badalls.
Ja sabeu, professorat i alumnat continuem aprenent i reinventant-nos tractant d’adaptar-nos a estos temps que ens toca viure.

Per a pal·liar aquesta situació els grups de 1r i 2n d'ESO
desenvolupàrem noves eines de comunicació i relació
mentre treballàvem a classe de Tecnologia i aplicàrem una
senzilla solució per a combatre les carències gestuals derivades de l'ús de la mascareta.
La tecnologia ens permet modificar l'entorn material o virtual
per crear solucions útils en un procés de pensament i acció.

Un nou llibre, un nou autor

Tres fotos de les noves expressions elaborades
per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

I si capgirem l'expressió "Com xiquets xicotets"?
Aquesta pregunta marca l'inici del
llibre que ha publicat el nostre company i professor de Valencià de
l'ESO, Santiago López García.
El seu llibre és una mena de Diari
de Projectes, molts d'ells fets ací a
Les Carolines, en el què reflexiona
sobre la llengua, la innovació educativa i els jocs de taula. Un llibre que
pot resultar molt interessant per a educadores i educadors o per a famílies
que volen treballar la llengua a casa
d'una forma amena i divertida.
Enhorabona, Santi!

Portada del llibre escrit per Santi López García.

Nota de la Redacció:
El llibre “Com xiquets xicotets”
és a la venda a la Plataforma Amazon -12,75 €-, o a la mateixa Escola
-11 €-.

Santi López i Sònia Casquete ens
mostren el llibre “Com xiquets xicotets”
que ha escrit Santi.
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Moltes felicitats

Entre el 22 i el 28 d’octubre fan anys:
Arnau García Giménez, 1; Neus Aguilar Guinot, 3; Paula
Roca Ródenas, Miguel Ricarte Català i Anne Hueta
Jimenez, 5; Inés Martínez Jiménez, 6; Martí Climent

Richart, 7; Joel Martínez Atienza i Martín Garcia Calvo, 8;
Carla Mora Gil, 9; María Mercadal Vayà, 10; Carmen Arias
Ibáñez i Adam Axel Lee Garcés,12 i Nelson Lluch Crespo, 13.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... rebombori [rebombɔ́ɾi]

1.-m. Soroll que mou un grup de persones cridant, corrent, esbatussant-se.
2.-m. Avalot de gent insubordinada.
3.-m. Acció de parlar molta gent d'una mateixa cosa insistentment
i amb excitació. L'arribada de l'artista va alçar un gran rebombori en
la ciutat.

El softbol

Una batucada fent “rebombori.

Com ve sent habitual des de
fa uns cursos, l'alumnat de Tercer i Quart de Primària ha iniciat les sessions dedicades als
Espais d'Investigació. Aquestes
sessions consisteixen en què
cada alumne investiga sobre
un tema que li motiva i prepara
una exposició per mostrar-la a
la resta de companys de grup.
La setmana passada, Hugo
Sanz (4t B) va mostrar-nos tot el treball realitzat sobre un
esport poc conegut però força interessant: el softbol (de
l'anglés softball), el qual és una variant del beisbol i també
es practica a l'aire lliure entre dos equips.
Durant l'exposició vam poder aprendre la història d'aquest

Una mica més d’ombra

Visca el Teatre!

Nous tendals al carrer de la Mitja Lluna de l’Escola.

Huga Sanz exposant què és el Softbol.

esport, les seues regles, les diferents posicions
que poden adoptar els jugadors i els materials que s'empren
a l'hora de jugar. Sens dubte va ser una ponència d'allò més
interessant que ens va obrir la curiositat per descobrir una
mica més sobre aquest esport.
Enhorabona!

En el continu afany de millorar
els patis escolars, donat els
nous usos deguts a la normativa
derivada del control de la
pandèmia, hem instal·lat uns
tendals a l’espai que anomenem
Carrer de la Mitja Lluna, per protegir l’alumnat de la radiació directa i de la calor que pot arribar a fer alguns dies.
Els nous espais de pati són rotatius i no sempre ocupen el mateix lloc.
Aquest en concret és dels més assolellats.

Amb motiu de la celebració de la festa del 9 d'Octubre, al grup d'Infantil
4B ha treballat la vida del Rei Jaume I utilitzant la tècnica del teatre d'ombres, ja descobertes, molt possiblement, pels humans primitius davant del
foc a la seua caverna.
Els infants, com podreu imaginar, han gaudit d'allò més.
I qui no?
Visca el Teatre!
Alumnat d’Infantil 4B treballant la vida del Rei
Jaume I amb la tècnica del teatre d’ombres.
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Matilde Mas Ivars

Llegim el seu nom als diaris Levante Emv i El País
aquests dies i la recordem sempre somrient, sempre
col·laborant amb l'Escola. Matilde Mas, mare dels antics alumnes Andrés i Ignacio Suay Mas Ivars (Promocions 11a i 15a respectivament) és economista i,
actualment, directora de Projectes Internacionals de
l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE),
Cap de Projectes del Centre Comú d'Investigació de
la Unió Europea i Catedràtica de Fonaments d'Anàlisi
Econòmic de la Universitat de València. Ens alegra
molt saber de tu i t'enviem les nostres salutacions i
també per tota la família.
Rebeu una abraçada!

Spanish Brass, premiats

Matilde Mas Ivars- Foto El País.

Aquest quintet valencià de metalls ha sigut guardonat amb el
Premi Nacional de Música 2020, en la modalitat d'interpretació.
Amb més de trenta anys de trajectòria en la música de cambra, és
un dels més dinàmics i consolidats del panorama musical. La nova
creació i les obres d'encàrrec són algunes de les constants en el
seu repertori, interpretant programes amb títols inèdits tant de compositors contemporanis consagrats, com de joves talents.
L'alumnat de l'Escola va tindre el plaer d'assistir al seu espectacle
“Brass, Brass, Brass” a l'Audirori de Rafelbunyol. Era el 12 de gener
de l'any 2012 i els infants eren de 1r i 2n de Primària (actualment, els
de 2n ja han acabat els estudis a l'Escola i els de 1r són a 4t d'ESO);
i el 28 de novembre de 2019, el grup de 4t de Primària (actualment a
6é), va assistir al mateix espectacle a l'Auditori de Torrent.
Enhorabona i moltes felicitats, Spanish Brass Luur Metalls!

In memoriam

Spanish Brass Llur Metalls, Premi Nacional de Música 2020.

Premi Max de les Arts Escèniques Especial
de Circ i Premi Nacional de Circ del Ministeri
de Cultura, Rafa Pla, El Gran Fele, ens ha
deixat passat dimarts 13 d'octubre.
Símbol del circ valencià durant dècades i
considerat per molts com l'últim clàssic del circ
a València, Pla va ser una de les figures
d'aquest art, traient un somriure a generacions
i generacions.

Rafa Pla, creador del Circ El Gran Fele, a la dreta en la
fotografia, junt al seu germà van fer durant molts anys
de pallassos al seu circ.

No al fanatisme i sí a la llibertat

“...El cas del professor salvatgement decapitat
divendres passat després de donar una classe
als seus alumnes sobre la llibertat d'expressió i
d'exposar el cas de les caricatures de Mahoma
se suma ara, malauradament, a aquest camp de
batalla (...) que mai hagué d'haver estat sagnant
sinó pacífic i que només hagué d'haver-se lliurat

en el terreny dels arguments...”

Aquest és un fragment de l'Editorial del diari El País
diumenge 18 d'octubre, que reproduïm perquè no
podem estar més d'acord en la defensa de la
intel·ligència, del seny, de la raó i la paraula, com a
eina per resoldre tot tipus de conflictes.
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