25 N

Número 776 · Dijous, 3 de desembre de 2020

El 25 de novembre de 1960, tres dones
anomenades Les Papallones, les germanes
Pàtria, Minerva i María Teresa Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana,
van ser brutalment assassinades per la policia
secreta del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
En homenatge a elles i a totes les dones que
han patit tantíssim pel fet de ser-ho o han perdut la vida, l'Escola es va omplir de papallones
i de ganes que açò acabe.
Des d'Infantil a l'ESO, de menuts a grans,
fent murals, cantant, preguntant i debatent.
Amb els grups de 2n d'ESO hem celebrat
una Tertúlia Feminista Dialògica, on-line intercentres, tractant les relacions apassionades i

Fotos de les diverses activitats al voltant
del 25 N realitzades a l’Escola.

lliures per commemorar aquest Dia en
Contra de la Violència de Gènere.
Hem dialogat amb els Centres d'Educació
Especial Verge de l'Esperança (Cheste), el
CEIP Palància (Algímia d'Alfara) i l'IES Hort
de Sant Feliu (Alginet).
També Emili Olmos, professor jubilat de
Les Carolines, vingué a l'Escola per
deixar un centenar d'Agendes Feministes. Costen 6'40 € i s'han d'encarregar
al professorat tutor.

Al centre de Picassent es va guardar un
minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere i des de l'Ajuntament “s’ha
treballat de forma coordinada amb els centres educatius del municipi per a la conscienciació i sensibilització de l’alumnat des de les
edats més primerenques, un treball clau per
promoure la igualtat i eradicar la violència
contra les dones en les seues diferents
manifestacions. Perquè l'educació és la
base”. (Regidoria d'Igualtat).
Ni una més!

Petites Biografies: Álex Palacín Pérez

“Sóc Alex de la XXV Promoció, tinc contacte amb
alguns companys/es i sempre que ens veiem
acabem parlant dels anys passats a l’Escola i els
grans moments que hem viscut. Van ser anys de
molta felicitat i vivències.
Han passat deu anys des de què vaig acabar però
sembla que va ser ahir. Respecte dels estudis, he

fet la carrera de Turisme i he treballat en una empresa d'events.
Us envie una abraçada!”
I nosaltres una altra Àlex, que se'n recordem de la
teua alegria!
Molta sort i salut!
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La Policia continua investigant...
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Una de les proves definitives per trobar a
pressumptes assassins és la dels patrons de
sang.
Aquesta prova utilitza funcions matemàtiques
i càlculs per tal de localitzar l'angle d'on va sorgir un rastre sanguini segons la taca que
apareix en l’escena del crim.
L'alumnat de Tercer d'ESO, dins
el Projecte de la Policia Científica, va realitzar diversos assatjos i mesures i, finalment, un
model-maqueta matemàtica per
trobar més pistes i arribar a conclusions.
Cada vegada més a prop de
desvetllar el misteri.
Ací teniu algunes fotos.

Enhorabona, Berta!

Dimecres 25 de novembre es va celebrar a Alginet el Trofeu de Tardor
de la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana.
Berta Bernardo Ballester participava al Nivell 5 i va quedar en segona
posició i li va fer molta il·lusió pujar-se al podium.
Berta està feliç!! Hui se n’ha dut la copa a classe per ensenyar-la i
compartir la seua alegria amb els seus companys i companyes de 5é
de Primària i aquest cap de setmana, s'ha celebrat a Alberic la III Prova
d'Iniciació de les províncies de València i Castelló de Patinatge Artístic
en la modalitat Lliure i ha obtingut el resultat APTA, passant ja a Categoria Territorial, la màxima!!!
Setmana completa de bons resultats després de mesos sense poder
entrenar a la seua pista, treballant a casa com podia, però sense parar.
I en tornar, entrenant diàriament i amb molta il·lusió fins arribar ací.
Ara a continuar treballant en una nova etapa esportiva!!
Açò ha estat possible gràcies al seu Club de Patinatge, el Príncep d'Espanya de Picassent i a la seua entrenadora Ana Jiménez i a Nerea
Sanchís, que sempre estan damunt de Berta perquè se supere dia a dia.
Bon treball !
Enhorabona Berta, Campiona!!

Natural disasters

Berta Bernado Ballester.

Eureka

Els grups d'alumnes de 1r A i B d'ESO han encetat un
nou Projecte de Treball des dels Àmbits de . Es tracta de
"Natural disasters", en el qual hauran de fer recerca i tractament de la informació, presentacions dels diferents
riscos naturals, redacció de notícies amb testimonis en

Alumnat de Tercer
d’ESO realitzant
investigacions
semblants a les
què realitza la
Policia Científica.

Berta Bernado Ballester,
segona al podium.

castellà, valencià i anglés, maquetes i gràfics; hauran de
jugar al Kahoot i realitzarTertúlies Dialògiques Literàries.
Els Desastres Naturals que treballarem són els terratrèmols
i les erupcions volcàniques, les inundacions i tsunamis, les
sequeres i la desertització, la pluja àcida i les fuites nuclears,
els incendis forestals, els huracans i els vessaments de
petroli i plàstics a la Natura.
Interessant, eh?
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Moltes felicitats
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Entre el 3 i el 9 de desembre fan anys:
Emma Casares Galeote, Hugo Monzonís Ruiz i
Idaira Melisa Plon Trujillo, 4; Alejandra Chardí López
i Daniel Díaz Martínez, 9; María Andrade Real i
Miguel Montaner Vila, 10; Daniel Pena Ubeda i Pau

Montesinos Torcal, 11; Adela Mira Lozano, Marc
Casany Fernández, 12; Raymon Biggins Cubells, 13;
Montiel García López i Rubén Gil Borrás, 14 i Iciar
López Llanos, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... melsa [mɛ́lsa]

1.- f. ANAT. Òrgan del sistema circulatori dels vertebrats, de color roig
fosc i forma ovoide, situat a l'esquerra de l'estómac, que produïx glòbuls
rojos i destruïx els inservibles.
2.-f. Lentitud i indolència en les accions. No puc suportar la melsa que
té a l'hora de treballar.
3.- lo que és bo per al fetge és roín per a la melsa.
Localització de la melsa al cos humà.

Mmmm, quin berenar més bo!

Hem celebrat el pas de
l'estació daurada com cal:
l'alumnat d'Infantil, el més
menut de l'Escola, i el que és
una mica més gran, el de 1r
i 2n de Primària, no hem
pogut ressistir-nos a una
bona Castanyada com la
Tardor mereix.
Així que hem surtit les
taules de fruites que
aquesta temporada ens
dóna i no pocs infants i
professors ens hem vestit
de castanyeres, per
gaudir d'una vesprada a
l'aire lliure plena de sabor
i bon gust.

Fotos de La Castanyada
2020.

Dimarts 1 de desembre es commemorà el Dia Internacional de
la lluita contra la SIDA, una malaltia que ha causat la mort a més
de trenta milions de persones i contra la que no hi ha vacuna
encara.
Una altra pandèmia, aquesta, amb víctimes estigmatitzades.
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Papis... anem al Teatre?
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El Teatre Escalante ens ofereix una estupenda programació per al mes
de desembre i els primers dies de gener. Anoteu:
L'1, 2 i 3 de desembre, un espectacle de circ actual i divertit: EMPORTATS, de La Trócola Circ. Al Teatre Martín i Soler (Palau de Les Arts).
Del 6 al 12 de desembre, també al Teatre Martin i Soler del Palau de
Les Arts, un espectacle carregat d'emocions que combina cinema i teatre:
PEREGRINOS.
Del 13 al 17 de desembre, al mateix teatre, la picaresca d'un personatge inoblidable: PINOCCHIO.
Del 27 al 29, al Teatre Principal de València, un festival d'animals,
música i sorpreses: SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES.
I el 3 i el 4 de gener del 2021, també al Teatre Principal de València,
una aventura a l'illa perduda: CRUSOE.
Papis...anem al teatre?

Rutes literàries

Cartell de la Sala Escalente.

Llegim al diari Levante Emv la iniciativa de l'Ajuntament de
València per “acostar-se a l'obra literària de Vicent Andrés
Estellés mitjançant una ruta amb 12 punts senyalitzats amb
plaques en què es podrà accedir al títol o a un vers de l'autor
relacionat amb eixe enclavament...”
Autors com Marc Granell, Carmelina Sánchez-Cutillas i
Maria Beneyto s'afegiran a aquestes rutes literàries.

Soledad Sevilla

La pintora valenciana ha estat guardonada amb el Premi
Velázquez, un dels més importants guardons internacionals
per les Arts Plàstiques.
Enhorabona!

Aire lliure, joc lliure!

Pintura de Soledad Sevilla.

-Xiquets i xiquetes, aquesta vesprada fa un solet que acarona les nostres
pells. Anem a passejar pel barranc?
-Sííí! ressonà la resposta a l'aula de 4t A de Primària.
De seguida es va formar el rebombori típic d’un grup d’infants feliços i entusiasmats amb la idea de sortir de l’aula i sentir la Natura humida i perfumada
d’un esplèndid dia de Tardor a finals de novembre.
Una xiqueta corria pel camp cridant:
- Sóc lliure!
Després, li va contar al mestre que va ser el primer que va dir quan va
eixir de casa després del confinament.
Altres xiquets i xiquetes no
pararen de fer descobriments:
-Ací hi ha una cabana. Veniu a ajudar-me! Una bona colla va còrrer de seguida
cap allà.
- Ací hi ha ossos d’animals, van dir uns altres. N’hi ha hagut un assassinat! Hem
d'investigar!
També hi ha qui seu sota la garrofera-cabana a llegir o a dibuixar.
I és que no és gens fàcil expressar-vos l'entusiasme que reflectien les seues
cares per cada descobriment, per cada subtil aprenentatge, per cada moviment
per amagar-se darrere les roques o matolls de timó o romaní.
Però, em va semblar que açò era l'essència d'allò que anomenem Escola Les Carolines.
Joan Tormo. Tutor.
Alumnat de 4t A de Primària a l’aire lliure.
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