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Sabor caribeny

Mercat d'aliments

Seguint amb el nostre Projecte de cuina viatjant pel món,
el grup d'Infantil 5 B va viatjar
a Cuba i, després de conèixer
alguns dels seus menjars més
típics, va escollir que volíem
preparar la nostra Broqueta de
Fruita.
Tot l’alumnat va tastar i descobrir algunes fruites que alguns
de nosaltres no coneixíem i ens
van encantar!
Alumnat d’Infantil 5B tastant les broquetes de fruita.
Ho vam passar genial
Seguim aprenent i ja estem pensant en quin serà la nostra pròxima destinació.

Els tres grups de Primer de Primària necessiten ajuda doncs per dur a terme El Mercat (el seu primer Projecte
de Treball) a causa de la situació actual, no poden fer el típic mercat amb parades, assistència de públic, compra,
venda... però aquesta idea inicial ha evolucionat i, per dur-la endavant, demanen la col·laboració a la resta de
companys i companyes de Primària perquè duguen aliments no peribles (és a dir, que no necessiten fred i que
es conserven durant més temps, com per exemple arròs, pasta, llandes, oli...) i els infants de Primer s'encarregaran d'organitzar els productes i faran una donació a una associació de recollida d'aliments.
Ja saben que han de tenir molt presents les normes d'higiene i, abans de manipular els envasos, procediran a
la seua neteja.
Si sou tan amables, fins el dilluns dia 14 de desembre, podreu dur alló que considereu. Passaran per les aules de
Primària, cada dia, per replegar-ho. Us ho agraixen de debó i us informaran del resultat.
Moltes gràcies!!!

VIH

Passat dimarts dia 1 de desembre va ser el dia mundial de la lluita
contra la SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiència Adquirida).
Degut a la situació actual no ha pogut haver cap concentració ni acte
al carrer, però l'Hospital General de València ha editat un vídeo molt interessant que hem vist en les tutories de 3r i 4t ESO i que podeu trobar
a Youtube. És molt recomanable per fer un recorregut històric desde
l'aparició del virus, les primeres campanyes informatives i de prevenció
i la ressolució de dubtes per part dels estudiants de batxillerat. També,
veure les analogies entre l’aparició del VIH i el SARS Covid ha sigut un
dels aspectes de les sessions. Esperem que la ciència trobe una vacuna efectiva per a combatre aquest virus... però de moment l'ús del
preservatiu és la millor eina per protegir-nos.
Eureka

Petites Biografies: María Giménez Caballero

“Quan vaig acabar la meua etapa formativa a l’Escola vaig
començar a fer Batxillerat de Ciències, però no vaig tardar
en adonar-me'n que allò que m’agradava eren les Lletres i
l’Educació. Vaig canviar de camí i vaig graduar-me en Humanitats. En la Universitat, amb el somni utòpic de canviar
aquelles coses que no m’agradaven del sistema educatiu
actual, em vaig matricular a Pedagogia, però en tercer de
carrera una mestra em va contagiar les ganes de treballar
amb joves en risc d’exclusió social. Tanta va ser la passió
que em va transmetre que vaig graduar-me en Pedagogia i
mesos després estava matriculant-me en Educació Social

Alumnat de 3r i 4t d’ESO visionant el video sobre la SIDA.

per poder tindre ferramentes per treballar en aquest col·lectiu. Com a pedagoga i educadora social, dos anys després,
treballe a un centre de joves i adolescents immigrants
(antigament mal anomenat “centre de menors”) en risc
d’exclusió social. Aquest any també he treballat en un centre de protecció i en un centre tancat amb xiquets i joves
que tenen causes judicials obertes”.
Ens alegrem molt de saber de tu i et desitgem molta sort!
T'enviem una abraçada per a tu i la teua família! s
(Maria és de la 26a Promoció).
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Dues Benvingudes... i un Adéu !
Dues Benvingudes

La Cooperativa Valenciana Escola Les Carolines enguany és un poc més gran, arribant a
estar integrada per 44 persones sòcies. Les
dues darreres incorporacions han estat: Piedad
Alonso Ortiz i Helena Sáez Pellicer.
Piedad començà a treballar a l’Escola el
mes de novembre de 2015, per substituir la
baixa de maternitat d’Aina Soler (l’Orientadora). Posteriorment va fer-se càrrec de la
plaça de Psicòloga Escolar, al Gabinet Psicopedagògic, en jubilar-se la nostra
Psicòloga, Carmen Ferrándiz. És cooperativista des de l’1 de setembre de 2020. Llicenciada en Psicologia, és mare d’Ana (5é
de Primària), Mateo (1r de Primària) i Lluís
(Infantil 4 Anys), tots tres alumnes de
l’Escola.
Helena, entrà a treballar en juliol de 2017,
com a Gerent de Les Carolines, amb un
contracte relleu de l’anterior gerent, Lluís
Montesinos. És cooperativista des de l’1 de
desembre de 2020. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses és mare de
Guillem, alumne de l’Escola (Infantil 5 anys)
i Júlia (en un futur també alumna de Les
Carolines).
Benvingudes Piedad i Helena a la nostra
cooperativa!!

Piedad Alonso Ortiz.

Dijous 10 de desembre de 2020
“Recorde a algunes companyes que iniciaren el projecte escolar i cooperatiu i ja no hi
són entre nosaltres. Ha estat un privilegi i em
sent molt orgullós d’haver compartit temps i
experiències junt a companys i companyes
que han finalitzat la seua vida laboral a
l’Escola.”
“A Les Carolines li veig un futur amb molt de
recorregut tant a nivell pedagògic com cooperatiu.
Amb un equip humà molt preparat, il·lusionat, responsable i implicat en el projecte educatiu de
l’Escola.”
“Al teatre, tots els personatge acaben deixant l’escena i fent “mutis”. A la vida també.
Ara em toca fer “mutis” a mi i deixar a altres
companys i companyes el protagonisme a la
cooperativa; abans però, vull donar les gràcies a l’alumnat, a les famílies i a tot el personal de Les Carolines (docents i no
docents) per haver confiat amb mi. I un agraïment molt especials a tot l’Equip d’Administració i Secretaria per haver-m’ho fet tot tan
fàcil i sempre haver estat al meu costat.”

Helena Sáez Pellicer.

...i un Adéu!

I el passat 23 de novembre es va jubilar el nostre company Lluís Montesinos i Barberà, mestre de Les Carolines
entre els anys 1980 i 1988; gerent de la Cooperativa entre
1995 i 2017; i col·laborador de l’Escola entre els anys 2018
i 2020. Ell mateix ens comenta algunes idees del seu viatge
per Les Carolines:
“Les Carolines per a mi ha estat una experiència
pedagògica viva, il·lusionant, científica i transformadora; però també una experiència laboral i personal
estimulant i enriquidora.”

Helena Sáez i Lluís Montesinos.
Foto novembre de 2019.

L’Equip d’Administració i Secretaria va
sorprendre Lluís, el dia del seu aniversari, el passat mes de novembre, dia en
el qual es jubilava.

Lluís Montesinos amb tot l’actual Equip d’Administració i Secretaria de l’Escola
Les Carolines: Rosa Herrero, Trini Gómez, Núria Fabià i Helena Sáez.

Una abraçada molt gran Lluís i gràcies per la
teua dedicació i esforç en nom de totes i tots.
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Moltes felicitats

Entre el 10 i el 16 de desembre de 2020 fan anys:
Pol Rodrigo Pérez-Accino, 3; Aitana Ruiz Copado i Joan
Gómez Pérez, 4; Noah Andrés López, 5; Marc Colom Montañés, 6; Josep Llácer Fabià i Marc Esteban Álvarez, 7; Hugo
Montesinos Torcal i Rut Colom Montañés, 8; Alejandro Ródenas
Sánchez, Manuela Machado Segura i Vega Pellicer Bernabeu,

10; Noa Terol Peris-Mencheta, 11; Mateo García Calvo, 12;
Aitana Chaqués Antón, Alba Quemades Acojedo i Mireia
Giménez Benlloch, 13; Adrián Arribas Ramírez i Vera Mateu
Soriano, 14 i Iker Jimeno Jimeno, 15.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... gaidó [gajðó]

1.-de gaidó loc. adv. Obliquament, de costat. Camina de gaidó. El quadro està
de gaidó. Em mirava de gaidó.

Pedra, paper i fusta

Escriure de gaidó.

Trobem passejant pel centre de València que la Sala d'Exposicions de la
Junta Municipal de Ciutat Vella, ha organitzat l'Exposició “Piedra, papel y
madera” dels artistes Pilixip i Uan Flores. I aquest últim és, també, el pare
del nostre alumne Teo Flores Verdés 34a Promoció, a qui desitgem tot l'èxit
professional i l'enviem la nostra enhorabona!

Cinc pometes té el pomer...

Cartell de l’Exposició: “Piedra, papel i madera.

Així diu la tradicional cançó infantil, i així han
jugat a l'aula per aprendre alguns dels colors,
els menudets del grup Infantil 3B i, ja veieu a les
fotos, que han estat molt interessats i contents.

Jugant al pati

Alumnat d’Infantil 3B aprenent els colors amb la
cançó “Cinc pometes té el pomer...”

Hugo Garbayo Palerm (1r A de Primària) demanà que li férem
“una foto per al Correu del Dijous” pagat com estava de la construcció obtinguda amb els blocs.
Els seus companys Carlota, Mateo i Ada, no dubtaren en posar
per a Lucas, el monitor–reporter autor de la fotografia.
Les vacances de Cap d'Any
seran des del 23 de desembre,
dimecres, fins dimecres 6 de
gener. Dijous 7 de gener de 2021
serà el primer dia de classe.

Hugo Garbayo Palerm amb
Carlota Gallana García, Mateo
Rozalén Alonso i Ada Maceda
Millás.

Hugo Garbayo Palerm.
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Una Gala molt feliç!!

Passat dijous 26 de novembre publicàvem al Correu la
noticia de la III Gala dels Premis als Audiovisuals Valencians que es celebrà al Palau de les Arts i felicitàvem
expressament als artistes nominats i guanyadors vinculats a l’Escola, però… un oblit ens va fer cometre un error
que hui subsanem i és el de no felicitar als pares de Max
Jannone Guillem, 3r A d’ESO, per les nominacions com
Millor Maquillatge i Perruqueria per la película La mort de
Guillem a Esther Guillem i Millor Direcció Artística a Rafa
Jannone, per La mort de Guillem també.
Lamentem l’oblit i us enviem la nostra enhorabona i
les nostres disculpes.
Felicitats!

Repensar l’escola

Moment de la III Gala dels Premis Audiovisuals Valencians.

Hem trobat a les fotografies exhibides a l'exposició
‘Repensar l'escola: Les Escoles d'Estiu del País Valencià’ al Centre de Cultura Contemporània del Carme, a
amics, col·legues i companys i companyes de l'Escola que
van col·laborar en els Moviments de Renovació Pedagògica
impulsors dels canvis a les escoles al tardo-franquisme. Entre
elles, les de Conxa Franco i Abelard Barberà, mestres fundadors, entre d'altres, de l'Escola Les Carolines i ens ha fet
molta il·lusió.

Conxa Franco, primera per l’esquerra, mestra
de Les Carolines, en una foto dels anys ‘80.

El temps passa ràpid

Exposició de records de l’Escola d’Estiu del País Valencià.

Ha fet 35 anys que Emili Olmos començà a
treballar a Les Carolines com a professor
d'Anglés i Socials al Cicle Superior d'E.G.B.
Era l'any 1985. Entrà substituint Maluy
Benet.També va ensenyar Valencià, Francés,
Viatge a Altres Cultures, Ètica, Educació per
la Ciutadania i alguna altra assignatura i a
l'abril del 2018 es jubilà. Un llarg viatge professional carregat de moltes emocions i que ha
deixat petjada a l'Escola i ens envia aquest escrit que es troba entre la fantasia i la realitat.

“Trobe molt a faltar ser mestre i passat 25
de novembre m'haguera agradat fer aquesta
classe: Bon dia, alumnes del Sistema Solar!
Alceu la mà totes les persones que alguna
volta en la vostra vida heu patit un atemptat!
Uf, ningú, que bé, ai, però hi ha una mà

“...Els MRP van nàixer durant els últims anys de la dictadura i prengueren força durant la transició democràtica.
Eren temps d'incertesa on l’estat democràtic i l'escola
pública estaven per definir. Agents actius en els canvis socials i polítics, els MRP suposen un discurs, una manera de
formular els problemes de l’ensenyament i d’afrontar-ne l’alternativa. Aquests reprenen les idees renovadores dels
mestres de la República, de l’escola nova i generen un pensament crític al voltant del sistema educatiu que s´ha expandit durant quasi quatre dècades ...”

alçada, de qui és? És teua, Emili! Ai, és veritat! Jo vaig patir un atemptat el 25 de novembre del 1988, avui fa 32 anys.
Coneixeu el grup terrorista Terra lliure? No,
no! Jo sí, era un grup terrorista català que
buscava la independència de Catalunya.
Molt bé, Alba! Doncs aquell 25 de novembre
del 1988 Terra lliure havia ficat una bomba
al Banco Zaragozano del carrer Just i Pastor
número 75 de València i jo vivia al 1r pis.
Potser esclatà a les 3 de matí o així, i jo com
sòc la persona que dorm més feliç del Sistema Solar no em vaig assabentar.
De matí m'alce per anar a treballar. Era divendres, i quan vaig al menjador veig que
els vidres de la porta que donava al balcó
estaven trencats. Uf, algun lladre haurà entrat aquesta nit, pense. Investigue i res fur-

tat. Ah, i una pregunta del Projecte Kairós,
si haguera trencat un lladre o una lladrona
els vidres des del balcó, on haurien caigut
els vidres? Dins, al menjador! Molt bé, Aina!
Però els vidres estaven fora, al balcó. Bo,
me'n vaig a treballar ràpidament, jo tenia 34
anys i era el quart curs que estava treballant
a l'escola més emocionant del Sistema
Solar. La coneixeu? Sí, Les Carolines! Molt
bé, Andreu!
Bo, i a la vesprada quan torne de l'Escola
una veïna em conta que Terra lliure havia
ficat una bomba. Emili, i per què estaven els
vidres fora? Per l'ona expansiva, Carla!. Bé,
i la classe ja s'està acabant, podeu eixir al
pati i aprofitar per aconseguir la felicitat, que
com sabeu era un objectiu de la Revolució
Francesa”.
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