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Quin bon dia fa!

Qué agradable és poder prendre l'aire fresc a la
cara i deixar-te acaronar la pell pel tebi sol de l'hivern.
Qué agradable és poder alçar una mica més la veu
si la situació ho requereix sense molestar tant.
Qué agradable és mesclar terra, closques de
caragol o fulles de pi i pedres.
Qué agradable és, durant una bona estona, viure a
l'aire lliure i al sol!

Quatre fotos
d’activitats a
l’aire lliure i al
sol.

Petites Biografies: Bàrbara Pons Giner

“Vaig estudiar Arquitectura a València i Arquitectura
del paisatge a Harvard, una experiència meravellosa
que em va reorientar cap a l'Urbanisme sostenible.
La meua passió és millorar la sostenibilitat i
l'habitabilitat de les ciutats, en particular de les
ciutats del Sud Global, per això vaig fer una tesi
doctoral sobre regeneració de rius urbans a Llatinoamèrica.
He tingut una vida nòmada que m'ha portat a
treballar en diverses administracions públiques
i donar classes en Universitats de València,
Madrid, Segovia, Washington i Barcelona.

Tinc tres fills "madrilenyos", però que són del
Barça, perquè vivim ja fa sis anys a Barcelona...
i sembla que ens quedarem una temporada aquí.
Actualment treballe a l'Ajuntament de Barcelona
i done classes al grau d'Estudis Globals a la Universitat Pompeu Fabra”.
Quant ens n'alegrem de saber de tu, Bàrbara!
Molta sort, molta salut i molta alegria!

Bàrbara Pons és de la 3ª Promoció i té, actualment,
47 anys.
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Espeleóloga
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El grup d’Infantil 3A (Inuits) continua amb el programa “Protagonistes del dia”.
Aquests dies hem celebrat el protagonisme d’Alba, qui ens ha mostrat i explicat una de
les seues passions, l'Espeleologia.
Ens ha explicat amb detall què és això de
l'espeleologia i ens ha mostrat el material
que cal per investigar una cova. Ens ha ensenyat, també, les seues fotos i vídeos dins
les coves i ens ha explicat quins animals
poden viure en elles. Tota una experta!
Amb tota eixa informació ens hem trobat en
condicions per fer la incursió en la nostra cova escolar feta d’un excel·lent cartró
per buscar els animals que podien viure dins, així com descobrir les possibles pintures rupestres o realitzar-ne alguna i practicar amb els mosquetons.
Alumnat d’Infantil 3A practicant
l’Espeleologia a la cova de cartró. Una sessió divertidíssima i apassionant.

Rapsodes

Al grup de 5é de Primària, estan treballant l’Art d'expressar
sensacions, sentiments o emocions, per mitjà de les paraules,
els sons i el ritme, especialment a través dels versos: la poesia.

Alumnat de 5é de Primària vivint la poesia.

De pastissos i proporcions

I ho fan en un Taller en el què es fomenta la creació
poética i la recitació. S’ha aconseguit un molt agradable
ambient entre l’alumnat, desitjós que arriben els poètics
moments setmanals.

L'alumnat dels grups de Primer d’ESO ha realitzat una Gimcana per acabar
d'assolir els coneixements apresos a l'aula sobre el tema de les raons, proporcions i percentatges.
Va començar el tema abans
de l'acabament de l'any i la
primera activitat fou fer una
tortada, un pastís per compartir amb tots els membres de la
seues famílies. Per realitzar-lo, entre d'altres feines, l'alumnat va haver de
calcular les quantitats que tenia la recepta original, fent proporcions per a
que quadrés en cada cas.
Gimcana culinària de l’alumnat de 1r d’ESO.
Amb la Gimcana realitzada aquests dies, hem finalitzat aquest tema.

Estudiant els Astres

L'alumnat de 4t d’ESO que ha triat l'assignatura
optativa de Física i Química presenta aquesta
setmana els resultats de les seues investigacions
sobre un tema d’Astronomia que els puga haver
resultat interessant com ara els forats negres, les
sondes espacials Voyager o l’origen de la nostra
Lluna.
Són temes aquestos, explicats i analitzats utilitzant
el llenguatge científic i aportant vídeos, maquetes i
fotografies fascinants.
L'Astronomia és una de les branques més atractives i interessants de la Física moderna.
Eureka
Alumnat de 4t d’ESO realitzant les exposicions
sobre temes d’Astronomia.
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Moltes felicitats

Entre el 4 i el 10 de gener fan anys:
Naim Gámez Simó, 2; Martín Fenoll Mínguez, 4;
Lluna Artiles Moya, 5; Helena Blasco Márquez, 7; Vera
Díaz Llovera, 8; Ezequiel Marcos Martegani Manglano,

Dijous 4 de febrer de 2021
9; David Zaragoza Martínez i Héctor Férriz Liern, 11;
Itziar Yuste Pérez , 14; Alejandro Mocholí Rodríguez, 15;
Alejandro Moya Ferrer i Vera Sancho Escrihuela, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... solatge [soláʤe]

1.-m. Matèria que un líquid porta en suspensió i queda depositada per sedimentació
en el fons del recipient que el conté. No m'aboques el solatge del vi.
2.-m. [col·loq.] Fill menor d'una casa.

Numeràlia (xifres i percentatges) 5

El solatge d’un café.

Els noms de les xiques alumnes
de Les Carolines.

Quin són els noms de l’alumnat femení de l'Escola?
Hem tret una relació dels 303 noms de tot l’alumnat femení de Les Carolines, atenent al primer nom, en cas de
ser compost sols comptabilitzem el primer nom, i respectant la seua escriptura. Ací tenim la relació de noms:
-73 alumnes que tenen nom únic, és a dir que sols hi ha
una alumna que té aquest nom: ADA, ADELA, AINARA,
AINHIZE, ALANNAH, ALIX, AMANDA, ANDREA, ÁNGELA,
ANNE, ANNIE, ARANTXA, AROA, AYALA, AYELÉN,
BERTA, BLANCA, CARMELA, CATERINA, CIARA, CLOE,
CRISTINA, CHIARA, DANIEL·LA, DANIELLA, DIANA,
DUNA, ELBA, ELENA, ELIA, ESTELA, ESTER, EVA, EYRE,
GAL·LA, GEMA, GRETA, HADA, HELENA, ICIAR, IDAIRA,
IRIA, ITZIAR, JOANA, JUANA, JULIETA, JUNE, KEILA,
LENA, LEYRE, LLUM, MANUELA, MAYA, MEL, MONTIEL,
MONTSERRAT, NADIA, NAIA, NAIROBI, OLATZ, ONA,
PAINÉ, ROMA, ROSA, RUT, RUTH, SARA, SEMRET, SIRA,
TELMA, TERESA, ZHOE i ZOE.
-22 noms compartits per dues alumnes per a cada nom:
ABRIL, ALEJANDRA, ARIADNA, CAROLINA, CELIA,
ELSA, IRENE, IRINA, JIMENA, LARA, LAURA, LEIRE,
MARA, MIA, NATALIA, NEUS, NOELIA, OLIVIA, SANDRA,
VALERIA, VICTORIA i VIOLETA.
-11 noms utilitzats per tres alumnes per a cada nom:
ADRIANA, ALICIA, ANA, ANNA, CANDELA, CARMEN,
JULIA, LLUNA, MARIOLA, NÚRIA i VALENTINA.

LABA

Llegim al diari Valencia Plaza que l'Escola d'Arts LABA (Libera
Accademia di Belle Arti), ubicada a l'antiga seu del mític teatre
València Cinema, al C/Quart 23 de la ciutat de València, obrirà les
instal·lacions proper dia 11 de febrer, realitzant la primera jornada
de portes obertes en la què es donarà la seua oferta formativa, la
metodologia de treball i el seu professorat internacional. Entre els
nombrosos artistes que hi
participen, volem fer-nos
ressó del fotógraf Mira
Bernabeu, pare d'Adela
(1r d’ESO ) i Orlando,
antic alumne. Us enviem,
a tu i a la família la nostra
felicitació i el desig de
molts èxits més!,
Seu de LABA a València.

-9 noms estan utilitzats per quatre alumnes per a cada
nom: CARLOTA, DANIELA, LOLA, LUCÍA, MARINA,
MIREIA, NEREA, OLGA i VERA.
-5 noms l’utilitzen cinc alumnes per cada nom: CLARA,
INÉS, JÚLIA, MAR i NOA.
-4 noms el tenen sis alumnes per a cada nom: MARTA,
PAULA, SOFÍA i VEGA.
-4 noms utilitzats per set alumnes per a cada nom:
ALBA, CARLA, EMMA i LAIA.
-1 nom utilitzats per huit alumnes: MARIA.
-1 nom que tenen nou alumnes: CLAUDIA.
-1 nom utilitzat per onze alumnes: AITANA.
-1 nom utilitzat per dotze alumnes: MARTINA.
TOTAL XIQUES DE LES CAROLINES 303 ALUMNES.

Gràfica de noms de l’alumnat femení de Les Carolines.

Jaqueta extraviada

Angeles Serna ens envia un parell de fotos per veure si apareix
la jaqueta de la seua filla Olga Murria Serna de 3r d’ESO.
Si la trobeu porteu-la a la Caporalia d’ESO.
Gràcies.

Olga Murria vol trobar la seua jaqueta.
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Adolescència

Aquesta setmana en les sessions dedicades a la tutoria dels
grups 3r i 4t d’ESO hem projectat dos vídeos de persones
adolescents amb estils de vida diferents per reflexionar, totes
i tots plegats, sobre aquesta etapa de la vida en la què aquest
alumnat es troba immers.

Per una banda una entrevista a Marta Borrell, estudiant

Poesia aquell dia (2)
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sevillana de 17 anys, activista per l’educació i autora del
documental “Una luz en la oscuridad”.
D'altra banda, un altre vídeo en el que s’expliquen les
macro-quedades per pegar-se (“fer una campal”) que
estan tenint lloc a Paterna (l'Horta).
L'alumnat ha pogut comparar les dues formes d'actuar
en la vida i ha donat la seua opinió que ha resultat força
interessant.
I si ens permeteu, us recomanem el documental de Marta
Borrell doncs com a
mestres també pensem
que l’educació és una de
les eines més efectives i
fonamentals per canviar
la nostra societat.
Visualització del video amb
Marta Borrell per part de
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

i vent/ Arrate i jo/.
...La solidaritat va formar part de la nova vida d'Emili. S'apuntà a
Que sabeu vosaltres/ europeus de cap quadrat/ de les misèries/
CEDSALA -Centre d'Estudi i Documentació amb Amèrica Llatina i
d'aquesta gent/ quan les mans bullen de picor/ i els mosquits
Àfrica-. A l'estiu del 1993 viatjà amb CEDSALA a Guatemala en un
modelen el cos/ quan la pluja i l'exèrcit/ entra
viatge solidari. Anaren a la capital. En aquells mocada dia a les cabanes/ o ganiveteja la milpa
ments Guatemala vivia la dictadura miserable de
(dacsa)/ què sabeu dels moments/ d'emergència/
Ríos Montt i molta gent que simplement demanava
quan hom fuig amb desesper/ i amagats a les
terres per poder viure va ser perseguida i assassicoves silenciosament/ els bebés/ amb draps a la
nada. Hi hagué gent que fugí a la selva.
boca/ per a què no ploren/ i els troben/ moren asUn dia Emili s'assabentà que algunes persones se
fixiats/ per no poder respirar/ europeus de cap
n'anaven a la selva i s'uní per ajudar, era perillós
quadrat/ què sabeu/ de parir/ en la foscor de la
perquè et jugaves la vida. Estigué en Pueblo Nuevo
Nit/ entre fang/ i bombes d'helicòpter com a det1, un poblat desperdigat amb cabanes de fusta que
onant/ europeus de cap quadrat/ o d'aldees/ soquasi no tenien ni parets i on sempre entrava l'aigua
carrades de sang/ allà on creix/ selva de l'Ixcan/.
de la pluja tropical, estigué també a una escoleta inÉs bonic el nom/ milpa/ dues síl·labes selvàcreïble, una cabana, el mestre tenia uns 20 anys i
quan en tenia 10 isqué a jugar i en tornar es trobà a
tiques/ difícils d'engolir/ creix amb la duresa del
terreny/ groc i verd/ i no plora/ per no afegir/ més
sa mare i son pare, morts, assassinats per l'Estat.
crits/ a l'indecís incís/ i quan claves les dents/ per
Arrate i jo/ érem les úniques persones/ de l'altre Emili Olmos l’any 1993.
engolir-la/ trobaràs la sang/ dels avantpassats/
món/ que compartíem la soledat/ i els mosquits/
d'aquestes gents/ les pluges/ i els encerts/ intents/ de sobreviure/
morts en el treball/ o en la lluita final/.

Maluy Benet Salinas

Escriptora i fotógrafa, Maluy ha publicat El silenci trencat, una novel·la en la que la investigació sobre una persona morta sense identificar, ens duu a visitar la societat
de finals del S.XIX fins el finals del S.XX, amb els esdeveniments socials, bèl·lics i personals que comporta.
Maluy Benet és, també, mestra i va ser companya nostra
en l’Escola des dels seus inicis (1975 fins 1985). Ha estat
l’autora de diversos llibres de text o del nostre estimat llibre
“Un
passeig
sentimental per
l’Escola
Les
Carolines”, en
compaynía d’altra companya
nostra i fundadora
de
l’Escola, Chon
García-Sala, o
escriptora de
novel·les com
Entrevista a Maluy Benet al Levante-emv.
Una dona qual-

sevol (Premi Ciutat d’Alzira) així com col·laboradora en l’exposició de Sebastião Salgado a la Biennal de València.
Us mostrem la notícia publicada a Levante EMV i la foto dels
i les companyes iniciadores del Projecte Escola les Carolines,
a l'any 1981 al solar que hui ocupa l'Escola. Maluy és, de dreta
a esquerra, la tercera en la segona filera, asseguda.
Estem molt contents d’aquesta nova publicació i et desitgem,
estimada Maluy, mols èxits més. Una abraçada!

Foto de l’any 1981 amb les persones que iniciaren
Les Carolines a Picassent, entre elles, Maluy Benet.
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