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L’Escola és dona
Des de 1972, any del nostre naixement, el Col·legi ha estat un apassionat defensor dels drets igualitaris apostant per la coeducació.
En aquells anys dels inicis, encara escrits en un trist blanc i
negre, un grup de dones i homes mestres acompanyats per
les primeres famílies, treballàvem denunciant el llenguatge discriminatori, el sexisme en jocs i joguines, el currículum escolar
silenciós amb
les dones pel
fet de ser-ho...
Quasi 50 anys
després, curs
rere curs, la
tasca continua
perquè la llibertat
continua
construint-se.

tra Escola. La convivència és un dels aspectes de la vida que
amb més afany ensenyem; la tolerància i el respecte ocupen
un lloc privilegiat entre els valors escolars. La crítica responsable i la denúncia argumentada, dues de les eines que ens
ajuden en la nostra condició de ciutadans i ciutadanes. La paraula i el diàleg com a instruments per millorar les relacions.

Quatre exalumnes de la 29a Promoció en la celebració del Dia de la Dona l’any 2013.

(Text enviat a les famílies al 2013
amb motiu del 8 de març).
«Estimades famílies:
La coeducació és un dels fonaments pedagògics de la nos-

L'amor a la llibertat i el rebuig de la violència.
Aquestes són algunes de les raons per commemorar cada
8 de març el dret a la igualtat entre homes i dones».

Entrevistes de sol·licitud de plaça per al curs 21-22
Des del mes de gener estem realitzan entrevistes amb
famílies interessades en conéixer Les Carolines i què
busquen una plaça per matricular al seu fill o filla el pròxim
curs escolar 2021-2022.
Tindrem una primera reunió telemàtica en la què donarem
informació sobre el nostre ideari pedagògic, les nostres
metodologies i la informació administrativa més important.
Per poder establir cita i convocar-vos, és necessari telefonar
a l’Escola en horari de 9 a 17 hores.
Les entrevistes són telemàtiques i mitjançant la
plataforma digital MEET. Aquesta plataforma és una de les

ferramentes de Google, fàcil i senzilla d'utilitzar. Quinze minuts
abans de la cita, enviarem un enllaç al correu de la família a
través del qual serà convidada la família, per poder accedir
a l’entrevista.
Quan les condicions sanitàries ho puguen permetre, organitzarem un passeig presencial per l'Escola per a que pugau
conèixer-la de primera mà.
Per últim i quan puga ser, abans de setembre, organitzarem una jornada per a que els menuts i menudes, protagonistes d'aquesta aventura, puguen conèixer l'Escola i
jugar una estona en les seues instal·lacions.

Petites Biografies: Laura Aguado Martorell
“Hola, sóc Laura, de la promoció XXII. Una vegada vaig acabar la meua etapa a Les Carolines,
vaig realitzar el mòdul d'Educació Infantil ja que
sabia -des de ben menuda- que volia dedicar-me
a la docència.
Una vegada acabat el mòdul vaig continuar formant-me amb el Grau d'Educació Infantil. Les
pràctiques del Grau les vaig realitzar ací a
l'Escola i en finalitzar els estudis de Magisteri
vaig tindre la sort de poder formar part d'aquesta

Escola com a monitora d'autobús, de menjador i
de patis.
Actualment, seguisc ací a l'Escola, molt contenta de formar part d'ella.
Una forta abraçada!”
I nosaltres també estem molt contents de veure't cada
dia Laura. Rep una forta abraçada de totes i tots nosaltres
també.
Laura té, actualment, 29 anys.
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Nous aimons l’Art / We houden van Kunst /
Nós amamos Arte
El grup d'Infantil 5 anys B
hem escollit un nou Projecte de treball, tot i seguint
la nostra particular Volta al
Món: el viatge per l'Art.
De moment, hem fet una
parada a França i els Països Baixos perquè ens han
interessat Henri Matisse,
Rajacenna van Dam i Piet
Mondrian i, amb ells i elles,
hem treballat la composició
i el collage, les línies, la
verticalitat i horitzontalitat i
el color.
Al Brasil, hem conegut Tarsila do Amaral i ens ha agradat tant que hem
representat algunes de les seues obres més característiques emprant la
plastilina.
Seguirem viatjant i
descobrint
altres
artistes i us ho contarem!

Quatre fotografies dels
treballs d’Infantil 5 B
dins del seu Projecte de
viatge artístic per tot el
món.

El Debat
L'Equip format per Carlota Albiñana, Siro Bernardo, Erik Román,
Xavi Ayala, Ana Chirivella, Alba Alhambra, Hugo Albert, Àlex Moya
i Paula Gómez, ha estat treballant de valent preparant i realitzant
la sessió del Debat celebrada passat dimecres dia 24 de febrer.
Han estat setmanes intenses, sota la direcció del seu professor
Víctor Furió, en les què la recerca d'informació, així com el treball
de l'expressió oral, la comunicació i la redacció del tema a debatre:
«la compatibilitat del desenvolupament econòmic amb el respecte
al medi ambient», els ha tingut força ocupats.No s'ha aconseguit
passar a la següent fase, però ha pagat la pena l'experiència.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat està organitzada
per la Xarxa Vives de la Universitat de València (UV), Politècnica
de València (UPV), Abat Oliba de Barcelona, Universitat d'Alacant, d'Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Internacional de
Catalunya, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de Lleida,
Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Quatre imatges de l’equip i de
les sessions de preparació de
la Lliga de Debat, amb el professor responsable del grup,
Víctor Fèlix.
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Moltes felicitats
Entre el 4 i el 10 de març fan anys:
Andreu Montesinos González i Julia Signés Garcia, 4;
Ayala Hernandez Gonzalez, Mara Gallud Domínguez i
Marc Piera Herrero, 5; Annie Planells Cabanes, 6; Amanda
Monleón Vargas i Gema Diago Arribas, 7; Gael García

Tarazona i Sira Morant Gallego, 9; Claudia Monge de la
Encarnacion, 10; Clara Rodríguez Vallés, 11 Manuel Latorre
Verdú, 13; Aitana Fernández Alonso, Lucas Maria Gomez,
Oriol Hernández Albert, 14 i Guillermo Barragán Sosa, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... safa [sáfa]
1.-f. Recipient de poca profunditat, generalment de forma circular, destinat a diversos
usos domèstics i higiènics.
2.-f. Jaç de pedra sobre el qual volta el trompellot o rugló del molí d'oli.
Una safa de plàstic.

Numeràlia (xifres i percentatges) 9
Quin any va nàixer l’alumnat de Les Carolines?
Tot l’alumnat de l’Escola ha nascut ja al Segle XXI, però quants alumnes van nàixer cada any:
Any 2003.......... 1 alumne/a. Enguany farà 18 anys.
Any 2004.......... 10 alumnes. Enguany faran 17 anys.
Any 2005.......... 50 alumnes. Enguany faran 16 anys.
Any 2006.......... 55 alumnes. Enguany faran 15 anys.
Any 2007.......... 60 alumnes. Enguany faran 14 anys.
Any 2008.......... 58 alumnes. Enguany faran 13 anys.
Any 2009.......... 54 alumnes. Enguany faran 12 anys.
Any 2010.......... 53 alumnes. Enguany faran 11 anys.
Any 2011.......... 49 alumnes. Enguany faran 10 anys.
Any 2012.......... 52 alumnes. Enguany faran 9 anys.
Any 2013.......... 51 alumnes. Enguany faran 8 anys.
Any 2014.......... 53 alumnes. Enguany faran 7 anys.
Any 2015.......... 50 alumnes. Enguany faran 6 anys.
Any 2016.......... 51 alumnes. Enguany faran 5 anys.
Any 2017.......... 45 alumnes. Enguany faran 4 anys.
Any 2018.......... 11 alumnes. Enguany faran 3 anys.
Any 2019.......... 7 alumnes. Enguany faran 2 anys.
Any 2020.......... 1 alumnes. Enguany faran 1 anys.
TOTAL .............................. 711 ALUMNES.
Gràfica de l’alumnat que ha nascut cada any.

Efemèride científica
El 6 de març de 1937 va néixer
l'enginyera i cosmonauta Valentina
Tereshkova. Va ser la primera
dona que va viatjar a l'espai exterior,
a bord de la nau Vostok 6.

Valentina Tereshkova

Al 1992, Mae Jemison va ser
la primera dona afroamericana
que va viatjar a l'espai a bord
de l'Endeavour

La sort
Hui dijous 4 de març
s'estrena al Teatre Rialto
de València La Sort, escrita, dirigida i interpretada
per Juli Disla i Jaume
Pérez (pares de Pol, Infantil 3B). En La Sort, els
autors/actors, narren la
seua pròpia vida a l'escenari: la seua vida com a
família homoparental, el
seu desig d'adopció, el fet
de realitzar-ho i un homenatge al seu fill.
Des del Correu del Dijous
Cartell de l’obra de
us desitgem tot l'èxit profesteatre «La sort».
sional que aquest nou repte
teatral mereix i us enviem una forta abraçada.
Molta Merda!

Mae Jemison
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Millorant el futur
Els grups de 5é de Primària es troben immersos en
el seu Projecte sobre la Tecnologia i han tingut moltes
idees d'objectes que podrien millorar la nostra vida.
El mètode ha sigut recollir-les totes i mostrar-les
als seus companys de 1r de Secundària per triar
les millors per ser desenvolupades.
Així han arribat a seleccionar l'Umbrella water,
un paraigües pensat no per lliurar-se de l'aigua
de la pluja sinó per replegar-la i l'Ambientador
Dues fotos de l’alumnat de 5é de
tropical, dissenyat per poder posar ambientadors
Primària amb el seu Projecte.
als lavabos.
La tasca no acaba ací doncs estan preparant el llançament dels productes i és per
això estan treballant en publicitat, marca, web i viabilitat.

Escriure una carta, interpretar un text
Els grups de 6é de Primària han començat a treballar el Teatre, després de recordar
la teoria i donat que cada tipologia textual té les seues característiques, s'han posat
en marxa amb exercicis de respiració i de vocalització per a passar, seguidament, a
fer jocs teatrals i de mímica tant individualment quant per parelles, i ja han començat
a escriure i a representar petites escenes i a reconèixer sense complexes que els
encanta el Teatre.

El Teatre de l’alumnat de 6é de Primària.

D'altra banda participen en el Projecte: "Amistat per correspondència", convidats per l'Escola"Jardí de
l'Ateneu"de Sueca.
Han rebut una carta i han escrit
i enviat la seua amb les presentacions amb les què s'han
descrit, han contat les seues afiLa carta de l’alumnat de 6é de Primària.
cions i, potser, algun secret...
Estan participant amb molta il.lusió, experimentant la màgia de la
relació epistolar i en disposició de fer noves i nous amics.

Cosín

Entrevista a Pepe Cosín a Valencia Plaza.

Llegim amb plaer a Valencia Plaza l'entrevista
a Pepe Cosín (pare de dos antics alumnes, Mario
(Promoció XVI) i Irene Cosín Guillén (Promoció
XIX) amb el doble motiu del seu nomenament
com a Degà del Col·legi d'Interioristes de la Comunitat Valenciana i dels 35 anys de l'obertura
del seu estudi de disseny Cosín Estudio.
Estem molt contents de saber de tu de nou i
recordar el xiquests (ja adults) i a Isabel.
Us enviem una forta abraçada a tota la família
i els nostres millors desitjos de molts èxits professionals més.

Entre actors i antics alumnes
Passat 13 de febrer Emili Olmos, profesor jubilat de l’Escola, anà a comprar pa, com
fa tots els dissabtes, al Forn de Toni, de València. Ell diu que és el pa més bo del Sistema
Solar. En arribar a la porta hi havia molta gent esperant, oh, però què emocionant, li
saludà una dona, un home i la filla d'ells que resultà ser Maria Gómez Ferrero, antiga
alumna de la Promoció 32 i germana de Paula que està en 4t de Secundària.
De vesprada se n’anà al teatre Micalet per veure la funció de Xavi Castillo. Aquest
anava contant notícies de la premsa i criticant-les amb sarcasme. En una ocasió
parlà de la princesa Leonor que el curs que ve estudiarà a un institut de Gal·les i el
curs li costarà 76.000 €. I per què no s'ha apuntat al Cabanyal o a Les Carolines?
diguè el còmic, que, en ocasions li preguntava coses al públic.
Acabada la funció i eixint del teatre Emili es trobà Marta Elvira Macià Casasnovas,
antiga alumna de la Promoció 20. I així va pasar eix emocionant dia de febrer.

L’actor Xavi Castillo amb Emili Olmos.
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