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8, 9, 10... de març
Sabeu quantes dones estan infravalorades per la nostra societat del 2021
a Espanya?
Quàntes vegades el treball d’una
dona no ha estat reconegut?
Quantes dones han sigut silenciades
pel poder judicial privant-les dels seus
drets humans?
Alguna vegada heu arribat a pensar
si al vostre entorn hi ha accions
Dues fotografies de la preparació del mural amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona.
masclistes?
Els pares de Nico i Carmela Climent Navarro (Infantil 5
Heu fet algun comentari o l’heu rebut i l’heu deixat
anys), ens han cedit la paret exterior de la tanca que circunda
passar?
sa casa per utilitzar-la de suport per realitzar amb l'alumnat
Alguna vegada heu intentat frenar totes aquestes
un mural amb motiu del 8 de març.
injustícies?
Així que ens hem posat mans a l'obra i hem debatut entre les
(Continúa a la pàgina 2)
tres etapes què i com fer: sota el lema "Jo em cuide sola", la
protagonista és Pippi Calcesllargues (Pippi Långstrum), triada
perquè aquest personatge s'ha convertit en un exemple dins
el Feminisme doncs materialitza el desig de què les xiquetes
es mostren, igual que Pippi, fortes, atrevides, gens inhibides,
divertides, rebels i amb actitud de repulsa front l'autoritarisme.
Estan pintant-lo totes i tots els alumnes d'Infantil, Primària i
Secundària durant aquesta setmana, malgrat la pluja del dia
8. A més, hem celebrat fòrums de sensibilització sobre dones
importants en la vida de l'alumnat, visites de professionals
qualificats com ara la Directora del Departament de la Dona
de la Creu Roja de València, o l'Elaboració d'aquest Manifest:
Manifest dels i les estudiants de 3r d'ESO amb motiu
del 8 de març de 2021
Hui, dia 8 de març, celebrem el Dia de la Dona. I en
aquest dia us preguntem:

Informem que els dies 17 i 18 de març -dimecres i dijous propers- són no lectius i
no hi haurà classe, segons acord del Consell Escolar Municipal de Picassent.

Petites Biografies: Andrea Romaguera Zaragozà
“Quina bona idea que els i les exalumnes tingam un
raconet a l'estimat Correu del Dijous!
Doncs una vegada vaig acabar els estudis a l'Escola, vaig
cursar Batxiller Artístic a València, concretament al Lluís
Vives. En acabar, vaig dedicar-me a estudiar un Grau Superior d'Educació Infantil mentre treballava fent animacions infantils tant en bodes com comunions i aniversaris.
En una eixida programada des del centre d'estudis en
el que estava, vam visitar el Centre d'Acollida d'Infància
Les Palmeres a Alboraia, i allí va ser on, veritablement,
em vaig adonar que volia ajudar i tindre cura de xiquets
i xiquetes amb risc d'exclussió social.
Va ser, per tant, quan vaig accedir al Grau d'Educació
Social, quan va ser possible desenvolupar-com actual-

ment- les meues tasques a la Residencia d'Acollida de
Mares Adolescents Embarassades i amb Fills d'Alboraia,
on em trobe d'allò més agust sobretot pel que suposa
de gratificant i enriqueridor aportar una miqueta de mi.
Recorde Les Carolines amb molta estima, molta unió i sóc
conscient que he crescut moltíssim amb vosaltres. Una de
les coses que agraïsc des de fa molts anys són els valors, les
vivències i les experiències tan bones des de ben menuda i
que són allò més valuós que m'he emportat de l'Escola.
Gràcies i moltissims saludets a tots i totes!!! Ens
veurem prompte! Una forta abraçada!!!”
Quines paraules més boniques ens dediques! Moltes gràcies
i ha estat un plaer llegir-te! Molta salut i molta alegria! Andrea
Romaguera és de la XXIII Promoció i té, actualment, 27 anys.
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(continuació)

Estimades i estimats companys:
Des de l'Escola i com estudiants adolescents, volem commemorar aquest Dia Internacional de la Dona reclamant LA
IGUALTAT entre dones i homes, en tantes
ocasions denegada per raons de gènere.
A hores d'ara, pensem que no pot ser que,
per haver nascut amb sexe masculí o femení, la vida afavorisca molt més als xics
que a les xiques.
Denunciant LA INJUSTÍCIA que açò suposa i que es veu a molts àmbits de la vida:
Dalt i baix dues fotos de la realització del mural commemoratiu del Dia de la Dona.
el laboral, el personal, l'econòmic i a
tots els llocs del món.
Demanant RESPECTE per al ser
humà, independentment del seu
Gènere.
Denunciant LA INDIFERÈNCIA
amb la què molts homes i moltes
dones viuen l'assumpte de la discriminació de les dones, provocant la
INVISIBILITAT del problema.
Proclamem que tots els Éssers Humans naixem
Lamentant L'EDUCACIÓ DIFERENCIADA a les
LLIURES
I IGUALS i no ha d'haver superioritat de
escoles i a les famílies.
ningú
cap
a ningú.
Com a joves, manifestem la nostra preocupació per
l'actitud de les persones que neguen EL
MASCLISME, els MICROMASCLISMES i ridiculitzen
EL FEMINISME.
Considerem que la prostitució femenina és fruit de
l'actitud supremacista dels clients masculins en considerar que altres
éssers humans
(dones) estan al
seu servei.
Celebració del Dia de la Dona a Infantil.

Des de la tranquil·litat que dóna tenir famílies conscienciades i una Escola que tracta d'educar-nos en llibertat,
commemorem, aquest Dia Internacional de la Dona,
amb una llàgrima per tantes dones víctimes i amb el
somriure pels avanços aconseguits.
Alumnat d’ESO realitzant
les reivindicacions del
Dia de la Dona.

Les companyes i
companys de
3r d'ESO

Alumnat de 3r de
Secundària que ha
realitzat el manifest
pel Dia de la Dona.
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Moltes felicitats i una visita
Entre l’11 i el 24 de març fan anys:
Eva Linuesa Fernandez, 3; Bruno Joan Dizenhaus
Ramon i Simon Donat Nicola, 5; Asier Pozo Sanchez,
Markel Elorza Ortega i Markel Ossorio Mulas, 6; Irina
Palaci Yotoba i Mateo Rozalen Alonso, 7; Lucas González
García, 8; Albert Fornas Coch i Sofia Mocholí Rodríguez,
9; Leo Martínez Bataller, Lucia Blasco Márquez i Valeria
Pomer Calvo, 10; Aaron Bautista Sabanés, Lena Vila
Muñoz, 11; Pau Bermejo Ballester, Roberto Sellés Gómez i
Ruth Revert Pons, 13; Paul Jaume Matalí Auber, 14; Iannis

Ramírez Floropoulos, 15 Joel Ortega
Martínez, Joel Pérez Navarro i
Semret Díaz Irles, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i
per molts anys!!
I passat dia 2 de març, el Ratolí
Sr. Pérez anà a visitar, per
primera vegada, Egoitz Carro
Mayordomo de 1r B de Primària.
Quina sort!
Egoitz Carro Mayordomo.

Parole, parole... monyicot [moɲikɔ́t]
1.- m. Infant, especialment el que encara mama.
2.- m. Jove que té el comportament propi d'un infant.

Un monyicot.

Numeràlia 10
(xifres i percentatges)
A la classe de 1r B de Secundària han tret una estadística sobre 30 alumnes:

Quants alumnes escriuen amb la mà
dreta i quants amb la mà esquerra?
- Amb la mà esquerra..... 4 alumnes
- Amb la mà dreta........... 26 alumnes.
Total..................... 30 alumnes.

Agraim a Ilse van Baarle l'aportació d'aquestes xifres

Gràfica de l’alumnat de 1r d’ESO que utilitza,
per escriure, la mà dreta o la mà esquerra.

Efemèride científica
El 10 de març de 1876,
Alexander Graham Bell va fer
la primera trucada telefònica
amb èxit de la història.
El 14 de març de 1963, va
néixer l'astronauta, polític (actual Ministre de Ciència, Innovació i Universitats del
Govern d'Espanya) i enginyer
aeronàutic Pedro Duque. Ha
estat el primer astronauta de
nacionalitat espanyola.
Alexander Grahan Bell.

Pedro Duque.
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Desitjos de Pau
Amb tot l'alumnat participant, el vam celebrar passat 26 de
febrer. La recaptació -de 1.140 euros i una pesseta! va ser
donada a l'ONG valenciana Escoles Solidàries per al seu projecte a l'Amèrica Central.
Moltes gràcies a totes i
tots perquè per celebrar el
Dia de la Pau mai tindrem
bastants mans.

Quatre fotos de la recollida
d’euros realitzada, el 26 de
febrer, el Dia de la Pau.

El pensament màgic
A l'Escola, ja ho sabeu, comptem
amb una sala que anomenem Màgica,
en la què disposem elements diversos
segons la temàtica i amb els què
l'alumnat juga, com vol, amb ells.
L'alumnat més menut, d'1 i 2 anys, i
el grup d'Infantil 3A (Inuits) han passat
per allí per somniar amb l'hivern amb
paper triturat, rolls de paper penjats,
projector amb animals del Pol Nord per
manipular i... llum negra.
Tot un èxit!

Dues fotos d’alumnat d’Infantil a la Sala Màgica.

Cultura Segura
Passat 2 de març es va celebrar la Jornada Cultura Segura al Palau de Les Arts de València en la
que els diferents representants del sector cultural van debatre sobre el gran problema que la pandèmia
està suposant per a cinemes, teatres, espais musicals o
museus i com aconseguir la tornada massiva del públic.
El formós espai escènic d'aquest acte va estar dissenyat per Assad Kassad, artista multidisciplinar, pare
de Massad (4t B d'ESO) i Julieta (3r B de Primària), obra
de qui també es pot gaudir a l'exposició Encaixar un
captiveri, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València. Enhorabona, Assad, et desitgem molts èxits
Escenari dissenyat per Assad Kassad.
més i moltes felicitats! Una abraçada!

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 que busquen una plaça
per matricular al seu fill ofilla 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 laplataforma
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 convidadala família, per poder accedir a l’entrevista.
Quan les condicions sanitàries ho puguen permetre, organitzarem un passeig presencial per l'Escola per a que
pogueu 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·acions.
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