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Falles folles fetes foc !!
Amb la indumentària de la Festa, amb
instruments de percussió, amb Premis als
Ninots i a les Crítiques falleres; amb passacarrer, plantà, mascletà i cremà, i amb
xocolatà; així vam celebrar la Festa escolar de les Falles passat dimarts 16 de
març, amb distància, sense el color i la
calor de la multitud, però amb il·lusió,
ganes, música i foc.
Falles folles fetes foc!!

Dues fotografies de la Falla Escolar 2021.

Les vacances de Primavera seran de l'1 al 12
d'abril i El Correu del Dijous tornarà
proper dia 15 d’abril.
Que passeu molt bones vacances!
Petites Biografies: Andrea Buades Asensi
“He acabat aquest any la carrera Universitària
d’Infermeria i, actualment, estic estudiant un
Màster d'UCI (Unitat de Cures Intensives) i estudiant també per presentar-me a l'EIR (Examen
per fer l’especialització i ser resident). Estic molt
contenta i treballant molt.
Sols tinc bons records de l’Escola i tinc molta
sort de seguir en contacte amb vosaltres, ja que
el meu germà, cosina i cosí estan actualment allí,
en primària i l'ESO. A més, els meus millors
amics i amigues continuen sent els de classe de

l'Escola i sempre que ens reunim recordem amb
molta il·lusió aquells anys.
Una abraçada fortíssima per a tots i totes i espere que passe el més prompte possible aquesta
situació i poder reunir-nos tots de nou.”
Quina alegria llegir-te! Com dius, la família està
present a l'Escola. Et desitgem molts èxits tant professionals com personals.
Molta salut i molta alegria! T'estimem.
Andrea és de la XXVIII Promoció i té, actualment,
23 anys.
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El Mural
Ací tenim el Mural commemoratiu del 8 de març.
Tornem a expressar el nostre agraïment a la família de
Nico i Carmela que ens
donà l'oportunitat de fer-lo:
moltes gràcies novament.
Ha estat el resultat de l'esforç col·lectiu de famílies,
professorat, alumnat i personal de l'Escola.
Totes i tots plegats
per ajudar a la
construcció d'un
món més just.

Dues fotos del mural commemoratiu del Dia de la Dona.

Estructures

Estructura molecular.

L'alumnat que cursa l'assignatura optativa de
Física i Química de 4t d'ESO ha conclòs el tema
dels Enllaços Químics amb la presentació de diverses maquetes de les estructures atòmiques de
substàncies conegudes.
El diamant, el quars, la glicerina i el diòxid de carboni,
entre d'altres, han estat explicats amb el suport de la
maquetes que representen les seues estructures.
Una experiència molt interessant i atractiva per tal d’entendre un univers tan menut
com és el de les molecules i cristalls.
Eureka

El Còmic
L'alumnat de 1r d'ESO
ha treballat El Còmic
en el marc de l'àmbit
històric-lingüístic. Així,
ha creat còmics sobre
les primeres civilitzacions. Té aventures a
Mesopotàmia o Egipte,
entre d'altres.
S'ho ha passat molt
bé i ha aprés sobre el
Còmic, la Novel·la Gràfica o el Manga.

Dos dels còmics realitzats
per l’alumnat de 1r d’ESO.

Efemèrides científica
El 31 de març de 1596, va nèixer René
Descartes, el filòsof i matemàtic francés autor
del concepte “Pense, per tant, existisc”.
El 3 d'abril de 1934 va nèixer la primatòloga
Jane Goodall, coneguda perls seus estudis
sobre els ximpanzés.
Jane Goodall amb un ximpanzé.

2

Dijous 25 de març de 2021

Moltes felicitats
Entre el 25 de març i 14 d’abril fan anys:
Carlos Martínez Jiménez, 3; Iker Portolés Rodriguez i
Nacho Granell Fernàndez del Moral, 4; David Monge De
La Encarnación, Iria Nácher Otero, Júlia Garcia Moreno i
June Tronchoni Madariaga, 5; Mia Gascón Urrieta i Lucas
Martínez Esquitino, 6; Ariadna Tovar Tomás, Ángela Alemany Sánchez, Fernando Suárez Mengual, Mario
Blázquez Garcia, Alejandra Bosch GarcÍa i Nadia Guaita
Gil, 7; Carmen Perpiña Liern, Marta Tronchoni Rosa i Marcos
Montesa Climent, 8; Noa Fabado Broseta i Mario Chust
González, 9; Leo Bermejo Ballester i Marcos Ramos Andrés,

10; Héctor Calvé Andrés, Damián Núñez Majewska, Guillem
Maceda Cotino i Pablo Barcenilla Navalón, 11; Diego
Barba-Romero Cruz, Marc Ruiz Calabuig, Nerea Fernández
Felguera, Pablo Navarro Gutierrez, Lukas Ossorio Rubio,
Olivia Raga Prats i Leo Garcia Moreno, 12; Marc Martínez
Bataller, Aitana Segura Lozano, Maria Díaz Balaguer, Alejandro
Aguado Sanchis i Marta López Hernández, 14; Elena Joli
Cuesta i Jaume Pellicer Comín, 15; Borja Clemente Navarro i
Carlota Albiñana Moscardó, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... baf [báf]
1.-m. Vapor o gas exhalat. El baf que ix del perol ha entelat els vidres.
2.-m. pl. Inhalacions del vapor que desprén una tisana bullent.
Feia bafs per a curar-se el constipat.
3.-m. Atmosfera viciada d'un local que ha estat molt de temps tancat amb persones
dins. Així que va obrir la porta notà aquell baf característic de bar sòrdid.
4.-m. Alé o aire expirat, especialment amb referència a la seua olor. Fer baf de vi.
5.-estar sempre al baf de l'olla loc. verb. Ser molt menjador, estar sempre
a punt per a parar el plat.
El baf que ix d’una planxa.

Numeràlia 11 (xifres i percentatges)

Gràfica del color
dels ulls de
l’alumnat de
1r d’ESO.

A la classe de 1r B d’ESO han tret una estadística sobre
30 alumnes.
De quin color són els ulls de l'alumnat de
1r B de Secundària?
-Amb ulls verds....... 2 alumnes.
-Amb ulls blaus....... 2 alumnes.
-Amb ulls grisos.......2 alumnes.
-Amb ulls marrons..24 alumnes.
Total.................... 30 alumnes.
Agraim a Ilse van Baarle l'aportació d'aquestes xifres.

Poesia
Proper dimarts dia
30 de març Emili
Olmos, professor
jubilat de l'Escola,
participarà en el
Recital de Poesia
que tindrà lloc a les
6 de la vesprada al
Teatre Micalet de
València, carrer de
Guillem de Castro
número 73.
Cartell del recital poètic.
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Mª Jesús Carrillo
Felicitem de tot cor a la nova
Directora de la GVA Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu. Ha
pres possessió com a cap de
servei de la biblioteca capçalera
del Sistema Bibliotecari Valencià la col·legiada María Jesús Carrillo, gran professional valenciana
de la documentació qui, també,
és la mare de Pablo i Lucía García-Robledo Carrillo, antics
alumnes de les promocions 30a
Mª Jesús Carrillo.
i 32a respectivament.
Estem molt contents de la notícia i et desitgem molts èxits
professionals més.
Una abraçada en nom de l'Escola!

Racisme? No, gràcies!
El 21 de març de 1960, la policia sudafricana va matar 69
persones en una manifestació antiapartheid a la ciutat de
Shaperville. Passat 21 de març es commemorà la fi de l'Apartheid i la lluita per eliminar qualsevol forma de discriminació
racial al món. Des de 1966, l'Assemblea General de l'ONU
instà als governs del món a reboblar els seus esforços per
eliminar totes les formes de discriminació racial.
L'alumnat de 1r i 2n d'ESO estudia aquest apassionant
tema a les classes d'Educació Ètica.

Carmela Alfaro
Llegim amb plaer al Suplement Aula del periòdic Levante EMV
que “Carmela Alfaro, professora de l'Instiut El Cid i Coordinadora
de l'Espai de Poesia IES CID 3F...” ha dut a terme la iniciativa
de conèixer la poesia d'Antonio Machado amb l'alumnat, coincidint amb el 82 aniversari de la seua mort. La iniciativa poètica
va més enllà i tracta d'afavorir les competències comunicatives,
l'escolta i la comprensió...”
Carmela és la mare de Pau Garbí Alfaro, alumne de la
Promoció 34 i fill també del nostre company Emili.
T'enviem una gran abraçada i la nostra enhorabona!
Salutacions a la família!

Hola!
Passat 3 de març Emili Olmos, professor jubilat de
l'Escola, es trobà María Granero, antiga alumna de la 29a
Promoció i té 22 anys. Ella està estudiant 4t d'Enginyeria
Química i ja acabarà enguany els estudis, està esperant
una xiqueta i se sent molt feliç.

María Granero amb
Emili Olmos.

El 6 de març Emili
es trobà amb Irene
Isern, de la mateixa
Promoció
i
la
mateixa edat. Irene
està
estudiant
Ciència i Tecnologia dels aliments.
Bonics moments.
Irene Isern amb Emili Olmos.

Infants en un campament de desplaçats a Haití. Foto ONU.

Coses a fer abans de morir
Cristina Fernández Pintado – mare de Marc Casany Fernández, 1r d'ESO-, actriu, ballarina, premi a la millor actriu
de repartiment de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual
per aquesta mateixa cinta, ha dirigit i estrenat la pel·lícula
COSES A FER
ABANS DE MORIR
en la què... un grup
d’amics
en
la
trentena patixen per
la mort de Sam, el
més jove. Després
del funeral, hauran
de complir la seua
última voluntat: un
joc peculiar que
posarà sobre la
taula secrets ocults..
La pel·lícula es
pot veure a la
plataforma Filmin
Cartell de la pel·lícula «Coses a
de la què no cal ser soci per
fer abans de morir».
veure-la. Treballa també altra
meravellosa actriu (antiga alumna i mare de Julieta i Massad
Kassad Pérez) Mireia Pérez Sancho.
Us enviem les nostres felicitacions pel treball realitzat al
que li desitgem molt d'èxit i un llarg recorregut alhora que
brindem pel cinema en valencià.
Felicitats de part de tota l'Escola!

Actrius i actors de «Coses a fer abans de morir».
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