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Primavera
Dotze dies sense classes
per celebrar l'arribada de
la verda Primavera.
Passat dimecres 31 de
març, el darrer de classe
abans de les vacances,
vam festejar-la amb mones
i excursions, però per
primera vegada des de
l'obertura de l'Escola,
l'alumnat no les va poder
fer.
Però vam passar-ho bé
igualment!

Dues fotografies del darrer dia
abans les vacances de Primavera.

Bon dia i bon sol !!

Crit poètic

1r B d'ESO, classe a l'aire
lliure aprofitant l'arribada de
la Primavera en la que fem
una Tertúlia sobre un article
que ens explica el Dia Internacional de l'Eliminació de la
Discriminación Racial

8 DE MARÇ
Avui ens anem a alçar,
A rebelar!
Lluitar!
A dir: visca la igualtat!
I a tirar d'una vegada
a qui no la vol respectar
Perquè les dones
ja s’han cansat
d´aquest maltracte!
I la dona es mereix
viure amb igualtat
AIXÍ QUE FICA'T
LES ULLERES
VIOLETES, JA!
Dues fotografies de 1r B
de Secundària a l’aire
lliure realitzant una
tertúlia.

Mariola Vila Sobrevela, 4t A Primària
(poema escrit com a activitat escolar
del 8 de març)

Petites Biografies: Pau Domingo Masero
“M'alegra molt tindre notícies de l'Escola on vaig
ser tan feliç.
Aci teniu una petita biografia meua: en acabar
l'institut, vaig estudiar Arquitectura Tècnica a
València i el Projecte Final el vaig fer a Holanda,
on vaig viure un any.
Després de treballar en arquitectura vaig canviar
la meua ruta professional i vaig començar els estudis de Disseny Gràfic a València i Berlin.

En aquesta ciutat visc fa 15 anys i combine la
docència del disseny amb un estudi de disseny
editorial (https://estiu.eu/).
Actualment tinc un peu en cada ciutat i gaudisc
molt de la cultura de cada país”
I nosaltres també ens n'alegrem molt.
T'enviem dues abraçades: una a València i l'altra a
Berlin.
Pau és de la Promoció VIII i té, actualment, 42 anys.
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Escriptura cuneïforme
L'alumnat de 1r d'ESO va fer un taller d'escriptura cuneïforme, després d’estudiar
les primeres civilitzacions i saber que a Mesopotàmia es va inventar un dels primers
sistemes d'escriptura coneguts, creat pels sumeris 3150 aC.
Els signes es dibuixaven en taules d'argila, ordenats en columnes verticals. Les
tauletes es podien coure per endurir-les i preservar-les.
Ha estat un dels sistemes d'escriptura amb més període de vigència en les cultures
humanes.

Taller d’escriptura
cuneïforme realitzat
per l’alumnat de 1r
d’ESO.

Cinema «quasi Paradiso»
Totes i tots hem assistit en alguna ocasió a la següent escena: una
persona adulta diu a un infant que mostre el dibuix que ha fet a uns
quants adults que l'acompanyen. L'adult insisteix en què l'ha fet l'infant
sense ajuda de cap persona gran: "bé, sols una miqueta, però tot ho ha
fet sol". Els adults acompanyants dubten què no haja rebut cap ajuda,
però no ho discuteixen davant el menut.També, segur, hem vist moltes
pel·lícules per a infants fetes per adults; així mateix textos o cançons
per a infants realitzades per persones grans.
Ens trobem davant un curtmetratge escolar Ens hem perdut? que sí
sembla fet per infants en el què actuen, canten, juguen, parlen, caminen,
miren com a infants i es nota que no tenen molta de la naturalitat que
tenen sense actuar. La història que ens conten és una aventura infantil
d'alumnes de 9-10 anys en la què no apareixen ni el viatge iniciàtic a
l'adolescència ni la pèrdua de la innocència -per exemple- això que ens
agrada tant tractar als adults quan parlem de xiquetes i xiquets, sinó el
plaer de recrear a una mestra i un grup d'alumnes que ixen a passejar
pels voltants de l'escola i dos es perden.
La senzillesa acompanya tota la pel·lícula en la què no hi ha reflexions
especials ni profundes mirant el capvespre al mateix temps que diuen
coses com "parem de discutir i pensem com eixir d'aquesta" o "ens hem
perdut tots, però junts".
Cinema Escolar fet per escolars, després d'haver estudiat cinema (això
sí que es nota en la filmació, en la durada de les seqüències, als títols
de crèdit, en la selecció musical) i és d'agrair a qui els ho ha ensenyat.
Cartell de la pel·lícula realitzada a 4t B de Primària.

"Treballar amb infants i animals és ben difícil" diuen que digué Hitchcock.
Estem convençuts. I és per això que alabem la pel·lícula i els infants que
l'han realitzada a l'Escola, que segur que han patit una mica i que han
gaudit una mica més. I alabem a qui, amb la paciència i el rigor necessaris
per dur endavant aquest Projecte, el perfuma suau i quasi imperceptiblement, com ha de fer un bon mestre.
Ens hem perdut? és el Producte Final del Treball sobre el Cinema
del grup de 4t B de Primària que va ser estrenat i presentat a les
famílies passat 31 de març.
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Moltes felicitats
Entre el 15 i el 21 d’abril fan anys:
Leire Burón Fernández, Eyre Jiménez Aguilar, Marc
Alcàsser Diaz i Àlvaro Mallo Andreu, 5; Diego Fuentes
Valiente, 7; César Lorente Martín, Leo Bolinches Bort

i Biel Torres Piera, 8; Abril Andrés Pacheco, 9; Víctor
Paricio Nácher, 13; Jaume Martí Campos, 15 i Laura
Ferrer Fernández, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... esclafit [esklafít]
1.-m. Soroll sec, agut i sobtat, produït per un tir, un esclat, una ruptura, una fuetada, un coet. La festa comença després de l'esclafit del coet. L'esclafit de la
bomba.
2.-m. Colp violent, galtada. No faces això que et pegaré un esclafit.
3.-d'esclafit i fona loc. adj. Que no és de fiar. Eixos són gent d'esclafit i fona.
4.-pegar un esclafit loc. verb. Rebentar, esclatar.
Esclafit a riure.

Numeràlia 12 (xifres i percentatges)
Els grups de Cinqué de Primària repleguen diàriament les dades de l'oratge a l’Escola (temperatura,
vent, màxima i mínima a la Comunitat) i ho enregistren
a una base de dades.
Us presentem una gràfica de les temperatures del
mes de febrer.
Donem les gràcies a Jose Aguilar per compartir-les
amb el Correu del Dijous.

Gràfica de temperatures enregistrades el mes
de febrer per l’alumnat de 5é de Primària.

Vacunació
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de
manera conjunta amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va organitzar novament el Pla
de Vacunació del personal dels centres educatius.
Aquest pla, que va ser ajornat passat 15 de març,
s'ha représ i s'ha ampliat el límit d’edat a 65 anys,
així que passat dissabte 27 de març professorat i
personal auxiliar i de serveis vam acudir al Pavelló
Municipal Esportiu El Vedat, a Torrent.
La segona dosi serà en 10-12 setmanes.
Dues imatges del personal de Les Carolines, al Pavelló
Municipal Esportiu El Vedat de Torrent, per tal de rebre
la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19.

In memoriam
Passat 25 de març va morir el
cineasta francés Bertrand Tavernier,
autor de pel·lícules tan significatives
per la seua feroç i demoledora
crítica social com ara:
«Ça commence aujourd'hui»
(Hui comença tot) sobre el sistema educatiu francés, o «La

mort en direct» (La mort en
directe), ciencia-ficció sobre
els programmes de telerealitat.
In memoriam.

Cartells de les dues pel·lícules
de Bertrand Tevernier
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Meravelles-Wonders-Merveilles-Meraviglie-奇观-بئاجع
Hem fet el Projecte sobre Cinc Meravelles perquè eren cinc els
grups de treball. Hem anat a: Crist Redemptor (Brasil), Ciutat de
Petra (Jordània), la Gran Muralla Xinesa (Xina), Taj Mahal (Índia) i
Chichen Itzà (Mèxic). Hem creat una agència de viatges (amb logo
i eslògan) i ens hem documentat sobre cadascuna d'elles: qui la
va construir, quan, per què; sabem dels jocs tradicionals, cançons
i festes populars, restaurants i hotels on allotjar-se i hem fet un
pressupost per per un viatge de tres dies de durada.
Així hem elaborat,
com a Producte Final,
murals amb tota la informació i els hem exposat
a una “Fira de Turisme” en la qual hem venut els
nostres productes. L'alumnat de Tercer de Primària
ha anat passant per totes les Meravelles i ens ha
omplit una rúbrica per a avaluar el grau de participació, informació i satisfacció.
Alumnat de 3r de Primària treballant el seu Projecte.

Mira’m i Marisa Samblàs
Llegim amb alegria a Valencia Plaza, el reportatge dedicat a la Fundació Mira'm,
“...especialitzada en el tractament de persones amb Transtorn de l'Espectre Autista
(TEA) que abarca des de la detecció fins la vida adulta. Mira'm a més de comptar a
València amb el centre especialitzat en el tractament d'autisme, està present a Gandia. En aquests moments atén 250 famílies
i hi ha 40 d'elles que estan en llista d'espera. Una plantilla jove i preparada que realitza una tasca social encomiable. La
dansa, la pintura, l'esport i, sobretot, les habilitats socials, són el pa de cada dia
d'aquests mestres de l'ajuda terapèutica,
la cooperació i el treball social...” i de la
Personal de MIRA’M.
qual Marisa Samblàs, mare d’Aleix (5é A Marisa Samblàs, primera per la dreta.
Primària) i Isard (2n A d’ESO) és la Directora del Centre a la qui saludem de nou i felicitem per la tasca tan encomiable que
realitzen, alhora que desitgem un llarg futur professional.
Ens hem alegrat molt!

Nectar i Javier La Casta
"Hem rebut mostres d'interès pel projecte Andrea per part
de centres educatius públics i privats d'altres punts d'Espanya
i de Llatinoamèrica, així com dels propis ajuntaments, que es
plantegen instaurar aquesta aplicació a nivell municipal a
través de les regidories d'Educació i Serveis Socials ", comenta
Javier La Casta Vilar, soci de Nectar, agència digital valenciana
que ha desenvolupat, amb el suport de l'Ajuntament de València, una aplicació capaç d'ajudar a previndre i detectar l'assetjament escolar en els centres educatius, amb ajuda dels propis
alumnes, del professorat i d'un equip de psicòlegs externs.
Andrea, que és com es diu aquesta aplicació, ja està implantada en diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana
i els resultats són prometedors i positius.
Cada vegada que ens arriben notícies de Nectar ens recordem de Javier La Casta, antic alumne de la IX Promoció i fill
de Mapi -companya ja jubilada- i li
enviem una forta abraçada i l'enhorabona per la seua trajectòria
professional a la què li desitgem
molts èxits més.
Salutacions a la família, Javier !!

Ahir, 14 d’abril,
es commemorà el 90
aniversari de la
proclamació de la
II República Espanyola

Efemèrides científica
El 12 de abril de 1961, Yuri
Gagarin es va convertir en el
primer ésser humà en viatjar a
l'espai. Ho va fer a bord de la
nau soviètica Vostok 1.

Yuri Gagarin.

El 16 de abril de 1921, Isaac
Carasso va sol·licitar la patent per
a l'elaboració d'una llet quallada
anomenada comunament iogurt.
Va batejar a la seua empresa
Danone, pel diminutiu del nom del
seu fill Daniel (Danón).
DANONE patent d’Isaac Carasso.
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