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It’s the end
El curs continua endavant
imparable i els coneixements i les ganes d'aprendre, amb ell.
Així els grups d'Infantil 4 B
i C i el de 5 B han finalitzat
els seus Projectes de Treball.
El grup de 5 anys s'ha
dedicat a conèixer l'Art al
món i així ha conegut nous
països i ha descobert
artistes com són Vasili
Kandinsky, Sonia Delaunay,
Yayoi Kusama i Jackson
Pollock.
Els de 4 anys han assaborit, olorat, pastat i cuit
cadascun dels diferents
plats típics de Mèxic, Itàlia,
Japó i Finlàndia.
Com és natural, totes i tots han conegut paraules d'altres idiomes,
costums, danses, expressions...
Uns viatges fantàstics, plens d'aprenentatge, experimentació, descobriments i amb els què han gaudit moltíssim.

Quatre fotografies
dels Projectes
realitzats a
Infantil 4 i 5 Anys.

Demà -23 d'abril- serà el Dia del Llibre i Drets d'Autor.
El celebrarem dedicant gran part del dia a la lectura.
Feliç Dia a totes i tots!

Petites Biografies: Guillermo Giner Valero
“Bon dia, Carolines!
Vàreu ser i sou una part molt important de la meua vida.
Vaig estar quasi catorze anys creixent amb vosaltres i
estic molt content de poder contar-vos com em va la vida.
Actualment estic cursant l'últim any del Grau de Magisteri en Educació Primària especialitzant-me com a Mestre
d'Educació Física. Abans, vaig estudiar el Cicle Superior
de TAFAD i he estat quatre anys treballant com a entrenador de futbol per al FBCD Catarroja, escola afiliada al
València Club de Futbol.
Ara mateix treballe com a Educador a una escola

pública del meu poble que funciona com una Comunitat d'Aprenentatge. Estic aprenent a muntó!
Gràcies per donar-me l'oportunitat d'eixir al Correu
del Dijous. Quins nervis!
Ah! I felicitats pels cinquanta anys!
Una abraçada a tots i totes”
Moltes gràcies, Guillermo!
Et recordem sempre somrient, igual que a ta mare, Julia,
que treballa amb nosaltres. Que continue marxant tot tan
bé i records als teus germans!.
Guillermo és de la Promoció XXVI i actualment té 24 anys.
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De L’Autoestima i L’Energia Positiva
Feia solet després d'uns dies de núvols i pluja. Assignatura: laTutoria. L'Alumnat,
responsable. Doncs, ideal per eixir de l'aula i continuar treballant al parc davant
l'Escola.
El grup de 1rB d'ESO va treballar l'Autoestima, primer individualment i després
en grups petits, amb l'ajuda d'un
document en el què havíen d'apuntar els seus èxits i les seues qualitats, amb l'objectiu de crear un
ambient positiu per agafar energia,
Alumnat de 1rB d’ESO al Parc front a l’Escola.
forces i positivitat a l'hora d'encetar
la recta final d'aquest curs.
L'alumnat de1rB d'ESO va col·laborar molt, tant en l'activitat en sí quant en la
creació d'un ambient tranquil i de companyonia.
Full de treball de l’alumnat de 1rB d’ESO.

La Pilota Valenciana
El raspall és, junt a escala i corda, la modalitat de pilota valenciana que compta amb jugadors professionals i hem rebut a
l'Escola la visita de dos grans professionals: Jose Martí Navarro (tècnic federatiu) i Francesc Soro Juan, més conegut al
món de Pilota Valenciana com Soro III, jugador professional amb un extens palmarés a la seua vida esportiva. Hem gaudit, escoltant,
preguntant i el que més ens agrada, jugant a un esport nostre: la Pilota Valenciana.
Es juga en trinquet o al carrer, i el nom ve del fet que el pilotari ha de raspar el terra amb la
mà per tornar la pilota, perquè sovint hi va rodant. És la modalitat
més dura físicament.
Quico Soro, conegut com a Soro
III, és un jugador d'escala i corda
en la posició de rest, guanyador
sis voltes del Campionat Individual
d'Escala i Corda.
Agraïm de debó l'interés
d'aquests reconeguts esportistes
en la visita a la nostra classe en
la q vam aprendre gaudint.
Salutacions i cpompliments.
Francesc Soro Juan (Soro III).

Jugant a Pilota Valenciana al Poliesportiu de l’Escola.

Guillem Agulló
Emili Olmos, professor jubilat, s'ha passat 9
Reproduïm aquest fragment del poemari:
mesos escrivint un poemari sobre Guillem Agulló,
Carmina t'està tallant/ els cabells/ amb alegria
aquell jove antifeixista que els fatxes mataren a
d'hivern/ i amb aquella maquineta/ que rapa veMontanejos al 1993. El 16 de novembre de l'any
rament,/ però tu quasi estàs ballant/ i et podries
passat Emili vingué a l'Escola invitat per Guillem,
fer mal/ al cap,/ ves amb compte Guillem/ que
professor de Secundària i de forma telemàtica llegí
podries tindre un accident,/ ai, i ara ta germana/
part del poemari als tres curos de 3r d'ESO (Correu
ja ha acabat/ i tu te n'has oblidat/ d'agranar/els
del dijous 775). El mes passat Emili acabà el poecabells mortals./ Ai, Guillem/ ton pare està desmari i la seua intenció és que li arribe a la família i
fet/ per la teua absència contundent/ i en arribar
Emili Olmos i Marina Bartual.
després presentar-lo als Premis Octubre.
a casa/ saps què ha fet?/ Ha replegat/ una part
Buscant a l'escriptora Núria Cadenes al Centre Ocde tu,/ sí, aquells cabells moribunds/ que tu oblidares al
tubre, Emili es trobà amb Marina Bartual, antiga alumna de la Promoció
terra,/ i ara són/ part d'aquell cos/ que ja no és al món,/ amic amor.
IV. Una gran alegria!
Maduixa Rosa

Entrevistes de sol·licitud de plaça per al curs 2021-2022
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.Primer hem tingut una reunió
telemàtica en la què donem 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.
També estem realitzant 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 menuts i menudes, protagonistes d'aquesta aventura, puguen conèixer l'Escola i jugar una estona a les seues instal·acions.
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Moltes felicitats
Entre el 22 i el 28 d’abril fan anys:
Emma Escudero Sancho i Laia Nácher Otero, 5; Mía
Acosta González i Ferran García Giménez, 6; Vera Hernándiz
Torralba i Daniella Cuesta Guaita, 7; Eva Martínez Jiménez,
8; Pablo Manuel Potrero Espinar, 9; Ismael Garcia Marti, 10;

Oriol Pastor Albarracín, Lluís Sánchez Cabrelles i Martina
Santa Cruz Elche, 11; Rayco Frías Ureña, 12; Daniel
Martínez Sánchez, 13; Hugo Pagbé Sotorres, 14 i Natalia
Ariza Jover, 16.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Parole, parole... rostària [rostáɾia]
1. f. Qualitat de rost (que fa pendent) d'un terreny.
2. f. Pendent d'un terreny, d'una superfície o d'una teulada.

Numeràlia 13 (xifres i percentatges)
En què treballen les mares de l'Escola?

18 mares tenen una de les següents professions (tres
De les 520 mares de l’Escola, tenim dades professionals
mares
per cadascuna de les professions): Arquitecta, Arde 508 mares.
quitecta Tècnica, Cuinera, Economistes, Perruqueres i Tèc52 mares tenen una de les següents professions (una
niques de Laboratori.
mare per cada professió): Antropòloga, Arts Gràfiques,
28 mares tenen una de les següents professions (quaAcupuntora, Auditora, Agricultora, Agent de Desenvolupament,
tre
mares per cada professió): Aturada, Arts Escèniques,
Bibliotecària, Conductora, Cap de Personal, Caixera, Comare,
Banca, Gerent, Informàtica, Òptica i Optometrista i Veterinària.
Cinema, Direcció, Enquadernadora, Escaparatista, Estibadora,
20 mares tenen una de les següents professions (cinc
Educadora Canina, Etiquetadora, Florista, Ferroviària, Guionista,
mares per cadascuna de
Galerista, Guia, Gestora,
les professions): Comerç,
Hosteleria, Hostessa, ImmoComercial, Dissenyadora i Esbiliària, Jutgessa, Jardinera,
teticista-Estilista.
Logística, Maquilladora, Ori35 mares tenen una de
entadora, Osteòpata, Psiles següents professions
copedagoga,
Publicista,
(set mares per cada proProject Manager, Quirofessió): Auxiliar, Comptable,
masajista,
Relacions
Farmàcia, Operària i TrebalPúbliques, Projectista Infantil,
ladora Social.
Tatuadora, Tapissera, Tècnic
44 mares tenen una de
de Qualitat, Telemàrqueting,
les següents professions
Turisme, Tècnica en Audiovi(onze mares per cada
sual, Tècnica Dental, Topòprofessió): Empresària,
grafa, Traductora, Tècnica en
Educadora Social, Metgessa
Alimentació, Tècnica en Lei Periodista.
gionel·la i Visitadora Mèdica.
32 mares tenen una de Gràfica dd’alguns dels treballs de les mares de l’Escola.
48 mares tenen alguna de les següents
les següents professions
professions (dotze mares per cada professió): Advocada,
(dues mares per cadascuna de les professions): Biòloga,
Autònoma, Dependenta i Infermera.
Consultora, Cambrera, Encarregada Magatzem, Fotògrafa, Interi13 mares són: Mestressa de Casa.
orista, Logopeda, Marketing, Operadora de Càmera, Odontòloga,
14 mares són: Enginyeres.
Pastissera, Química, Recepcionista, Recursos Humans, Seguretat
16 mares són: Psicòlogues.
Privada, Tècnica de Cultura.
20 mares són: Funcionàries.
16 mares tenen alguna de les següents professions
70 mares són: Administratives.
(quatre mares per cada professió): Conservadora-Restau82 mares són: Docents (Mestres i Professores).
radora, Dietista-Nutricionista, Monitora, Pedagoga i Terapeuta.

Efemèrides científica

Jean Marian Purdy, embriòloga.

25 de abril de 1945, va néixer l'embriòloga Jean Marian Purdy. Va ser
una de les responsables del desenvolupament de la fecundació in vitro.
26 de abril de 1927, va néixer la
biòloga Anne McLaren. Va ser pionera en l'estudi de la biologia del desenvolupament. El seu treball va
ajudar a desenvolupar la tècnica de
fertilització in vitro.

Anne McLaren, biòloga.
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Molts més a Mira’m...
Publicàvem al nostre número anterior la notícia en la què apareixia Marisa
Samblàs com a Directora de la Fundació MIRA’M, i ens informa ella mateix
que són quatre professionals més que treballen amb ella a Mira'm i són pares
o mares de l'Escola. Així que felicitem per la seua tasca a Cristina Gallego,
psicòloga, mare de Sira (3rB de Primària), Manuel Martín, psicòleg, pare d'Alberto (1rB d'ESO), Rebeca Montes logopeda, mare de Mateo de 4tB de
Primària i tots tres components del'Equip Directiu i a Manolo Mateu, pedagog
i suport en l'atenció directa, pare de Marcos (1r B d'ESO) i Sergio (4tA ESO).
A tots cinc, els felicitem pel seu esforç i ens alegrem molt pel reconeixement.
Enhorabona!

Felip Baldó

Cartell de l’exposició
retrospectiva sobre
Felip Baldó.

Passat 9 d'abril, s'inaugurà l'exposició “La mirada
transparent” amb obres de Felip Baldó en Vila Eugènia, Godella. La mostra es podrà visitar fins al pròxim
7 de maig i homenatja a través d'un exhaustiu repàs
les diferents etapes de Felip Baldó durant la seua trajectòria.
En esta exposició retrospectiva de l'artista, comissionada per la seua filla Joana Baldó, podrem gaudir
de les il·lustracions més famoses que han acompanyat els llibres de literatura infantil i també fer un
recorregut per la seua extensa obra...
Llegim la notícia al mateix temps que recordem a
la família Baldó Benac: als pares, Felip (1947-2007)
i Mercé i les seues filles Laura (promoció VII) i Joana
(promoció X) i ens n'alegrem molt per l'homenatge a
Felip Baldó a qui recordem, com a tots quatre, sempre amable i col·laborador.
Us enviem una forta abraçada a les tres!
Salutacions molt afectuoses.

Maria Navarro i
Miró Cuina
Llegim a Valencia Plaza l'excel·lent crítica gastronòmica
que publiquen del restaurant Mirò Cuina a Benirrama (La
Vall de Gallinera, Marina Alta).
A un dels petits i encissadors pobles de la mancomunitat
de La Vall, es troba aquest restaurant del què Maria Navarro
Campos és part fonamental.
Maria és antiga alumna de l'Escola (Promoció XII) i ens
n'alegrem moltíssim de tornar a saber d’ella. La recordem
perfectament jugant sense parar, als seus pares Víctor i
Conxa i a Cristina, la seua germana. Part de la nombrosa
família Navarro, recordem també els seus cosins Ana, Sergio, Víctor i Carlos.
T'enviem , Maria, una forta abraçada des d'ací desitjan-te
molts èxits professionals més i una
abraçada
molt
forta per tu i per la
teua família!
Un bes.
Logotip del restaurant
MIRÓ CUINA
de Benirrama
(Marina Alta).

Mercé Benac, Laura i
Joana Baldó Benac.

Reolivar i Joseán Vilar
Joseán Vilar, arquitecte i Silvana Catazine dissenyadora, fundadors de Naif Factory Lab i creadors del biomaterial reolivar
estan treballant actualment en el seu projecte de Biomaterials
produïts amb pinyols d’oliva que representen el 28% del pes de
l’oliva i que han estat tradicionalment descuidats com a residus.
En aquest sentit, “Reolivar” és un nou biomaterial orgànic,
biodegradable, reutilitzable, tremendament versàtil i amb un
enorme potencial estètic.

Silvana i Josean

Escoltem el podcast EnCircular i tornem a alegrar-nos per
Josean Vilar, antic alumne (Promoció III) i un dels arquitectes de l'Escola Les Carolines.
Us enviem una abraçada a Silvana, a tu i a la vostra filla
Valentina i us desitgem molts èxits professionals més!
Enhorabona !!!
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