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Les festes de 9

(continua a la pàgina 2)
Al llarg d’aquestes
setmanes tot l’alumnat i el professorat
de l’Escola ha estudiat part de la nostra
història, realitzat representacions teatrals i
jocs, visitat llocs rellevants del nostre territori,
elaborat
el
massapà,
assajat
danses i cançons valencianes i preparat, amb
il·lusió i molta dedicació,
el dia de la Festa.

Moment del ball de la Magrana.

Fotos dels tallers experimentals d’Infantil.

Moment de la Dansa dels Turcs.

Fent les piuletes i tronadors de massapà.

Xicotetes Biografies: Mariam Valiente Ferrer
“Després del batxillerat científic a l’institut del meu
poble (Picassent), em vaig decidir per estudiar el
Grau de Farmàcia a la Universitat de València, al grup
ARA (grup en anglés). Vaig triar aquesta carrera, ja
que m’atreia molt la branca de salut i farmàcia era un
dels graus que major varietat d’eixides oferia. A més
a més, sempre m’han agradat els idiomes i el fet de
poder fer la carrera en anglés em permetia no deixar
de costat aquesta altra passió.
Des del primer moment em vaig interessar per la investigació, el món del laboratori m’agradava i veia en
aquest camí una bona forma d’ajudar a la societat,
cosa que sempre havia estat el meu objectiu final.
Durant el tercer any de carrera vaig experimentar
una de les experiències més enriquidores i importants de la meua vida: vaig fer un Erasmus a la preciosa ciutat de Perugia (Itàlia), on vaig créixer
enormement com a persona i vaig trobar amics que,
encara a hores d’ara, són com una segona família.

Finalment, durant el meu últim any a la universitat vaig
tindre l’oportunitat de realitzar unes pràctiques extracurriculars a l’institut d’investigació INCLIVA, tractant d’encarrilar la meua carrera cap a aquest món. Però, com
mai podem estar segurs d’alguna cosa fins que la
coneixem des de dins, una volta allí em va defraudar
molt la investigació i vaig decidir agafar un altre camí.
Actualment em trobe preparant les oposicions per
al cos de Farmacèutics Titulars de l’Estat, que espere
poder aprovar prompte.
Encara recorde com si fora ahir els meus dies a
l’Escola, crec que em van formar molt en valors i va
ser una etapa molt feliç de la meua vida. Em sent molt
agraïda d’haver crescut allí.
Una abraçada forta per a totes i tots!”
Nosaltres estem molt contents de tornar a saber de tu, Mariam!
Una abraçada gran i enhorabona!
Mariam és de la Promoció XXVI i té, actualment, 25 anys.
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La Festa del 9

(continuació de la pàgina 1)

Cantant «El Micalet de la Seu» a l’Escola.

Visita a «Llíria».

Visita a Bunyol.

Visita a «Xàtiva».

Visita a «El Puig».

Moment de la dansa dels Arquet.

Moment de la dansa dels Bastonots.

Berenar d’orxata i fartons.
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Moltes felicitats
Entre el 14 i el 20 d’octubre fan:
3 ANYS: Mauro Gallart Monrabal.
4 ANYS: Enaitz Ossorio Mulas, Llum Sainz Peris i
Emma Veguer Montesinos.
5 ANYS: Julia Leal Villar, Lola Llobat Derlinchán i Júlia
Martorell González.
6 ANYS: Laia Castelló Soler i Guillermo Chilet Santamaria.
7 ANYS: Martina Díaz Manzana i Carolina Díaz Manzana.

8 ANYS: Noelia Pena Baute i Pau Bataller Costa.
10 ANYS: Hugo Gallana García i Alex Sánchez Domarco.
11 ANYS: Carla Martínez Díaz , Nahuel Juanes De
Fez i Ana Rozalén Alonso.
12 ANYS: Carlos Calvé Olivares.
15 ANYS: Rubén Llario Mohedano.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Biologia i Matemàtiques

L’alumnat d’ESO experimenta amb la Ciència com
ara en l’assignatura de Biologia fent pràctiques d’extracció d’ADN, técniques d’aprenentatge per afiançar
el conceptes dels diferents nivells d’organització del cos

humà dins el tema d’Anatomia o exercicis amb fraccions a les classes de Matemàtiques.

Quatre fotografies de l’alumnat de Secundària a les
assignatures de Biologia i Matemàtiques.

Un, dos, tres...

(Concurs!!)

Ara que som a La Tardor i mirem les fulles que
cauen dels arbres, podries dir noms d’arbres? (caducifolis o no)
Per exemple, el taronger.
Un, dos, tres, a vore si en dius molts més!
Envia les respostes a:
correudeldijous@lescarolines.com o doneu-li-la, en paper,
al tutor o tutora.

Enginy i Gràcia
Té quatre potes,
però no pot caminar.
Què és?
La taula
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Premiats i Premiades
És un autèntic plaer publicar la notícia de què la Medalla d’Or de la Ciutat de
València ha estat atorgada a la Fundació Mira’m que treballa per millorar la
qualitat de vida de les persones amb TEA (Trastorn d'Espectre Autista) i la de
les seues famílies i que actualment presta servici a més de 215 famílies de
València i de Gandia.
En aquesta Fundació treballen persones ben estimades per nosaltres: Manuel
Martín, pare d’Alberto (2n d’ESO); Manolo Mateu, pare de Marcos (2n d’ESO) i
de Sergio que ja ha acabat; Rebeca Montes, mare de Mateo (5é de Primària);
Cristina Gallego, mare de Sira (4t de Primària); i Marisa Samblàs mare d’Isard
(3r d’ESO) i d’Aleix (6é Primària).
Moltíssimes Felicitats!!!

Marisa Samblàs i Pablo Aguilar de la Fundació Mira’m.

Parpol: Ser dona
Al mes d’abril del curs passat anunciàvem la creació d’un grup
d’alumnes compromeses amb la tasca feminista. S’anomenem
Parpol i ara ja som a 6é de Primària. Som: Violeta, Olga, Lena,
Adriana, Mireia, Maria, Martina i Chiara.
Vam realitzar una Campanya per a recaptar fons per a l'Associació
"Fem dinamo". Aquesta Associació treballa acompanyant a mares
adolescents que
necessiten suport
en la criança de
les seues criatures
Les components de PARPOL visitant l’associació «Fem Dinamo».
i fa dues setmanes
vam anar a portar els bolquers que vam poder comprar amb les aportacions replegades
per les quals donem les gràcies a totes les persones que heu col·laborat.
En la visita de la donació ens van ensenyar les instal·lacions com ara la cuina, on
cuinen sense foc, la sala d'estudi, una sala on estan els bebés supervisats i un bany.
Si voleu saber més podeu contactar amb aquesta Associació per les seues
xarxes socials:
femdinamo.burjassot@ladinamoasc.org
asociacion@ladinamoasc.org
Amb molta estima, Parpol.
Les components amb els bolquers adquirits.

Antic alumnat
Emili Olmos, professor jubilat de l’Escola, es trobà amb Virgi Martínez, una
antiga alumna de la XXXI Promoció. Els dos es van alegrar i emocionar per
la trobada. Virgi estudia Infermeria.
A l’endemà Emili anà a la manifestació que isqué des del carrer Xàtiva de
València i es va trobar amb Tomàs Mackenzie de la XXXa Promoció. Tomàs
li explicà a Emili que està estudiant per a ser profe d’Educació Física i que
està molt emocionat.
Bonics instants entre antic alumnat i somriures.
Maduixa Rosa
Emili i Tomàs Mackenzie Lucas.

In memoriam
Als 97 anys ha mort l'artista faller
Vicente Luna Cerveró.
Considerat mestre de mestres i
autor de falles espectaculars, va ser
distingit per la Generalitat amb la
Menció al Mèrit Cultural.
In memoriam.

Vicente Luna Cerveró.

Fotografies de dues falles de Vicente
Luna: Estàtua de Llibertat (any 1973)
i Serp de mar (any 1975). Plaça de
l’Ajuntament de València.

4

