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25N
Per commemorar el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones que
l'Assemblea General de l'ONU va declarar
que fos el 25 de novembre, a l' Escola vam
preparar diverses activitats durant la setmana.
A les etapes d'Infantil i Primària vam llegir
el conte "El club dels valents", que explica
la importància de resoldre els conflictes de
forma pacífica i de la necessitat de plantarse davant els comportaments violents de les
persones abusadores i vam rebre la visita de
tècniques de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent que ens van organitzar un taller
per conscienciar sobre la violència contra les dones
amb l’ús de titelles.

Moment de la lectura del comunicat de Secundària pel 25N.

A l'etapa de secundària van fer tertúlies feministes
dialògiques amb l'entrevista a Lídia Puigvert "De contextos de coacció en la violència a relacions d'atracció lliures" publicada a “Diario Feminista”, en la
qual es parla del discurs coercitiu i com ens vegem
obligats per la nostra socialització a fer coses que
no ens agraden. Cada classe trià les paraules més
significatives del que podem fer per a superar
aquesta violència i es va crear un mural col·lectiu
amb plomes on quedaren escrites per "enlairar"
els nostres desitjos.

Dalt i baix dues fotos de la celebració del 25N a Infantil i Primària.

També es van penjar a les tanques banderoles
de la Campanya de l'Ajuntament de Picassent,
amb la qual s'ha fet un recull de les més de 1.115
dones assassinades per violència masclista des
de que es fan recomptes, amb el seu nom, edat i
dia de l'assassinat.

Us informem que proper dijous 9 de desembre no publicarem El Correu del dijous.
Així mateix, per acord del Consell Escolar Municipal, proper dimarts dia 7 de
desembre no serà lectiu i l'Escola romandrà tancada: dilluns 6 (festiu) dimarts 7
i dimecres 8 (festiu també).
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Passejant per la mar
“Mmmm, quin plaer veure els blaus de l'aigua i del cel, els
grocs del Sol i els verds dels arbres.
Mmm quina emoció pujar al vaixell, posar-nos el salvavides,
escoltar engegar el motor i sentir la brisa marina que ens embolica el cabell, fa entornar els ulls i ens provoca el somriure...

Mmm quin plaer convertir-nos en marineres i mariners durant
una estona, parlar de llotges, d'embarcacions a vela i a motor,
del port, d'alta mar, de babord i estribord... com la gent de la mar.
Mmm, què bé s'ho passarem aquell dia al Port de València!”
Aquesta és la crònica del grups d'Infantil 5 anys sobre la
seua eixida al port per concloure el seu Projecte de Classe
arrelat al món marí (Submarinistes i Marineres i Mariners).
Submarinistes, Marineres i Mariners al Port de València.

L’Horta Teatre
“El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tristesa,
el roig és la ràbia, el negre és la por… El verd… Quin embolic!
Cada color representa una emoció, però cal saber-les entendre per a posar-les en ordre.
Adaptació teatral del llibre d’Anna Llenas El monstre de
colors traduïda a 25 idiomes.

Un espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar els
més menuts i menudes pel món de les emocions”

Des de l’any 1999, Sala L’Horta ofereix cada curs escolar
una programació dirigida a tots els centres docents i a totes
les etapes educatives. La Campanya Escolar Teatre dels Xiquets s’ha convertit, any rere any, en un punt de trobada entre
el teatre infantil i juvenil i l’alumnat.
I allà que se n'anaren els grups d'Infantil 3, 4 i 5 anys per
gaudir de la màgia i l'encís del teatre, per somiar desperts,
per emocionar-se, riure, per obrir i tancar repetidament els
seus ulls per comprovar el que estava succeint. Els va encantar, i a nosaltres també, eixe Monstre De Colors.

Quatre imatges de la representació «El monstre de colors».

Tenim ganes de veure-vos
Obrim de nou l’Escola per passar una bona estona
amb les famílies de les xiquetes i xiquets dels quatre
grups d’Infantil 4 i 5 anys, per gaudir de moments comuns, intercanviar impressions, jugar grans i menuts i
retrobar-nos als espais a l’aire lliure.

Serà demà divendres, dia 3 de novembre, des de les
15:00 fins les 16.30 hores.
Les vostres filles i fills, i nosaltres, tenim moltes ganes!
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Moltes felicitats i una benvinguda
Entre el 2 i el 15 de desembre fan anys:
4 ANYS: Pol Rodrigo Pérez-Accino
5 ANYS: Emma Casares Galeote, Joan Gómez Pérez,
Aitana Ruiz Copado i Hugo Monzonís Ruiz.
7 ANYS: Marc Colom Montañés.
8 ANYS: Josep Llàcer Fabià
9 ANYS: Rut Colom Montañés i Hugo Montesinos Torcal.
10 ANYS: Alejandra Chardí López i Daniel Díaz Martínez.
11 ANYS: Alejandro Ródenas Sánchez, Miguel Montaner
Vila, Manuela Machado Segura, Vega Pellicer Bernabeu i
Maria Andrade Real.
12 ANYS: Alejandro Lázaro Liern, Daniel Pena Ubeda 09
Noa Terol Peris-Mencheta, Pau Montesinos Torcal i Guillem
Ortiz Sanchis.
13 ANYS: Marc Casany Fernández, Mateo García Calvo i

Adela Mira Lozano.
14 ANYS: Aitana Chaqués Antón,
Alba Quemades Acojedo, Raymon Biggins Cubells i Morgan Bauza López.
15 ANYS: Rubén Gil Borrás i Montiel
García López.
16 ANYS: Iker Jimeno Jimeno.
A totes i tots moltes felicitacions i per
molts anys!!!
I donem la benvinguda a Valeria Olivares Vidal, la germaneta de Daniela
(6é A de Primària) que va nàixer el passat 24 de novembre. Enviem una forta
abraçada als pares i a Daniela i un
beset a tu, Valeria. Benvinguda al món!

Daniela amb la seua
germaneta Valeria.

De la mà amb l’IVAM
Torna, Renau! és un Projecte de tutorització artística que
connecta artistes murals locals amb professorat dels centres
educatius del territori valencià. Un d'eixos centres som Nosaltres amb els grups de Segon de Primària.
La
exposició Els
exilis de
Renau és
el punt de
partida des
del qual
repensar
certs espais comuns que,
per no ser
llocs d'ensenyament pròpiament dit, passen desapercebuts:
una paret del menjador, el passadís d'entrada, un mur del
pati, el terra, l'oficina del director/a o el conserge, el menjador,
etc. A través del coneixement de l'obra de Renau i d'altres
artistes presents a la mostra de l'IVAM i, a partir de l'aproximació a les tècniques murals —no només plàstiques, sinó

també discursives—, es planteja un petit
procés participatiu i d’aprenentatge
col·lectiu.
Es duu a terme amb l'acompanyament
d'un artista urbà que en el nostre cas és
Àlvaro, la coordinació de la mediadora i
el departament d'Educació i Activitats
Culturals de l'IVAM, que ens ajuden a
adequar la proposta a les especificitats
de cada escola participant, com Les
Carolines. En el nostre cas, hem elaborat un Mapa col·laboratiu en el què hem
creat la nostra ciutat fictícia a partir de la
realitat dels nostres carrers; hem aprés
a expressar-nos a través d'una retícula i
hem fet de fitxes a un efecte dominó.
Està sent una experiència artísticament engrescadora.
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) inaugurà l’exposició
“Els exilis de Renau”, del cartellista valencià oberta al públic
fins al 9 de gener de 2022, que posa el focus en l’obra realitzada a Ciutat de Mèxic (1939-1958) i, posteriorment, a
l’Alemanya oriental (1958-1982).

Alumnat de Segon de Primària treballant el Projecte proposat per l’IVAM.

1 de desembre, lluitem contra la SIDA
Just quan han passat quatre dècades des que es
van donar a conèixer els primers casos de sida, el
VIH continua amenaçant el món.
Estem lluny de complir el compromís compartit
de posar fi a la sida, però no per la manca de
coneixements o mitjans, sinó per les grans desigualtats estructurals que dificulten que s'apliquin

solucions efectives per a la prevenció i el tractament del VIH.
(Nacions Unides)

El llaç roig símbol de la
lluita contra la SIDA.
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Mireia i Paula, Bravo!!!
Estem d’enhorabona perquè Mireia Giménez
Benlloch (3r A ESO) ha estat guardonada com a
millor jugadora de voleibol en la categoria cadet i
Paula Escudero Palomares (6é A de Primària) com
a millor nadadora en la categoria alevina en la
Gal·la de l’Esport que es va celebrar al Poliesportiu
de Picassent passat 26 de novembre.
Moltíssimes felicitats, campiones!!

Mireia Giménez Benlloch.

Paula Escudero Palomares.

Trobades
Marta Ruiz Tronchoni, antiga alumna de la Promoció XX es
va trobar amb el seu professor Emili, ara jubilat. Marta li contà
que havia estudiat Història. L'encontre es va produir a l'explanada de Les Arts el dia dels 1000 músics.
Passat 25-N Emili també es va trobar amb Anna Aguilar, de la
Promoció XXII, germana de Laura, de la Promoció XXVII i d'Andreu, de la XXIV. Anna li contà a Emili que havia estudiat Farmàcia.

Anna Aguilar i Emili Olmos

I, assegut a un banc de la mateixa Plaça de l'Ajuntament,
es va trobar a un alumne actual, Ismael García Martí de
5é B de Primària, que estava també assegut amb sa mare,
gaudint de l'Igualtat Fest.
Altra trobada va ser la de l'antiga alumna Laura Lerén
(Promoció XXIV) amb Miguel Àngel (jubilat també) a les
portes d'una botiga d'alimentació en la què li va contar que
estava molt contenta de viure a València, de treballar a l'Ajuntament de la ciutat i de compartir pis amb Sandra
Ramírez, companya de Promoció.

Ismael García i Emili Olmos

Laura Lerén i Miguel Ángel Moret.

Agenda feminista
Per tal de recaptar diners per al poble Maputxe (Xile - Argentina), fa molts anys que vam
crear a l'Escola el GAM -Grup Ajuda a Maputxes- i continuem ajudant aquest poble que
pateix molt.
L'any passat vam enviar més de 4.000 € gràcies a la solidaritat de tantes persones, entre
les quals estaven les famílies de l'Escola.
Ja tenim preparada l'Agenda Feminista per 6'40 €.
Si la voleu, heu d'enviar, en un sobre tancat, els diners amb el nom i curs de la filla o fill
per donar-li'l a la tutora o tutor, qui el farà arribar a Emili Olmos que és qui organitza la distribució.
Com què també es poden donar més diners solidàriament o donar uns pocs diners sense
comprar l'Agenda, haureu d'indicar en el sobre, a més del nom, cognom i curs, la quantitat
que hi ha dins i, si en són més de 6,40 € haureu d'indicar-ho amb la paraula “solidaritat”.
Si feu una donació econòmica però no voleu l'Agenda, cal que escriviu: No Agenda.
Moltes gràcies en nom del GAM.
Agenda Feminista 2022.
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