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Brass, Brass, Brass

L'alumnat de 4t de Primària va participar en el
concert didàctic “Brass, Brass, Brass” a l’Auditori
de Torrent de la mà del quintet de metalls valencià Spanish Brass, Premi Nacional de Música en
la modalitat d’Interpretació que atorga el Ministeri
de Cultura d’Espanya al 2020 i vint-i-nou produccions discogràfiques publicades, en el què va
gaudir d’un repertori variat viatjant des de Bach fins
a Lutoslawski passant per Mancini, Nino Rota i
Waller entre d'altres.

Alumnat de 4t de Primària davant la porta de l’Auditori de Torrent.

Els músics, amb una posada en escena dinàmica i creativa, van jugar amb l'espai i el cos insinuant figures que
apareixien, evolucionaven i es fonien mentre la música
sonava, evolucionava i callava...
Un espectable molt recomanable per tota la família!
Quintet Spanish Brass.

Albufereta d’Anna, ti amo!

Una de les nostres eixides preferides per gaudir amb
xiquets i xiquetes de la preciositat de la Tardor que a
aquest paratge encara ho és més, és el llac d'Anna (La
Canal de Navarrés) amb les seues aigües cristal·lines
i nombrosos ullals que l'alimenten contínuament.
Els grups d'Infantil 3, 4 i 5 anys, vam agafar fulles, fruits,
pinyes, pals i elements naturals que traslladàrem a
l'Escola per poder seguir gaudint durant tota la setmana.
Vam dinar allà, envoltats de Natura, amb una llum
ataronjada que feia que tot semblés més bonic encara.
Un gust d'excursió!

Quatre fotografies de la visita de l’alumnat
d’Infantil 3, 4 i 5 Anys a l’Albufereta d’Anna.

Us informem que aquest és l'últim número d'El Correu del dijous d'enguany.
L'Escola us desitja a totes i tots els lectors que aquestes festes de Cap d'Any siguen
agradables, divertides, entranyables i d'alló més semblant al vostre gust.
Salut i alegria!
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Hoquei

Una de les activitats de l'Àrea d'Educació Física per als grups de 6é
de Primària ha estat la pràctica del Hoquei, una família d'esports en la
qual dos equips competeixen per portar una pilota o un disc, amb un
estic, cap a la porteria que està defensada per l'equip contrari.
En aquest cas, han jugat a la pista de formigó de l'Escola, la modalitat
de Hoquei Sala. L'objectiu és marcar a l'equip contrari amb l'ajuda de
l'estic, guanyant l'equip que fa més punts. Es pot tocar la bola, només
amb l'estic, però en el cas del porter també amb els peus i altres
parts del cos.
Els equips han estat encantats!

Quatre fotos de
l’alumnat de 6é de
Primària practicant
Hoquei.

El treball avança...

La Molina

Dues fotos de l’alumnat de
1r i 2n d’ESO a La Molina.

Condol

I a bon ritme!
Això és el que ens
conta l’alumnat de 4t
de Primària que estan
duent a terme el Projecte de Treball que
relaciona l'Agricultura
amb la Gent Gran
quan vam veure l'intercanvi d'informació amb
companys i companyes enriquint murals,
maquetes i material
teòric.

Alumnat de 4t de Primària treballant el seu projecte.

Per fi! Després d’un hivern (el
del curs passat) sense poder
anar a fer esport a la neu, un
grup de 98 alumnes de 1r i 2n
d’ESO ha anat a La Molina, al
municipi d'Alp, Catalunya, per
gaudir de cinc dies practicant el
surf de neu i l'esquí.
L’alumnat estava desitjant desplaçar-se amb les planxes de
neu i els esquís per gaudir de la
natura i conviure amb companyes i companys i tancar així el primer trimestre del curs.
Les primeres classes són a les 9:30 i fins les 11:30. Després, un poc de temps lliure
i a dinar. De vesprada practiquem, lliurement, allò après.
“Aneu sempre acompanyats !“ els hi hem dit les mestres.
Fa sol a la Molina. Un sol radiant que ilumina la neu i fa que les baixades per les
pistes siguen divertides i lluminoses.

Ha mort Toni Navarro, pare d'Àfrica antiga alumna de la
3a Promoció. Recordem Toni visitant-nos a sovint a
l'Escola de Benimàmet, on vam nàixer.

Estimada Àfrica, t'enviem una forta abraçada i el nostre
condol, també per al teu germà.
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Moltes felicitats

Entre el 16 i el 31 de desembre fan anys:

2 ANYS: Vera Pomés Parrell.
3 ANYS: Matias Baldivia Solier.
4 ANYS: Nairobi Besa Pla, Gerard Tronchoni Martínez, Julia
Olmos Pividal i Joel Nieto Martorell.
5 ANYS: Candela Aguado Fontana i Hugo Allegue Alarcón.
6 ANYS: Maria Campos Gómez, Noah Andrés López,
Martina Cases Martínez, Pau-Altaïr Magdalena Pérez i Elia
Pelejero Costa.
7 ANYS: Ainara González Asensi i Lucia Batalla Fajardo.
8 ANYS: Aitana Muela Soler i Marc Esteban Álvarez.
9 ANYS: Emma Guaita Gil i Kai Ratfisch García.
10 ANYS: Mariola Vila Sobrevela i Yahel Jiménez Vivas.
11 ANYS: Daniela Olivares Vidal i Paula Escudero Palomares.
12 ANYS: Vicente Chirivella Andrés, Leire Maceda Millás i
Claudia Marí Senabre.
13 ANYS: Marina Martínez Atienza, Samuel Martínez Bru i
Clara Navarro Ferrer.

14 ANYS: Raúl Beltrán Aceituno, Mireia Giménez Benlloch
i Jaume Marí Jaén.
15 ANYS: Vera Mateu Soriano.

Entre l’1 i el 12 de gener fan anys:

4 ANYS: Inés Pardo Peris, Alejandro Platero Bernal, Marc
Boix Torres i Josep Sanmartín López.
5 ANYS: Oliver Martínez Muriana, Eloi Sendín Reig i Carla
Meenu Cervera Sánchez.
6 ANYS: Elba Teresa Ferreiro Pérez.
7 ANYS: Álex Garrigós Hernández.
10 ANYS: Marina Gutierrez Vitoria.
11 ANYS: Adriana Martín Molina.
12 ANYS: Violeta Rodríguez Ferrero.
13 ANYS: Joan Tomas Mas.
14 ANYS: Alberto Martín Santamaría i Núria Tronchoni Rosa.
15 ANYS: Isard Galan Samblàs i Pablo Terrasa Sáez.
16 ANYS: Olga Murria Serna.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!!

Lectures coeducatives
Un dels pilars de l'Escola, i així ho reflecteix el nostre ideari, és que
som una Escola coeducativa. Una Escola en la qual realitzem el
procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.
Per continuar aquest treball, actualitzar-lo i fer-lo visible de cara a
tota la Comunitat educativa hem format el Grup de Treball de Coeducació al que pertanyen Isabel de Gracia, Araceli Miquel, Vicent
Devis, Verónica Silvestre i Tània Elorza.
El nostre objectiu per aquest curs és realitzar diverses accions dirigides a l'alumnat, a les famílies i al professorat. Aquestes accions
comprenen entre d'altres, la formació en construcció de gènere,
l'avaluació dels espais des d'una mirada coeducativa, la conscienciació de l'existència dels estereotips de gènere, la recopilació i presentació de recursos pedagògics, l'estandardització del llenguatge
no sexista, etc.
Com a mostra, la nostra primera acció ha estat la proposta de lectures coeducatives. L'alumnat més menut ha gaudit del llibre "Els
homes ploren" de Joan Turu, conte en el qual es reivindica la importància de l'educació visual i la construcció d'una masculinitat sana.
Durant el curs, informarem de tot allò que anem posant en pràctica.
Si voleu més informació o teniu qualsevol suggeriment o dubte,
poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu:
coeducacio@lescarolines.com.
Moltes gràcies.
Juntes fem Escola!

Endrecem

Programa «Lectures
Coeducatives» de Les Carolines.

De la mar a la taula

Posar en bon orde, disposar o arreglar bé l'estança
ha estat el que l'alumnat de 4t d'ESO ha fet amb l'Aula
de Tecnologia per sentir-se més còmode i també amb
l'objectiu de què l'Escola estiga cada dia més bonica.

Alumnat de 4t
d’ESO endreçant
l’Aula de
Tecnologia.

Galeres, sèpies i peix de roca frescos
són la base de l'arrós mariner que
cuinarem demà divendres com a plat
principal del menú. Ens ho porta el nostre proveïdor Àlex Rodríguez, des de la
Llotja de Vinarós.
Mmmm! De la mar, a la taula!

Peix fresc per a l’arròs mariner
que demà dinarem a l’Escola.
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Salvem el nostre Patrimoni

Marina Bartual Aguilar, antiga
alumna de la IV Promoció, arran la
concentració convocada per denunciar l'estat de l'Alqueria del Rei,
expropiada i enfonsada per inacció, va escriure al seu Facebook:
“Quan vaig nàixer, l’Alqueria
del Rei ja existia i la meua
família vivia allí. En la mateixa
habitació on va nàixer la meua
mare, havia nascut el meu iaio i
son pare i el iaio del meu iaio, i
Cartell de la concentració
no sabem quantes generacions
per l’Alqueria del Rei.
d’avantpassats més.
L’Alqueria del Rei data del s.XVI i la meua família sols
l’ha acompanyada en un xicotet fragment de la seua
història. Cada generació que l’ha heretada, ha cuidat
d’ella, l’ha gaudit i l’ha transmés a la següent.
En el 2000 ens vam veure obligats a deixar-la per una
expropiació. En teoria per fer serveis, en la realitat per a
res. Qui havia adquirit el compromís d’ocupar-se’n: Rain
Forest (empresa gestora de Bioparc), no ho ha fet. I qui
havia de vetlar pel patrimoni: l’Ajuntament de València,
mai s’ha pronunciat. Ara que ja han passat 21 anys de
desídia i d’innacció, com era d’esperar, s’ha enderrocat.

Rafa Jannone

No tenim paraules
per expressar la pena i
el desconcert”
Després de realitzada la
concentració, continuava
escrivint:
”Moltes gràcies a
totes les persones que
Marina Bartual preparant una
ahir dedicàreu un moment a fe- pancarta per a la concentració.
licitar-me en persona, per telèfon o a través d’aquesta finestra. I moltes gràcies a totes
les que vinguéreu a abraçar-me a la concentració del
Pouet. Ahir fou un dia intens, dedicat a la lluita en defensa del patrimoni i a la memòria del lloc on vaig créixer.
Un dia dedicat a tot allò que, en certa manera, ha definit la
persona que sóc. Pintava un dia dur que, gràcies a vosaltres, es va tornar en bonic i ple d’estima. Abraçades” .
Recordem ben bé a l'Escola eixos tristos moments en què
la família Bartual es va veure obligada a abandonar sa casa,
així com els llargs anys en els què no es va fer res amb eixa
alqueria expropiada. I ho lamentem i enviem una salutació
afectuosa a Marina i Jaume, el seu germà ( Promoció X) i a
Conxín i Carmelo, els seus pares. També ens vam trobar allí
amb Javier Aula Rochina, antic alumne de la Promoció XX.
Salut!

Moltes felicitats, Rafa, pel Premi a la Millor Direcció
Artística a la IV Edició dels Premis Berlanga de l'Audiovisual Valencià per la pel·lícula «Frederica
Montseny, la dona que parla».
Rafa Jannone és pare de Max, de 4t A d'ESO.
Enhorabona!
Esquerra entrega dels guardons dels Premis Berlanga a
l’Audiovisual Valencià.
Dreta cartell de la pel·lícula «Frederia Montseny, la dona que parla».

Moltes gràcies

Portada del llibre: Els dracs enfadats.

“...Hi havia una vegada, fa molt de temps, a un poble, ni
gran ni petit, vivien tres dracs a les seues muntanyes…de
sobte un matí… es varen enfadar moltíssim. Voleu saber
què els va passar?, trobarien la solució?”
Aquest fragment pertany al conte Els Dracs enfadats
(Ed. Círculo Rojo), escrit per la nostra companya Sílvia
González Argente, qui va ser tutora durant el curs passat, i que ja forma part de la Biblioteca de l'Escola dedicat
per l'autora “a tota la comunitat educativa”.
Moltíssimes gràcies Sílvia! Una abraçada!

Dedicatòria de Silvia González Argente
al llibre que tenim a la Biblioteca de
Les Carolines.

Dunes d’un mar pròxim

És el títol de l'exposició inaugurada fa uns dies a la Llibreria Bangarang (C/ Historiador Diago 9,
València) del dissenyador valencià
Manuel Granell i que és pare de
dos antics alumnes Marc (Promoció X) i Adrià (Promoció XVI), i ens sentim
molt contents de publicar la notícia i de saludar tota la família.
Una abraçada!
(Fotografies de Paco Ruiz)
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