Número 813 · Dijous, 13 de gener de 2022

Hola de nou!
Les campanades escolars del passat 22 de desembre van posar fi a
l’any dos mil vint-i-un i al primer trimestre del present curs escolar. Per
la situació sanitària en la que ens trobàvem immersos, vam recomanar
la no assistència a classe -en la mesura de les possibilitats de cada
família- del nostre alumnat.
Una vegada més, agraïm la vostra col·laboració i suport, el vostre esforç i comprensió. Rebeu, una volta més, la nostra abraçada agraïda.
I hem tornat, com tota la comunitat educativa, a obrir l’Escola. I continuem amb les mesures de prevenció conegudes, amb alguna novetat
que se us explica directament per part de la Direcció i el professorat
com la continuació del procés de vacunació.

I ha tornat la vida a les aules, els crits, les rialles, les mirades, l’alegria,
les amistats, els jocs, les bromes, l’esforç, l’admiració, la curiositat, la
investigació, la crítica, les cançons, els dibuixos, les matemàtiques, les
paraules, la ciència, la poesia, la història, la geometria, l’aire lliure, els
contes, les motxilles, els llapis, els bolis i els retoladors, els ordinadors,
els llibres, els ambients, els projectes, els àmbits, l’art, la filosofia, la
química, els resums, les presentacions, el teatre, la dansa, l’agricultura,
les excursions, la natura, els berenars al camp, les preguntes, els
dubtes, la il·lusió… ha tornat la vida.
Benvinguda!

Sis imatges de diferents espais i
activitats escolars amb alumnat
de l’Escola Les Carolines.
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Taller d’escultura
Part de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, durant la darrera setmana
del trimestre, va organitzar un taller d’escultura en el que han
brollat diferents idees: relacionar conceptes i formes com el con
d’un arbre de nadal amb el con humà d’una muixeranga; les
formes abstractes i figuratives; aconseguir el volum amb formes
planes o l’obra de Julio González.
Va ser molt interessant.

Alumnat de 1r i 2n d’ESO creant formes escultòriques.

Treballem la terra
Estem preparant l’hort perquè hem de començar a treballar amb llavors, aigua, adob per a les plantes i hem de familiaritzar-nos amb les
ferramentes que
s’utilitzen al camp
com poden ser les
aixades, les pales,
els cabassos, les
forques o els carretons.
Ja veurem com
ho fem!
Tenim ganes!
De
moment,
hem començat a
llevar les pedres,
que hi havia a
muntó.
Som els grups
de 4t de Primària!

Alumnat de 4t de
Primària preparant el
camp per poder plantar la llavor.
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Moltes felicitats
Entre el 13 i el 19 de gener fan anys:
2 ANYS: Mel Bixquert Giménez i Mark Gallardo García.
4 ANYS: Greta Chilet Santamaria i Diego Lombardi Hueso.
5 ANYS: Vega Estero Martínez i Oliver Hernándiz Torralba.
6 ANYS: Yago Ossorio Rubio.
8 ANYS: Claudia Gallana Garcia i Carlota Gallana Garcia.

9 ANYS: Vega Sanchis Diaz, Dídac Martorell
González i Adriana Aguado Belloch.
11 ANYS: Jorge Román Gallart Monrabal.
12 ANYS: Alberto Joli Cuesta i Inés Lorente Bel.
14 ANYS: Erik Tévar Font.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

Amb el cor
Els Cors de
l’Escola, formats
amb
l’alumnat de 3r
i 4t i de 5é i 6é
de Primària,
van assajar els
seus concerts,
per donar la
benvinguda a
l’Hivern
els
darrers dies
lectius del 1r
trimestre, però
la incidència
de la variant
òmicron, va
aconsellar no
celebrar-los.
Ho tornaran a
intentar.

Alumnat de 5é i 6é de Primària del Cor Escolar, assajant
amb Chrystian García Marco, professor de Música
de Les Carolines.

Trobades amb alumnat
Emili Olmos, professor jubilat de
l'Escola ens envia fotos de les
seues darreres trobades amb antics i antigues alumnes: passejant
amb bici pel llit del Túria es va trobar amb Bernat Moya (Promoció
XX). A Carpesa va trobar-se a Vitali
Barberà (Promoció XXXII).

Emili i Vitali Barberà.

Caminant pel carrer Tenerife de
València es trobà Virgi Martínez
Folgado, de la Promoció XXXI,
descobrint que són veïns del
barri.

Emili i Virgi Martínez.

El dia 23 Emili quedà amb Anna
Ortiz, (XXXII Promoció) amb qui
queda tots els anys per regalar-li
l'Agenda feminista.
Bonics instants en aquell desembre de l'any passat.

Emili i Anna Ortiz.
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Paco Roca

Rafa Solaz

L'Historietista valencià Paco Roca ha
estat guardonat amb
la Medalla de les
Belles Arts que atorga
anualment el Ministeri
de Cultura del Govern
Paco Roca.
d'Espanya. Ens alegrem molt per aquest nou reconeixement.
Sempre recorarem la seua col·laboració artística amb
nosaltres amb la Setmana de la Primavera que vam
dedicar al Còmic.
Enhorabona!

Ens fem ressó de la notícia de la troballa del document del Segle XIV que constata la venda de la vil·la
d'Almussafes, per part del gran antiquari com és Rafael
Solaz, estimat antic alumne de la Promoció VIII.
Enhorabona i una abraçada gran!

Rafa Solaz.

In memoriam
Ens han deixat:

Peter Bodganovich, director estatunidenc de pel·ícules tan entranyables com Lluna de paper, Què
em passa doctor ? o Tots van riure.

Desmond Tutu, arquebisbe anglicà
i símbol contra l'apartheid sudafricà que
va rebre el Nobel de la Pau al 1984.

represaliades
pel franquisme.

Rosalia Sender

Desmond Tutu.
Cartell de la Pel·lícula
Lluna de Paper de
Peter Bodganovich.

Sidney Poitier, actor de cinema
amb pel·lícules com Endevina qui ve a
sopar, Rebel·lió a les aules o En el
calor de la nit desafiant conscientment
l'estereotip racial
i que va donar
una nova credibilitat dramàtica
als actors negres.

Cartell de la Pel·licula
Endivina qui ve a
sopar de la que és
protagonista Sidney
Poitier.

Ricardo Bellveser, escriptor i
poeta valencià, va faltar passat 29 de
desembre. Acadèmic de l'AVL i membre rellevant al
Consell Valencià
de Cultura o de la
Institució Alfons
El Magnànim.

Verónica Forquè i Ágata Lys, actrius, inoblidables amb els seus treballs
de cinema o teatre
com ara Bajarse al
moro o Ai, Carmela
en el cas de
Verónica, o Los
santos inocentes o
Pelo de Tormenta
en el d'Àgata.
Verónica Froqué.

Ricardo Bellveser.

Rosalia Sender, galerista i propietària de la Galeria d'art del seu nom,
a València. Va ser una lluitadora per la
llibertat i els drets de les persones

Ágata Lys.

In memoriam.

Agenda feminista 2022
Encara tenim a l'Escola l'Agenda feminista.
Si la voleu, feu-li arribar a Trini els 6,40 euros en un sobre tancat amb la quantitat exacta
i el nom de la vostre filla o fill i curs.
Moltes gràcies.
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