Número 816 · Dijous, 3 de febrer de 2022

WiA to be continued...
El Projecte europeu- del qual som Escola Coordinadora- de treball comú, de
viatges del professorat i de l'alumnat de
les quatre escoles participants WiA
(Women in Art; Dones a l'Art) ha finalitzat.
L'intercanvi de bones
pràctiques entre centres
va motivar el disseny del
Projecte WiA amb la intenció de donar a
conéixer com es treballava la Plàstica a
Primària i, seguint el decret d'inclusió, esbrinar
si les dones artistes impregnaven les programacions.
Aquesta proposta va
ser assumida per
l'Escola i treballada àrduament. Recorde els
dubtes, les dificultats,
els ànims del Claustre i
l'Equip Directiu, el suport de l'Equip d'Administració sense el
qual tot hagués estat més difícil encara,
la meravellosa col·laboració de dues
mares de l'Escola: Teresa Millet, Conservadora de l'Institut Valencià d'Art
Modern (mare de Inés i Lucas
Clemente 4t d'ESO), i de Silvana Andrés, escultora i
professora, creadora d'Arquilecturas (mare de Martina –Promoció XXXV- i de
Marcos- 5é A de Primària-)
i els contactes amb diverses
escoles fins formar un equip
de treball compromés amb
l'objectiu del Projecte.
Cinc mesos després
l'Àgència Nacional ens comunicava que érem l'Escola
Coordinadora d'aquest Projecte tan ambiciós.
Al novembre de 2018 ens
vam visitar les mestres de
les escoles sòcies d'Itàlia,
Polònia i Grècia per tal de
saber com treballàvem a
l'Escola, com es treballava
l'Aprenentatge Basat en Projectes, en què consistia tindre una visió de l'alumnat
com a centre de l'aprenentatge o quin
enfocament li donàvem a l'art a l'Escola
i el Claustre es bolcà amb el Projecte i

recorde a Alba Polit, Joan Clausell i
Rafa Santibàñez, explicar les experiències plàstiques dutes a terme amb el
seu alumnat de Primària i ESO.

Alumnat de Les Carolines d’intercanvi a Polònia.

Amb elles i molts convidats, vam presentar oficialment el Projecte WiA a la
societat valenciana a l'IVAM.

El treball continuà, recorde molt
agraïda que vam visitar la Facultat de
Belles Arts de la mà de José Luís
Clemente qui ens va presentar al Degà.
Després d'aquesta visita començà
la delicada tasca de
selecció de l'alumnat
tenint en compte la part
madurativa i emocional,
de la que s'encarregà el
Gabinet i la Direcció
(gràcies Aina i Miguel
Àngel), Anna, Ilse i Sandrine s'encarregàren
d'avaluar la competència comunicativa en anglés.
Un altre ítem a valorar
fou l'interés per l'art.
Finalment 18 alumnes
de Cinqué van ser seleccionades i formaren
part de les mobilitats del
Projecte que un grup de
treball s'encarregà d'organitzar: les reunions de famílies, la informació, la compra de bitllets d'avió,
les reunions setmanals amb l'alumnat de cada mobilitat per tal de treballar
les seues pors, les seues expectatives,
informar-los de cada pas que es donava
per tal de transmetre'ls una
sensació de control i confiança
cap a les persones adultes
que les recolzàvem en aquesta
aventura. Aquest grup va estar
format per Arantxa, Joan
Clausell, Jose i jo.
Al febrer del 2019 ens
n'anàrem a Florina, Grècia.
Amb els nostres treballs
sobre l'artista Hannah Höch
arribàrem a un paisatge
nevat, gelat, impactant, tan
diferent del qual estàvem
acostumades i preciós. El
primer grup d'alumnat (d'entre
10-11 anys), vivia l'experiència
de passar una setmana amb
cada família.
L'alumnat que restava a
l'Escola estava en contacte
permanent amb nosaltres.
Gràcies, gràcies, gràcies.

Presentació del Projecte WiA al novembre de 2018 a l’IVAM.

(continua a la pàgina 3)
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La Pau és el camí
Passat divendres 28 de gener,
vam celebrar a l’Escola «El Dia
Escolar de No Violència i la
Pau» amb un xicotet acte amb
cadascun dels grups en el que
vam triar la frase que millor ens
representa.
Vam fer, també, la recollida
de diners en col·laborar amb
la Campanya «Un euro llavor de pau» d’Escola Valenciana i una sessió de fotos
per compartir amb les xarxes
socials.

Tres imatges de la celebració del
«Dia Escolar de la No Violència i la
Pau» a Secundària.

Tres imatges de la celebració del
«Dia Escolar de la No Violència i la
Pau» a Infantil.

Tres imatges de la celebració del
«Dia Escolar de la No Violència i la
Pau» a Primària.
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Moltes felicitats
Entre el 3 i el 9 de febrer fan anys:
3 ANYS: Naim Gámez Simó.
4 ANYS: Iván García Albert.
5 ANYS: Martín Fenoll Mínguez.
8 ANYS: Helena Blasco Márquez.
9 ANYS: Vera Díaz Llovera.

10 ANYS: Ezequiel Marcos Martegani Manglano i
Marc Llàcer Fabià.
12 ANYS: David Zaragoza Martínez i Héctor Ferriz Liern.
15 ANYS: Itziar Yuste Pérez.
16 ANYS: Alejandro Mocholí Rodríguez.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

WiA to be continued... (continua de la pàgina 1)
Al maig de 2019 repetírem
experiència, segona mobilitat
a Lubon, Polònia.
Amb l'experiència positiva de
Grècia l'organització va estar
molt fluida. Els i les alumnes
amb la companyia d'Arantxa,
Joan Clausell i jo, fórem ambaixadores de les obres en
tèxtil d'Anni Albers. Vam poder
gaudir d'una exposició de
Maria Abramovic que mai
oblidarem.
Al novembre del 2019 ens
embarcàrem camí a Bari,
Itàlia, carregades de peces de
ceràmica cuites per Lluís al
forn de l’Escola.
En aquest viatge vam poder comprovar les connexions culturals i
concloguérem el viatge anomenant
Bari, la València italiana.

Alumnat de Les Carolines d’intercanvi a Itàlia.

Alumnat de Les Carolines d’intercanvi a Grècia.

Formaren el grup de l'obra de Barbara Hepworth
que havíem realitzat a
classe.
Acompanyats i acompanyades per Sònia,
Verónica i jo també. Va
ser l'última mobilitat
sense saber-ho en eixe
moment.
Tornàrem amb la
maleta plena d'experiències i de pasta italiana!
La irrupció del virus a
les nostres vides va impedir que el Projecte
pogués concloure amb
la visita de l'alumnat
dels altres països a
l'Escola, i vam haver de
contentar-nos amb les
connexions en línia per
tal d'intercanviar impressions, aprenentatges i
mostrar els nostres
agraïments mutus.

El WiA ha estat un conjunt d'experiències vitals per al nostre
alumnat, un conjunt de moments
inoblidables.
Cal agrair, enormement, a totes
les famílies de l'alumnat participant en les mobilitats, la immensa
confiança dipositada en l'equip
del Projecte i en l'Escola.
El producte final del Projecte
podeu consultar-lo a la pàgina web
www.wiaproject.eu
WiA ha finalitzat.
Gràcies a totes i tots, novament.
Tània Elorza

Mestra d'Anglés i
Arts and Crafts.
Responsable del Projecte
Women in Art (WiA).

3

Dijous 3 de febrer de 2022

Benvingudes!

Laura Ramos.

Laura Ramos i Paz Muñoz han
acompanyat el nostre alumnat d’Infantil 4 i 5 anys en el moment del pati
i també a l’Aventura de l’Estiu.
Ara, Laura se’n va a treballar de
mestra a Catalunya i Paz vol acabar

Paz Muñoz.

el Màster en Mètodes d'Ensenyament
en Educació Personalitzada. Ha estat
un plaer treballar amb ambdues.
I donem la càlida benvinguda a
Claudia Martínez i Andrea Cervera
que treballaran al seu lloc. Claudia ha

Andrea Cervera i Claudia Martínez.

estat fent les pràctiques del 1r
trimestre aquest curs i Andrea les va
fer fa uns cursos i ja ha estat treballant
amb nosaltres en altres ocasions. És
un plaer tindre-vos entre nosaltres.
Benvingudes!

La sort
Dani Aguado Sanchis, de 3r B de Primària va participar al sorteig organitzat pels comerços de Picassent i va guanyar el premi d’un xec per
utilitzar a les tendes del poble i el va rebre ací, a l’Escola.
Quina sort!
Enhorabona!
Dani Aguado Sanchis rebent a l’Escola el
xec del comerç de Picassent.

Hola de nou!

Fem tele

La nostra companya Isabel De Gracia, professora d’ESO, ha
rebut la visita d’una estimada antiga alumna, Irene Isern
Hernández (Promoció XXIX) qui anà a veure al fill d’Isabel,
Raúl Iranzo De Gracia (Promoció XXVIII) i, de pas, li tornà un
llibre de la Biblioteca de l’Escola que Irene tenia en prèstec des
del 2009.
Saludem des d’ací als
dos estimats antics
alumnes i agraïm la devolució.
Una abraçada!
ÀPunt Televisió gravant al Pati Central de l’Escola.

Irene Isern, Isabel De
Gracia i Raúl Iranzo.

Una abraçada també a Àlex De Gràcia Sáez, de la Promoció
XXIV, al que es va
trobar Emili i qui,
després d’estudiar
un Màster de Direcció i Fotografia
a Cuba, treballa
per
a
les
plataformes
de
cinema i televisió
més conegudes.
Una abraçada
gran també, Àlex!
Àlex De Gràcia Sáez.

Fa uns dies que un equip del programa d’À Punt La Colla,
va estar amb nosaltres per enregistrar algunes de les activitats del Cor Escolar de Les Carolines.
El programa per al qual van gravar les cançons, s’emetrà
el proper 8 de març Dia Internacional dels drets de les Dones.

Equip d’ÀPunt
Televisió, amb
Chrystian García
i part del Cor de
l’Escola.

4

