No a la
Guerra!!
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Fem 50 anys !!

Mireia Pérez i Miguel Ángel Moret presentaren la vesprada a la Sala Micalet.

Amigues i amics que ens acompanyaren.

Abelard, Lluís i Emili narraren de forma
divertida la història de Les Carolines.

Pau Caparrós i Olga Murria posaren
veu a l’alumnat de totes les promocions.

Gloria Martínez i Mónica
Palerm posaren la veu
de les famílies.

Emotiu, calorós, social, afectiu, participatiu, divertit, dinàmic, optimista, pertinent, esperançador, merescut... totes
aquestes paraules defineixen la vesprada
del passat dia 8 de novembre, en la qual
més de 200 persones homenatjarem el
50 aniversari de Les Carolines.
La posada en escena dels dos presentadors de luxe, Miguel Àngel Moret, exdirector de Les Carolines i exsoci de la
Cooperativa, i Mireia Pérez Sancho, actriu, exalumna de la promoció X i actualment mare de l’Escola, conduïren un acte
divertit i molt fluid a la Sala Micalet de
València.
Mentre, la música de l'exalumne Xavi
Xavi Gómez posà la música.
Gómez Mohedano,
de la promoció XV, va
dotar-lo d'una calidesa
especial, que feren de
la del 8 una vesprada
màgica.
També hi hagué paraules de famílies,
moltes i molt boniques.
Començant per Glòria
Martínez
Navarro,
mare de Juanto i Edu
Povea Martínez (II i V
promoció respectivament), seguida per les
paraules de Mónica
Palerm Martínez, secretària de l'AFA i mare
d'Hugo i Pol Garballo
Totes i tots des de l’escenari a la sala.
Palerm. Les dues ens
van dedicar boniques i emotives paraules.
No podia faltar la veu de l'alumnat, que
va arribar per part de Pau Caparrós
Gironés i Olga Murria Serna, alumnes de
la IV i la XXXVI promoció, respectivament.
La divertida i carolinera representació de
l'AUCA de la història de Les Carolines,
Amigues i amics d’AKOE i UCEV ens acompanyaren.
protagonitzada per Lluís Montesinos Barberà, Aberlad Barberà Sendra i Emili
Olmos Pascual, va posar la nota de color,
amb diversió i divulgació a parts iguals.
Tancaren l'acte els discursos de Sònia
Casquete Alemany, Directora Pedagògica
i Raquel Navarro Campos, Presidenta
de la Cooperativa.
Les veus de la vesprada a la Sala Micalet.
Una preciosa foto de família, gràcies a la qual
recordarem quan i com de bé acompanyades
i acompanyats vam estar, amb amigues i
amics d'Akoe, UCEV, Escola Valenciana,
Caixa Popular, antic alumnat, famílies d'abans
i d'ara, companyes i companys d'abans i
d'ara... Estima i companyonia a dolls!!
Gràcies de tot cor a totes i tots!!
Raquel posà la veu
Sònia posà la veu
La família carolinera
de la cooperativa.
del professorat.
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Invitació exposició Bodies Revealed (alumnat ESO)
Escola científica
Després de deu anys torna a València l'exposició Bodies Revealed. És una exposició increïble de gran interés cultural, científic i pedagògic. Es tracta d'òrgans i cossos reals que han sigut
molt ben conservats mitjançant un procés anomenat plastinació.
Des del Departament de ciències volem fer una eixida el dijous,
dia 1 de desembre fora de l'horari escolar. L'exposició està al
Kinépolis i ens trobaríem allí a les 18:30 hores. Cada alumne/a
arriba amb la seua mare/pare (no hi ha bus escolar).

Cartell anunciador de l’exposició.

Ens agradaria veure participar la major part de l'alumnat de
l'ESO (de 1r a 4t) i també vosaltres (mares i pares) si us abelleix.

Hem parlat
amb les organitzadores i ens
han reduït a tots
(alumnes
i
famílies) el preu
de l'entrada:
són 7 euros per
persona que
Un dels cossos de l’exposició.
cadascú pagaria allí.
La visita dura al voltant d'una horeta. El professorat estarem
allí. Les famílies podeu entrar o esperar-vos fora.
Per motius organitzatius necessitem la confirmació de l'assistència abans del dia 24 de novembre, tant del vostre fill/a com
de vosaltres a aquest correu electrònic:
laia@lescarolines.com
Indiqueu al correu, el nom de l'alumne/a i nombre d'acompanyants en cas que entreu.
Departament de ciències de l'ESO

Dani Miquel a Picassent
Escola valenciana i cultural
Amb motiu de les celebracions del dia mundial de la infància
i com a cloenda, el pròxim diumenge, dia 20 de novembre, a
les 12.00 hores, hi ha programat un concert de Dani Miquel
a la casa de cultura de Picassent.
L'entrada serà gratuïta, i si voleu passar una bona estona,
podeu recollir les vostres invitacions a la Casa Jove LA
TORTA a partir del pròxim dilluns, dia 7 de novembre.
Us esperem!

Dani Miquel.

Visita a l’Albufera
Escola ecologista
Passat 27 d'octubre, les classes de cinc anys visitàrem el
Parc Natural de l'Albufera, dintre del nostre projecte sobre el
nom de la classe: Mariners/Marineres i Submarinistes. L'Albufera és un dels principals parcs naturals de la Comunitat
Valenciana que té l'aigua com a protagonista. Al llarg de la
nostra visita i passeig en barca observàrem la fauna (ànecs,

anguiles, peixos...), la flora (els canyars i les plantes d'aigua),
els mitjans de transport (barques) i les construccions més
típiques (barraca).
Ens ho vam passar d'allò més bé i aprenguérem més sobre
aquest meravellós racó aquàtic que tant de valor té.

Mariners, Marineres i Submarinistes gaudint de la visita a l’Albufera.
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Estada de Tardor

Escola en la qual l’alumnat és el protagonista

De vegades, unes imatges diuen més
que mil paraules.
Instantànies de l’Estada de Tardor 2022.
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Moltes felicitats
Entre el 10 i el 16 de noviembre fan anys:
2 ANYS: Mikel Burón Fernández i Sasha Zausaev.
4 ANYS: Eric Gallardo García i Lara Fernández Carpena.
5 ANYS: Cristina Pastor García i
Axel Francesc Bixquert Giménez.
6 ANYS: Adrián Chust González i Lluna Rodríguez García.
7 ANYS: Arau Torres Piera.
9 ANYS: Marcos Olivares López.
10 ANYS: Júlia González Domingo.
13 ANYS: Diego Astrada Gil i Teresa Fornás Coch.
15 ANYS: Santiago Ribera Mas i Eduard Girona Burriel.
A totes i tots moltes felicitacions i per molts anys!!

El racó de la saviesa:
Paraules que fan pensar

Escola humanista

“Em van ensenyar que el camí del
progrés no és ni ràpid ni fàcil.”
Maria Salomea Skłodowska-Curie,
més coneguda com a Marie Curie
(Polònia, 1867 - França, 1934) va
ser física i química. Va ser pionera
en l'estudi de la radiació i la primera
persona a emprar el terme "radioactivitat". Va rebre dos Premis Nobel:
El Premi Nobel de Física, junt amb
el seu marit, Pierre Curie, i Henri
Becquerel (1903) i el Premi Nobel
Marie Curie.
de Química (1911), pels seus descobriments dins del camp de la radioactivitat i per l'aïllament del
radi pur respectivament.
Va estudiar i arribà a doctorar-se a la Universitat de la Sorbona de París, en una època en la qual molt poques dones
tenien accés a estudis superiors.

Aquest dijous fa... 3 anys
Número 737 · Dijous, 7 de novembre de 2019

Article de la pàgina 1 del "Correu del Dijous" edició 737 del
7 de novembre de l'any 2019, en el qual s'explicava que
l'alumnat que en aquell moment cursava 3r d’ESO, va participar en un projecte de la Creu Roja on van simular una estada de 24 hores a un camp de refugiats.

Artefacto

Escola valenciana i cultural
L’actor Jorge Valle, estimat antic alumne de la XXIII Promoció, ha representat amb Arianne Algarra, a la Sala Ultramar
de València, la funció El artefacto, la qual està nominada com
a millor espectacle de teatre als Premis de les Arts Escèniques Valencianes.

Sala d’exposicions
Escola creativa

Cartell de l’obra.

Us recomanem especialment aquesta
funció en la qual els
dos intèrprets estan
meravellosos i el
treball de tot l’equip
aconsegueix que
l’espectacle atrape
als assistents.
Enhorabona!

La casa del sol naixent.
Obra de Marc Ruiz Calabuig
2n B d’ESO.

Jorge Valle sobre l’escenari.
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