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CORREU DEL DIJOUS

La penúltima festa del nostre hivern
Divendres 12 serà el dia. Les tres

de la vesprada l'hora. Els nervis ja
estan a punt. Des de dilluns hem in-
crementat el consum de farina
doncs, com a Ibi, ací s'ha enfarinat a
molts infants que han oblidat -alguns
intencionadament- els manaments
del boig monarca de Carnestoltes.

L'Escola s'ha omplit de nassos
rojos, de sabates d'anar per casa, de
mocadors al cap...

Demà serà la gran festa, la penúl-
tima del nostre hivern.

N'esteu preparats i preparades?

La rata Marieta i la seua creadora
La setmana passada, a la classe dels/de les Apat-

xes, Infantil 3 B,  la protagonista  era la xiqueta
Olga Murria. Els seus pares ens van sorprendre por-
tant a la classe a la il·lustradora dels coneguts  con-
tes de "La Rateta Marieta”, Lourdes Bellver.

La visita va ser de allò més divertida. Va contar-
nos el nostre conte preferit de la col·lecció: "Marieta
i el telèfon" i Lourdes va traure de la seua maleta -
perquè duia una maleta!- un telèfon roig i va par-
lar amb la Rateta Marieta. A més ens va regalar un
dibuix de la nostra rata preferida que ens va dedi-
car a tota la classe i que lluïm a una de les nostres
parets. Tots i totes vam quedar molt contents de la
visita de Lourdes.
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Sergio Navarro,
alumne de la 18a
Promoció ens visita

Passat dilluns l'exalumne Sergio Navarro va vindre a
la classe d'Activitats Múltiples de 4t d'ESO per tal de
contar-nos la seua experiència Erasmus a Brussel·les
durant aquest curs. Sergio en l'actualitat està estu-
diant 4t de Periodisme i també Comunicació Audiovi-
sual.

Moltes gràcies Sergio per visitar-nos i contar-nos les
teues experiències. A més a més vingué ecològica-
ment: en bici. Felicitats!

La classe de 4t D'ESO. Sergio Navarro explicant la seua experiència a l’alumnat de 4t d’ESO.

El divendres la gran festa de Carnestoltes. L’alumnat prepara les seues disfresses.

Lourdes Bellver amb Olga Murria i “La Rateta Marieta”.



Ens va eixir un dia fantàstic per a l'eixida a la platja
que xiquets i xiquetes d'Infantil van fer dimecres 3 de
febrer. S'ho van passar genial, van tirar pedres a la mar,
van jugar amb l'arena, van córrer, van fer castells i vam
passar un dia molt divertit.

Ens imaginem que aplegarien cansats/cansades i amb
moltes ganes de contar-vos tot el que havien fet durant
la jornada a la platja. Els dies següents, van pintar les
pedres i van jugar amb les petxines que vam agafar.

Un dia de platja a l'hivern d'allò més agradable.
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L’humor del Correu
“Això era una batalla de caragols i una tortuga es-

tava mirant.
Un caragol resulta mort i arriba la policia i comença

a investigar.
El policia li pregunta a la tortuga: 
- Què ha passat?
I la tortuga li contesta: 
- No ho sé, és que tot ha anat molt ràpid”.

Lluís Costa de 2n de Primària.

La platja, the beach,
la plage

Visita astronòmica
Com cada any, l'alumnat de Física i Química de 4t de

Secundària ha visitat l'Observatori Astronòmic del
Campus de Burjassot. La visita que incloïa un berenar
al pis del mestre i un recorregut per la facultat de Fí-
sica, va estar força interessant i entre les explicacions

pertinents van veure Júpiter i les seues quatre llunes,
la nebulosa d'Orió i Mart amb les seues muntanyes i un
cúmul d'estrelles. 

Tot un aprenentatge !!!
Eureka

Visita d’un maputxe (4)
Quan Endesa projectà construir la presa del Bio Bio

els dirigents maputxes informaren què era una zona
sísmica. Fa uns anys hagueren d'obrir inesperada-
ment les comportes de la presa perquè havia plogut
molt, el riu augmentà moltíssim el seu cabdal i mo-
riren 23 persones.

Medicina maputxe: Amb la medicina maputxe pots
definir el sexe quan vols tindre un fill o filla. Totes les
espècies del planeta tenim el nostre cicle reproduc-
tiu en un moment de l'any. I els humans? Hem
comés molts errors. Els peixos per morir busquen el
lloc on nasqueren.

Una persona arriba a ser matxi a través d'un
somni. És difícil explicar què és una matxi, no ho
podem traduir simplement per metgessa. Hi ha
zones maputxes en l'actualitat sense matxis. Quan
arribaren els colons castellans mataren totes les
matxis. En aquell moment totes les matxis eren
dones, no n'hi havia homes, ara sí. Els colons les ma-
taren perquè sabien que s'encarregaven de la salut
de les persones maputxes.

Actualment el poble maputxe porta molta lluita,
està florint. Fa 30 anys era difícil identificar-se amb
la cultura maputxe, ara no. Els maputxes a Xile no
estan reconeguts però saben que existeixen. Han
complert un rol històric en cada moment.

Llengua: El mapudungun sempre ha sigut una llen-
gua oral, farà unes tres dècades s'ha començat a es-
criure.

Pepet de l'Horta

Dues fotografies del dia de platja d’Infantil. L’oratge ens acompanyà.

Conferència d’un maputxe a l’alumnat de Secundària. Foto: Fabiola Serra.

Berenar de l’alumnat de 4t de Secundària en ca Jeroni. Visita a l’Observatori Astronòmic de Burjassot.
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Moltes felicitats i moltes benvingudes
Una setmana més des

de l'Escola volem felicitar
a Candela Zaragozá, (3),
Marío Giménez, Ana Sán-
chez i Nerea García (4),
Clara Albert, Mateo Pla i
Yovanna Talavera (5),
Alicia Campo i Roberto
Campo (7), i a David Na-
varro (8). Moltíssimes fe-
licitats a tots i totes !!!!

D'altra banda donem la
benvinguda a Lucía Na-
varro Ponce, neboda de
Raquel Navarro, mestra
de 2n de Primària. Lucía
va nàixer passat diven-
dres 5 de febrer amb un

pes de 3,130 kg. Tant la
mare com la filla estan
perfectament i tota la fa-
mília molt feliç.

Donem també la ben-
vinguda a Cloe, germana
d'Arantxa Labrada (In-
fantil 4B). Cloe va nàixer
el 15 de gener amb un
pes de 2,960 kg i esta
d'allò més bé.

Per últim donem la
benvinguda a David,
germà de Marcos Zara-
goza (Infantil 3A). El xi-
quet està molt bé i
Marcos molt content.
Prompte tindrem la seua
foto per al Correu.

Enhorabona i felicitats
a les tres famílies!!!!

Sopar caroliner
Com tots els anys, l'alumnat de 3r d'ESO hem

celebrat el nostre sopar caroliner. Darrer diven-
dres dia 5 de febrer quedàrem als cinemes Alba-
tros per vore una pel·lícula, en versió original, en
aquesta ocasió Invictus, que per cert, ens agradà
moltíssim a tots i totes.

Després, quan acabà la pel·li, sopàrem a la ca-
feteria del mateix cinema, un entrepà i un refresc.

Ens vam divertir molt ja que compartírem la
vetlada amb alguns i algunes mestres nostres i
amb dues antigues alumnes, Karla i Eva.

Esperem que aquest sopar tradicional continue
per molt de temps.

La classe de 3r d'ESO

Un super heroi de la vida real
Tal i com us han contat els/les

alumnes de 3r d'ESO, diven-
dres, vam tindre l'oportunitat
de vore la nova pel·lícula de
Clint Estwood, Invictus.

Personalment m'agradà molt
l'obra d'aquest veterà cineasta i
és per això que el considere un
magnífic narrador d'històries.
Tot i així, aquest darrer llargme-
tratge en el qual ens conta la
reunificació política de Sud-
àfrica, promoguda principalment
per la tenacitat de l' expresident
Mandela, em va traslladar més
enllà de la mera admiració estè-
tica i cinematogràfica, endin-

sant-me en un pensament molt
més profund i valuós.

La capacitat de dur endavant
la conciliació d'idees, deixant
de banda les qüestions perso-
nals en favor de la necessària
pau col·lectiva, és segons el
meu criteri, un potencial propi
d'un superheroi. No d'aquells
que són capaços de volar o
veure a través de les parets,
sinó dels que poden renunciar
a  la seua idea de justícia per-
què pensen que la justícia
col·lectiva és molt més valuosa.

Sònia

Lucia Navarro Ponce, neboda de Raquel.

Arantxa Labrada Rubio

amb la seua germana Cloe

Alumnat de 3r d’ESO a la porta dels Albatros. Una nit de cinema i sopar.

Nelson Mandela, president de Sudàfrica entre el

27 d’abril de 1994 i el 14 de juny de 1999.
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Solidaritat amb Haití
Hem replegat 1.268'80 euros. Moltes gràcies a

totes i tots per la col·laboració solidària.

Coses de classe
Futbol entre grans i menuts
La classe de 5 Anys A dels Submarinistes ha triat com a projecte d'es-

tudi el futbol. Estan molt entusiasmats aprenent a jugar a diferents es-
ports: golf, bàsquet, boxa, tir amb arc, bitlles... i per suposat, futbol.

Aprofitant el vincle creat amb la classe tàndem de 5é de Primària, amb
la qual ja havien realitzat altra activitat fa dues setmanes, es van juntar
les dues classes per a passar una bona estona jugant partits de futbol
amb la coordinació de Joan -tutor de 5é-, Estela -la tutora de 5 A- i Toni
-el mestre d'Educació Física-.

Es van dividir en sis equips i cada xiquet de 5é tutoritzava a un o dos
submarinistes, ajudant-los a aprendre millor les normes i tècniques fut-
bolístiques. També els majors van aprendre molt, havent de pensar no
sols en guanyar un partit, sinó també en tindre cura dels xicotets, no fer-
los mal, ensenyar-los  i motivant-los a jugar...

Una experiència molt enriquidora i divertida per a tots.

Ferramentes i materials a 1r de Primària.
Passat divendres dia 5 de febrer, la classe de 1r Primària -Maquinistes-

anàrem a l'aula  de Tecnologia mentre l'alumnat de 4t ESO treballava.
Ens explicaren i ens ensenyaren les ferramentes i  els materials que hi

ha i a més  tots els treballs  que estan fent per grups. Aquesta visita la
vàrem realitzar dins l'assignatura de Coneixement del Medi.

Gràcies pel moment que ens vàreu fer viure, vàrem aprendre moltes coses!

Els 17 invents triats pels/per les Astronautes
La classe de 2n de Primària -Astronautes- hem investigat des de l'àrea

de Coneixement del Medi els invents que hi ha hagut al llarg de la histò-
ria. Vam fer un mural, plasmant els 17 invents que més ens agradaven.

Podeu passar a veure el nostre treball pel passadís de Primària.

Particularíssim
Marc Aura Rodrigo, 

alumne de 5é de Primària.

Una pel·lícula recent:
-Lluna nova.
Una pel·lícula imprescindi-

ble:
-El senyor dels anells.
Un color:
-Blau turquesa.
Un menú:
-Sushi.
Un lloc per viure:
-Tòquio.
Un arbre o una flor:
-Caqui.
Un perfum:
-Menta.
Un animal: 
-L’okapi. 
Un llibre:
-Memòries d’Hidun.
Un malson:
-Que el planeta Terra desapa-

rega.
Un pastís:
-De nata.
Un desig:
-Que els dinosaures continua-

ren existint.
Un viatge a:
-Xangai.
Una assignatura:
-Plàstica.
Una paraula:
-Electrònic. 

Marc Aura Rodrigo

ESCOLA MATINERA
Tots el dies, des de les 8:00 hores,

obrim Les Carolines...
...per a què tu no faces tard.

Col·labora amb el 

CORREU DEL DIJOUS 
i dóna a conèixer la teua empresa 

utilitzant aquest espai publicitari.

Més de 300 famílies poden necessitar-te.

L’Estatut
Capítol II. 

Les Corts Valencianes
o Les Corts

Article 21.1
La potestat legislativa dins la

Comunitat Valenciana correspon
a Les Corts, que representen el
poble. Les Corts són inviolables i
gaudeixen d'autonomia.


