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per l’altre, però és necessari

que tots hi

LA CO-MISSIÓ DE LA CO(N)-VIVÈNCIA
L’escola és un espai de trobada entre persones
molt diverses, totes les que formem la comunitat del Carles Salvador: xiquets i xiquetes,
famílies, personal del centre, antics alumnes,
etc. Durant molts anys (sis, set, huit,...), puntualment cada matí i vesprada les famílies ens
porteu els vostres fills i filles per ajudar-los a
desenvolupar-se i formar-se com a persones.
Inevitablement, la convivència posa a prova
diàriament la capacitat de tots i totes de relacionar-nos i créixer junts, de millorar-nos i gestionar-nos.
Tots i totes sabeu que l’escola té unes estructures de participació i unes normes que regulen el
seu funcionament. El nostre reglament defineix
el consell escolar com a l’òrgan més important de
participació de les famílies en la vida del centre i,
al seu si, preveu la constitució de la comissió de
convivència per complir aquelles funcions que se
li assenyalen al pla de convivència del centre. Més
enllà dels reglaments, sembla clara la necessitat
d’un espai de trobada específic per parlar de com
vivim al centre tots junts i com fem per viure i resoldre els conflictes que, inevitablement, anem
trobant pel camí.
Desgraciadament, és molt comú que sols es parle
de convivència quan sorgeixen els problemes de
mal comportament: tots sabem que la comissió
es pot convertir en poc més que el braç executor
de la justícia del rei (perdó, del RRI, reglament de
règim intern: m’he passat a Joc de trons sense
adonar-me’n). Així, es comú que sols es reunisca
per obrir expedients, assenyalar mesures disciplinàries i imposar càstigs.

Estic molt content de poder dir que, en la meua
opinió, al Carles hem aconseguit escapar d’eixe
destí funest. Al nostre centre hi ha conflicte? Faltaria més: allà on es troben dos persones hi ha xocs
d’interessos, de mentalitats, de projectes, de formes de ser i entendre l’espai comú que és l’escola. Per sort, tenim clar que hem de gestionar-los i
redreçar els conflictes cap a la comunicació, l’expressió lliure d’inquietuds i la discussió i intercanvi
d’idees: som una escola amb algunes faltes i fores
de joc, molt poques targetes grogues i cap targeta
roja: ací juguem tots de principi a fi del partit.
Així, la nostra comissió de convivència és un espai
de diàleg: en teoria sols hauria d’estar formada
per dos mestres i dos pares o mares (membres del
consell escolar) a més de la direcció; però estem
molt satisfets de comptar voluntàriament amb la
presència i implicació d’altres persones (entre les
quals vull esmentar especialment Ana, l’orientadora del centre) que enriqueixen amb les seues aportacions els seus treballs. Ens reunim (amb permís
del WhatsApp) cada últim dimarts de mes per parlar, per pensar junts quines són les circumstàncies
que afecten la convivència al centre, per intercanviar informació i preparar activitats: el curs passat
es va aprovar un nou pla de convivència al centre,
ajustat a la legislació vigent; acabem d’aprovar un
informe trimestral (preceptiu) sobre l’estat de la
convivència al centre; estem (lents però segurs)
consensuant normes de convivència que tots els
membres de la comunitat escolar puguem reconèixer com a nostres i, des del curs passat, influïts pel corrent de les comunitats d’aprenentatge i l’enfocament dialògic de l’aprenentatge, hem
pres el bon costum de convocar tertúlies obertes
per tractar temes d’interés per a tots: les mateixes
comunitats d’aprenentatge, la comunicació família-escola, les normes de convivència, els deures,
etc. (la pròxima, sobre intel·ligència emocional).

Volem animar-vos a participar en les activitats que es plantegen en el futur: cal que
reflexionem en comú sobre els valors que volem transmetre i fomentar al centre:
la llibertat, la responsabilitat, la cooperació, el respecte, la no violència, el diàleg,
l’empatia, l’assertivitat..., amb convenciment i mentalitat oberta. La nostra realitat
és que co(n)-vivim, junts, i treballar per aprendre a fer-ho és la nostra co-missió.

Roger
Cap d’estudis
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ALBERT EINSTEIN

un físic, un científic, un filòsof,
un boig, un geni…?

Molts ens preguntem qui va ser Albert Einstein: un físic, un científic, un filòsof, un boig,
un geni…? Sense dubte va ser un Pensador. La genialitat de les seues teories es suporten en la seva gran capacitat per a pensar, inclós més enllà de les idees que s’assolien
com veritables. Einstein sempre el va qüestionar tot.
Albert Einstein va nàixer a Ulm (Alemània) el 14
de març de 1879, i va crèixer siguent un xiquet no
especialment brillant. No va parlar fins als 4 anys,
i les seues primeres paraules
van ser: “La sopa està calenta”.
Els seus pares li van preguntar
perquè no havia parlat fins eixe
moment, i ell va respondre:
“Perque fins ara tot estava be”.
Anar a l’escola li agradava, però
el que li fascinava de veres era
estar en el taller de son pare i
son tio, on venien bateries i
generadors elèctrics. Sentir
que l’electricitat fora una força
tan poderosa però invisible li
fascinava, igual que una bruixola que li va regalar son pare:
l’agulla sempre asenyalava el
Nord.
Albert llegia molt i va sentir
passió per la música, sobre tot quan va descobrir
que aquesta es basava en principis matemàtics.

Einstein va acabar tenint raó. Al poc temps es va
anar a Suissa, on va continuar estudiant. La seua
família era molt pobre, i son pare va morir, però
ell va continuar estudiant. Es va
fer ciutadà suís i va conèixer una
gran científica, Mileva Maric,
amb la qui es va casar i va formar
una família.
Va treballar en una oficina de patents, encara que ell somniava
amb ser professor de física. En
la oficina va tindre l’oportunitat
de conèixer molts invents i projectes científics, sobre els quals
pensava i reflexionava. En eixa
època va escriure molts assajos.

En 1905 va publicar la seva
famosa Teoria de la Relativitat, on deia que “tot, excepte la
llum, viatja a diferents velocitats,
depenent de les diferents situacions”.

En 1909 li ofereixen una plaça de professor a la
Als 10 anys l’escola es va convertir en un malson.
Universitat de Zurich, on té molt d’èxit entre els
No li deixaven pensar, només podia memoritzar
alumnes perquè sabia explicar les qüestions més
i repetir, i Albert es desesperava; només gaudia
difícils de manera molt clara i senzilla.
amb les matemàtiques perquè era l’única assignatura en la que li deixaven raonar. Els profesEn 1913 va rebre una oferta de la Universitat de
sors van començar
Berlín i es trasllada a
a anomenar-li “gos
“Mai deixaria de pensar, i el dret a expresar les seues Alemània, però la relamandrós”, i van acació amb Mileva es trenbar expulsant-lo de idees amb llibertat, seria el seu patrimoni més valuós”. ca i ella i els seus fills
l’escola.
tornen a Zurich un any
després. La vida d’Einstein es converteix en un
Albert es va anar a viure amb la seua família a Itacaos, ell només pensa en el seu món científic, es
lia, on es va prometre a sí mateix que “mai deixaqueda dies sense menjar, no es pentina, no gastaria de pensar, i el dret a expresar les seues idees
va mitjons… La seua cosina Elsa començà a cuiamb llibertat, seria el seu patrimoni més valuós”.
dar d’ell i prompte es va fer indispensable.
Va ser aleshores, quan va publicar el seu primer
assaig, on deia que l’espai era un lloc “buit”. Ningú
li va fer cas, tot el món deia que l’espai estava ple
de “éter” encara que ningú ho havia demostrat.
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En 1914 va començar la 1ª Guerra Mundial, i
Alemània volia que els científics li recolçaren en
la guerra, però Einstein era pacifista, i quan es va
negar el vullgueren empersonar, però es va lliurar

per ser ciutadà suís, encara que la seva vida corria
perill tots els dies fins que va acabar la guerra en
1918.

En 1919 hi va haver un eclipsi total, i Albert
demostrà el que venia deient molt temps
enrrere, que la llum no viatjava en línia recta, que era el que es creia fins aleshores. De
sobte es va convertir en una superestrela, i
en 1921 va rebre el Premi Nobel de Física.

gia molt poderosa, anava a ser utilitzada pels nazis per a construir una bomba atómica, aleshores,
va escriure al president de EEUU per a que ells la
feren abans que els alemanys, ja que tenia por de
l’ús que podien donar-li el nazis. Va ser així, com
el 6 d’agost de 1945 els EEUU llancen la primera bomba atómica sobre Hiroshima (Japó) i als
tres dies la segona a Nagasaki. Van morir més de
150.000 persones.

A partir d’aquell moment, Einstein va treballar per
a limitar l’ús de les armes nuclears. Einstein va dir:
“No sé com es lluitarà a la
Durant alguns anys va
viatjar per tot el món, i “No sé com es lluitarà a la 3ª Guerra Mundial, 3ª Guerra Mundial, però
com ell era jueu, recolça- però sé que la quarta serà amb pals i pedres”. sé que la quarta serà amb
pals i pedres”. Així explicava la creació d’un país per
va
que
gastar
bombes
atómiques significaría la
als jueus, el que va fer que el partit nazi posara
destrucciò
de
la
Nostra
civilitzaciò.
Albert Einstein
preu al seu cap. Einstein va tindre que emigrar a
va morir el 18 d’Abril de 1955, a New Jersey.
New Jersey (EEUU).
Quan va arribar la 2ª Guerra Mundial, Albert va
saber que la seua famosa fòrmula E=mc2, en la
que uns pocs àtoms es converteixen en una ener-

Encara hui es demostra que moltes teories que
Einstein deia són correctes, encara que ell mai va
poder demostrar-les, només les pensava.

Sara Gil Calvo
(Mare de Diego 5é)

FRASES CÈLEBRES:
“Si busques resultats diferents,
no fages sempre el mateix”

“La ment és com un paracaigud
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“Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor,
l’electricitat i l’energia atòmica:
la voluntat”
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L’ HORT URBÀ DEL CARLES
2015/2016
Les tutores, amb el recolzament dels pares i mares de l’AMPA, estàn
portant a terme una sèrie d’activitats i d’eixides per a que els xiquets
participen activament en el cultiu i el manteniment de un hort, tal com
s’ha fet tota la vida al poble de Benimaclet.
L’hort del Carles és un hort xicotet. Malgrat això, es poden cultivar en
ell totes les hortalisses de la temporada.

LES VISITES
La primera visita la varen realitzar els xiquets i xiquetes de Tercer i
Quart. La classe de Tercer es dedicà a sembrar faves i la de Quart,
cebes. Tots participàren del manteniment de l’hort i treballaren
netejant-lo d’herbes roïnes. Alguns del xiquets preguntaren quan
es rega l’hort. A la tardor i a l’hivern es rega els diumenges per la
vesprada, cada dos setmanes, i a la primavera i a l’estiu, tots els
diumenges.
Després arribà la visita de les classes d’Infantil, quatre i cinc anys.
Vàrem fer un recorregut pels horts i per la xarxa de sèquies, i explicàrem i observàrem les plantes aromàtiques. La classe de quatre anys va plantar faves i la de cinc anys, cebes. Al final, també
contàrem com s’organitza els sistemes de reg dels camps.
La visita amb els xiquets i xiquetes de Primer i Segón va ser molt
completa. Vàrem plantar moltes hortalisses de tardor i d’ hivern,
com ara la bleda (varietat de tardor), l’ encissam o lletuga, el bròcoli, la col-i-flor i la remolatxa. Els cultius els dispossaren en cavallons i feren els forats, abonaren, col.locaren els plantons amb
els cartellets identificatius del cultiu, els enterraren i regaren. Tot
a punt!
Amb el curs de Sisé vàrem explicar els cultius, les sèquies i els
cavallons. Observàrem les diferents plantes aromàtiques com ara el romer, la marialluïsa, el timó i l’ herba-sana i fèrem pràctiques d’agrimensura amb una cinta mètrica. Una vegada calculada la superfície de l’
hort, es va plantar un bon grapat d’hortalisses d’hivern, com ara la carxofa, el bròcoli, la bleda, l’ encissam
o lletuga i la col-i-flor. Finalment, visitàrem el galliner que n’ hi ha al costat de l’ hort del Carles.
El curs de Cinquè tancà la primera ronda de visites. Amb ells també vàrem fer l’explicació dels cultius i els
regs i mesuràrem el perímetre i l’àrea de l’hort. Varen plantar hortalisses de tardor i d’hivern utilitzant plantons. També plantaren margarides. Per a assenyalar la zona de plantació tratzaren cercs de pedres i posaren
els cartellets assenyalatius. Acabàrem també amb la visita al galliner.
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Totes les nostres activitats es poden seguir al blog que hem creat on és posible també
ampliar informacions, i vore fotos i altres continguts interessants:

http://hortscarlessalvador.blogspot.com.es

Podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol qüestió amb les activitats als
horts, per fer-nos suggerències i per si voleu col.laborar en tasques de manteniment:

carles.salvador.horts@gmail.com

APRENENT DE LA NATURA
Penyagolosa va ser el nostre destí per al pont d’octubre, uns dies per
a desconectar, o millor dit, per a connectar amb la natura, passejant
pels seus boscos i barrancs, agafant bolets, visitant paratges quasi
verges… fins que vam trobar una carrasca que ens va enlluernar,
tant que vam decidir agafar un grapat de bellotes per a compartir-les amb els companys de l’escola.

Eixa mateixa setmana vam anar a la classe de 4
anys, i vam fer un xicotet taller, on vam explicar
què era una bellota, d’on venia i com podíem fer
perquè es convertira novament en una carrasca.
Vam repartir una bellota a cada xiquet/a. Abans
que res, calia comprovar si la bellota era de qualitat, per la qual cosa cada xiquet/a va deixar caure la seua
bellota en un got amb aigua,
descartant les que suraven,
que en la majoria de casos
vam descobrir que era perquè
tenien un foraet (vol dir que
estaven cucades), quedant-nos
amb les que sí que s’enfonaven.
De seguit cada xiquet/a va possar la seua bellota
en una tovallola molt humida, quedant-se encarregats de mantindre-la en constant humitat.
A les dos setmanes vam tornar, i cadascú va obrir

la seua tovallola per a comprovar què havia passat.
En la majoria dels casos, la bellota s’havia obert,
d’on eixien unes xicotetes arrels.
Era el moment de plantar-les en terra. Cada xiquet/a va portar un test de casa, en la majoria dels
casos reciclant qualsevol objecte que
anava al fem: bricks de llet, ampolles
d’aigua…
Ara venia la part mes delicada de totes: després d’haver estat la bellota
en unes condicions de humitat total
en la tovallola, tocava continuar amb
les mateixes condicions en els recipients de cadascú, situació que ha
requerit molt d’esforç havent de regar constantment.
Finalment, i després de quasi quatre mesos des
que vam viatjar a Penyagolosa, van eixir les carrasques! Només quedava una cosa per a tancar el
cercle: plantarles.

Vera, Pau, Lore i Nacho
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ELS XIQUETS DE
HEM JUGAT...

AMB LES LLETRES

ELS PARES DE
VENEN A JUGAR
A L’ESCOLA.
Al llarg d’aquest curs els pares voluntaris
de 4 anys passen alguna vesprada fent tallers o jocs educatius amb els seus fills.
Els alumnes aprenen jugant , els pares tenen una nova experiencia i l’avaluació és
molt positiva.
Des d’aquesta revista vull donar-vos les
gràcies per la vostra col.laboració .

TALLERS O JOCS EDUCATIUS
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A P IN T A R C O M
K A N D IN S K Y

AMB ELS
N
I LES F UMEROS
ORMES

CLASSE
Al llarg del primer trimestre, els alumnes de 5 anys hem estudiat el projecte de l’univers, on hem après moltes coses,
des del sistema solar, els planetes, els estels, astronautes, etc.

PROJECTE
DE L’UNIVERS

Hem realitzat moltes activitats molt interessants i divertides, com l’observació de la lluna ( gràcies a un papà de la
classe), visita a la Universitat de Burjassot, per a poder veure
les taques del sol i aprendre com es produeix un cometa.
En classe, hem pogut imaginar-nos com seria l’enlairament
d’una nau espacial, convertint-nos en autèntics astronautes!!! i conèixer com viuen els astronautes en les estacions
espacials.
També hem comptat amb la participació de les famílies dins
de l’aula, gràcies als diferents “tallers”, que han vingut a realitzar: sobre l’embaràs, les fases de la lluna, eclipse solar i un
“taller” de fotografia.
Des d’ací, agrair a tots la vostra participació!!
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ANIMALANDIA A 1R

ELS AMFIBIS
LES AUS

ELS MAMÍ
FERS

ELS RÈPTILS

ELS PEIXOS
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RACÓ DE CUINA
A la classe de 2n hem estudiat els aliments i tot alló que ens aporten per al nostre desenvolupament físic, mental i anímic.
Però enguany a més hem decidit cuinar-los a classe. Ací teniu una mostra. Hem tingut
receptes de tot tipus i la veritat és que som molt bons cuiners. A més reberem la visita
d’Eva de 5 anys, per explicar-nos que hi ha persones que no poden menjar aliments
amb gluten i com compren els mateixos aliments que nosaltres però fixant-se en uns
símbols que indiquen que són bons per a ells. A la fi, fan les mateixes receptes que tots
nosaltres però amb ingredients diferents.

Polos

Galetes d’avena
amb xips
de xocolata

UTILITZAREM:

INGREDIENTS:

Motles amb forma de gelat.
Sucs de diferents sabors: maduixa,
taronja, bresquilla, plàtan…

COM ES FA:

Primer omplim els motles amb els
sucs que ens agraden.
Segón, els fiquem en el congelador
i esperem a que estiguen congelats.
Tercer, a disfrutar-los!

· ½ culleradeta de rent
· 60gr de mantega
· ½ culleradeta d’essència
· 1 ou gran
de vainilla
· 100gr de flocs d’avena · ¼ culleradeta de sal
· 50gr de Farina
· 100gr de xips de xocolata
re
suc
· 55gr de

COM FER LES GALETES:

un parell de
Precalfar el forn a 180º i preparar
dre la mantesafates amb paper d’enfornar. Fon
en un bol el
ga i deixar refredar un poc. Batre
sucre amb ou, la vainilla i la sal.
ga amb els
Mesclar en un recipient la mante
amb rent, la
na
flocs d’avena. Incorporar la fari
xocolata.
mescla d’ou i sucre i els xips de
massa homoTreballar tot fins aconseguir una
d’un parell
gènia. Formar galetes amb ajuda
uts fins que
de culleretes. Enfornar 10-15 min
s’hagen daurat.
i menjar.
Deixar refredarsobre una reixeta
Bon profit!
11

AULA DE TERCER
LA TERTÚLIA

fem
er la vesprada

illuns p

En classe, els d
la tertúlia.

àgines
unes quantes p
im
g
lle
sa
ca
les
En
paperet escrivim s que
n
u
en
i
re
b
lli
ee
del
o sabem o les id
paraules que n Després ho comentem
tir.
volem compar nim el torn de paraula.
te
en classe quan
re del
em llegit el llib gint el
h
lia
ú
rt
te
la
En
lle
om i ara estem
Soldadet de Pl n.
Pa
llibre de Peter
MOLT!!
ENS AGRADA

L’ASSEMBLEA
Els divendres pe

r la vesprada fem

assemblea.
En l’assemblea
fem tres coses:
felic
propostes i perq
uès. En les felicita itacions,
ci
tem a alguns co
mpanys per les ons felicicoses bones
que fan.
En els perquès pa
rle
nim i busquem so m dels problemes que telucions.

ELS GRUPS INTERACTIUS
Són activitats
Els dimarts fem grups interactius. Què són els grups interactius?
moment no fa
eixe
en
però
na,
perso
que fem en equip. En cada equip hi ha una
es despiste.
ningú
i
ipe
partic
grup
el
tot
de professora, fa d’animadora per a que
Eixe dia sempre ve un pare o una mare d’algú de la classe, també
fessors de pràctiques del curs passat.

venen els pro-

Ens agrada molt fer grups interactius!

LA PAU
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L’AULA D’ASTRONOMIA

La classe de 3r. hem fet un avió que tira bombes
de colors amb els nostres desitjos de pau. Així
vam poder construir el Guernica multicolor, és a
dir amb molt de color. El Guernica és un quadre
que va pintar Pablo Picasso i és un homenatge a
LA PAU.

Un dia vam anar d’excursió a l’aula
d’astronomia. Allí vam vore un museu
de fòssils i vam fer el nostre fossil. També
vam fer un meteorit. Al final vam vore el
sol amb un telescopi.

La pau és el millor regal del món.

Ens ha agradat molt l’experiència!

EL MEU DIARI DE
“LA NIT FORA”

Abril Vázquez 3r
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TROBA LES 8 DIFERÈNCIES

Alba Gimenez 4rt

CURIOSITATS
D’ANIMALS
Sabies que el voltor trencaclós s’alimenta
d’ossos i els llança a les pedres per fer-los
més xicotets i digerir-los millor?
Saps que els eriçons naixen amb les pues
flexibles per no fer-li mal a la mare?
Sabies que algunes tortugues marines recorren més de 10.000 Km a la seua vida i tornen
a la platja on naixqueren per a pondre els
ous?
Saps que el colibrí té el bec més gran que
el seu cos per alimentar-se de les flors més
profundes i així no ha de compartir el nèctar
amb altres ocells que no hi arriben?

Leyre Martínez Gil 4rt
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ACÚDITS
Una ovella li diu a l’altra.
- Bee.
I l’altra diu:
- Bee tu home, que jo ja he anat abans!
Com escriuen els xinesos “Et vull”...
Com tothom, amb un bolígraf.
Què li diu un titot a un altre abans de
dormir:
- Apava la llum fopavó!!!
Què li diu un moc a un altre moc:
- Aquest món és un mocaor.
Què li diu una roca a una altra roca:
- La vida és dura, amiga.
Què li diu un espagueti a una salsa:
(CANTANT)
- El meu cos demana salsa!!!

L’ESTIU
A l’estiu t’ho passes genial
perquè me menge un gelat
què bo està!
Plou de quant en quant
i a la piscina t’ho passes genial,
i a la mar et poses tot mullat.
Com l’estiu no hi ha cap.

Laura Romero Sánchez 4rt

Què li diu un peix a un altre peix:
- Nada, home NADA!!!
Jessica Reverte Peris 4rt
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MATEMÀTIQES, RIALLES I CIÈNCIA
PER COMPARTIR 4t

Explorant angles amb el cos
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VÈRTEX

REGIÓ INTERIOR
COSTAT

Podem afirmar les següents hipòtesis:
La majoria de les porteries d’esports amb pilota, amb dos equips jugant, estan
formades per angles de 90 graus. Si les porteries no tingueren angles, podríem
marcar gol per l’esquadra?

La majoria de les rampes formen un angle obtús i els escalons rectes i estan construïdes en angles rectes. ! Has pensant per què?
La majoria de llibres tenen angles rectes! De nou pensa, per què?
Ens hem adonat que el rellotge analògic fa tots els angles que nosaltres coneguem.
Els humans utilitzem majoritàriament en la construcció de ciutats, als conreus i objectes els angles rectes. Fes una ullada al teu voltant! Eh que si?

Els humans utilitzem majoritàriament en la construcció de ciutats, als conreus i objectes els angles rectes. Fes una ullada al teu voltant! Eh que si?
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Enigmes matemàtics
Criatures
La Lola té cinc criatures. La meitat són filles.
Cóm és possible?
Solució: L’altra meitat dels fills també són xiques!

Diego Crespo Gil 5é

Un quadrat màgic
Bé, ara heu de fer un quadrat màgic. Heu de
posar els nombres del 1 al 9 . Han de sumar
15 en vertical, horitzontal i diagonal. Ves
amb cura, no pots repetir-los
Aquests és:

La moneda màgica
L’altre dia em vaig trobar una
moneda molt especial. Estava
en el mig de la vorera i brillava
com si fora una joia. Com era
d’un euro me la vaig ficar en la
butxaca, i vaig anar tot seguit al
quiosc a comprar cromos. Mentre
veia els que m’havien tocat, vaig notar una lleugera picoreta en la butxaca. Quina va ser la meua
sorpresa en adonar-me’n que tenia una altra vegada la moneda d’un euro. Vaig tornar al quiosc
a comprar una altra volta cromos. Un momentet
després, vaig tornar a sentir la mateixa picor en la
butxaca.
Al final, el quiosc es va quedar sense cromos: vaig
comprar-ne 150 paquets. També vaig comprar
tots els cromos del barri.
Llàstima que mon pare ficara el pantaló en la rentadora. Mai més vaig tornar a sentir aquella picoreta en la butxaca.

Miquel Lorca Moreno 5é

Poesia matemàtica
El meu cor està dividit
en un món de fraccions infinit.
Tu en formes una tercera part,
al teu costat tot és un Art.

Nuria García Domínguez 5é

El teu amor és com un Teorema.
La teva fórmula jo em sé.
Per això t’escric aquest poema
i al meu cor et sumaré.
Quan marxes jo em reste,
quan arribes em torne a sumar,
si vols em torne a operar
perquè amb mi sempre pugues estar.

Balma García Bausá 5é
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El problema de les portes
Hi han tres portes:
En la primera porta hi ha una etiqueta que diu:

En la segona porta hi ha una etiqueta que diu:

I en la tercera hi ha una etiqueta que posa:

Hi ha una que diu la veritat i les altres dos mentida.I la pregunta és:
Quina és l’etiqueta que diu la veritat?
I quina és la porta correcta?

Marc Blasco Pons 5é

Els germans
Una mare té 6 fills cada fill té una germana.
Quants fills té la mare?

Noèlia Romero Díez 5é
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ENTREVISTA A LA MEVA IAIA
Vaig a fer aquesta entrevista a la meva iaia per a preguntar-li sobre l’escola. Li la
faig perquè fa uns anys l’escola era molt diferent a la d’ara, i crec que seria divertit
saber com era.
1.Quants alumnes hi havia al teu col·legi?
Entre 500 i 600. No ho tinc molt clar, a lo millor més.

11. Feieu activitats extraescolars?
Poques, l’únic que hi havia era cor i poquet més.

2. Hi havia una diferència molt gran de xics i xiques
al teu col·legi?
El meu col·legi era només de xiques, estavem separats les xiques i els xics en escoles diferents.

12. Quanta gent hi havia en una classe?
Segons l’edat, però mai menys de 40 o 50.

3. Tenieu les mateixes assignatures que ara tenim
nosaltres?
Estudiavem: Lengua castellana, aritmètica, geografia, política, història, religió i francès.
4. La religió era obligatòria? O podieu anar a alternativa?
Era obligatòria per a tots els xiquets i xiquetes de
tots els col·legis.
5. Portaveu uniforme? Si es així com era?
Sí, portàvem uniforme. Era un pixi de quadrats
blancs i marrons, baix una blusa blanca i damunt
un abric marró.
6. Que feieu només arribar a l’escola?
El primer que feies a l’arribar era orar, SEMPRE.
7. Quin horari tenieu?
De les 09:00 a les 18:00. Quan jo era molt més xicona, els dissabtes se’n anava i els dijous per la vesprada no.
8. Anaveu a plàstica? Allí quines coses feieu?
Sí, sí que anavem. En l’escola de xiques cosíem i
bordavem.
9. Quines recompenses i càstics tenieu?
De recompensa una banda i un diploma i de càstic
cara a la paret.
10. Estudiaves educació física?
Sí, un dia a la setmana feiem gimnasia rítmica.

13. Feieu excursions?
Sí, alguna. Quatre o cinc cada curs.
14. Donaveu alguna assignatura que ara no es
done?
Sí, una a la que nosaltres li deiem “Política” però es
deia “Formación del Espiritu Nacional”.
15. Les notes eren igual que ara?
Hi havia: suspés, aprovat, notable i excel.lent. En
casos excepcionals matrícula d’honor.
16. Feieu festes de l’escola?
Sí, “El Patron de la escuela”, en el meu cas, Santa Teresa de Jesús.
17. Estudiaveu valencià a l’escola?
No, per a res. No s’estudiava en absolut.
18. A soles tenieu un mestre o molts?
De més menuts a soles teniem 1, a partir dels 10
anys un per a cada assignatura.
19. Tenieu menjador al col·legi?
Sí, però molt poques xiques se quedaven. Jo no
em quedava.
20. Com tractaveu al vostre mestre o mestra?
Sempre de vosté, i don o donya abans del nom. Per
supost sempre amb molt de respecte.
Això es tot, gràcies per escoltar-nos.

Laia Bolufer Moncho 5é

A la classe de Cinqué , hem estat fent moltes entrevistes, primer
als nostres familiars i després , per a celebrar el dia de la Pau, férem unes entrevistes imaginàries a alguns premis nobel de la Pau,
per a que ens contaren el treball que havien fet a favor de la pau.
Si les voleu escoltar, podeu entrar als següents QR.
ENTREVISTES A FAMILIARS
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ENTREVISTES A PREMIS NOBEL

EL CASTELL BUNG-BUNG
Era una nit molt molt fosca i els policies Vicentet i Joana acabaven de resoldre un robatori en una joieria.
Vicentet és un expert policia de 57 anys al que li queden només una desena d’anys de servici. I abans de
jubilar-se vol ajudar a Joana, de 21 anys a aprendre més sobre el seu ofici. Amb 38 anys treballant per a la
policia per els 3 de Joana, Vicentet és el que més experiència té en el ofici.
Després de resoldre un díficil misteri en Mende (França) aquests
policies s’han trobat amb tots els hotels i pensions estaven ocupats a causa de l’arribada del tour de França, carrera ciclista que
ells mateixos volien vore. Al final acaben anant a un castell de les
afores anomenat Bung-Bung.
-Mira tu per on Joana,un saltamartí com jo i una val·lisoletana com
tu en un castell francès que pareix estar embruixat.- Va dir Vicentet. -Embruixat? A vegades em sorprens-. Va afegir la Joana. Van
estar allà un ratet tranquils fins a que es va escoltar pels megàfons:
-Agents Vicente i Juana. Tinc al vostre cap, Jonathan Piero. La raó
es haver envaït el meu castell. Sóc el senyor Bung-Bung, fundador
d’aquest castell. Si no veniu aquí en 4 hores després de passar una
serie de proves,no sereu mereixedors ni el vostre cap ni vosaltres
de seguir amb vida-. Va dir el senyor Bung-Bung.
-Anem Vicentet- Va dir la Joana.
Després de 3 hores caminant:
-Tun tu ruuun tu run-. Va dir una veu.
-Que ha sigut això?-va preguntar el Vicentet.
- Som els fantasmes ballarins, som la primera prova, som els fantasmes millors…-van dir uns fantasmes.
Però Joana i Vicentet els van deixar ballant i van continuar. Fins a
que:
-Hola soc la segona i última prova.- Va dir un home. -Esta és mental. Quant es huit més quatre?-Són dotze.- Va contestar la Joana.
-Ja està?-Sí. -li va contestar l’home.- Es que el pressupost no arriba a més.Al final van arribar a la guarida del senyor Bung-Bung.
-Torne’ns al cap senyor Bung-Bung. I ademés les proves eren molt
fàcils.- Va dir Vicentet.
-Es veritat eren molt fàcils. I us tornaré al vostre cap i podreu quedar-vos aquí amb una condició: anar amb vosaltres a veure el tour
de França- Va contestar el senyor Bung-Bung.
-D’acord- Va dir la Joana.
I van disfrutar veient veient la victoria del britànic Stephen Cummings i aconseguir un bidó del Lotto NL-Jumbo. En la següent
etapa,que sortia de Mende, van aconseguir molts autógrafs i fotografies de les estrelles del ciclisme.

Joel Paniagua Armengol
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Irene: Quin és el teu color preferit?
Vitxi: El groc

XI

VISTA A V
E
R
T
IT
N
E
I: T’agrada ser directora?
V: Sí
I: Si tingueres que descriure la teua
vida en una paraula, quina seria?
V: Aventurera
I: Quan eras xicoteta, estudiaves al
Carles Salvador?
V: No

Ló
Irene Gómez

L’ESCOLA
L’escola obri les portes,
de par en par, són molt amples.
Canta alegre el teuladí,
bon dia tinguem avui!.
L’escola té els braços grans
i a tots acull amb afany.
Crea i pensa nen petit
apren i sigues feliç!
L’escola és viatjera
està al barri i és festera.
Dona’m la mà bon amic
tots tenim un lloc ací!
L’escola a l’horta està
i molt propet de la mar.
Olora-la fort amb mi
i gaudirem del gesmil!.
Esta escola és font de vida,
tindràs amics de seguida.
Carles Salvador es diu.
Estima-la que ella riu.

Isabel Agustí Vives
(Mare de Jordi 5é)
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esta escola
és font
de vida

NOVA IMATGE CORPORATIVA DE L’AMPA
Estimades famílies, professors i amics, us
presentem la nova imatge corporativa
de l’AMPA del CEIP CARLES SALVADOR.
Un nou logotip que estarà acompanyant, en sus múltiples aplicacions, de
diferents personatges que reflectixen
la varietat de pares, mares, fills i filles
que hi ha a la nostra escola.
És un disseny atractiu, fresc i senzill en el
qual prima la il·lustració com a element
comunicador. Estem encantats de poder
compartir-la amb tots vosaltres.

DISSENY LOGOTIP I PERSONATGES:

Conchi Morales Ruiz
(Mare de Nico Infantil 3 anys)
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