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 FIRA DE LA CIÈNCIA: Els dies 13, 14 i 15 al recinte firal de Palma
Demà
s’inaugura la
novena edició
d’aquesta
trobada que
posarà a l’abast
de la societat la
producció
científica de les
Illes, alhora que
serà punt de
trobada dels
productors
científics
L’edició de 2008, la darrera que es féu a Mallorca, fou visitada per més de 18.000 persones. FOTO: S. LLOMPART

Un punt de trobada per a la
ciència dels centres educatius
El recinte firal de Palma, a l’aeroport
La Fira de la Ciència vol contride Son Sant Joan, acollirà els propers buir a l’augment de la cultura cientídies 13, 14 i 15 de maig la novena fica i a l’acostament de la societat als
edició de la Fira de la Ciència, que nuclis de la nostra comunitat on
s’inaugura demà.
aquesta es genera. Per això, hi partiHi participaran 34 centres educa- cipen els centres expressament deditius –23 de Mallorca, 5 de Menorca i cats a la recerca, la universitat, les
4 d’Eivissa– que presentaran projec- entitats professionals, les empreses
tes elaborats per alumnes de primària privades i les administracions.
i secundària. També hi prendran part
De manera paral·lela, la trobada
camps d’aprenentatge i altres institu- també promou el prestigi de la cièncions com la
cia i el seu coneiUniversitat de les
xement entre els
Hi participaran 34
Illes Balears.
joves.
Enguany, amb
L’èxit de convocentres educatius de totes
motiu de la declacatòria d’aquesta
les Illes, a més de tres
ració de l’Any
Fira es fa palès
Internacional de la
la gran rescamps d’aprenentatge, la amb
Biodiversitat, la
posta per part dels
Fira tindrà com a
professors i alumUIB i altres institucions
lema
‘La
nes dels centres
Biodiversitat t’end’ensenyament,
volta’, que recordarà el caràcter real, que es copnvertiran en els vertaders
múltiple i proper de la riquesa biolò- protagonistes de la trobada científica.
gica i estarà representat en gran part Els 23 centres educatius mallorquins
dels estands, així com en les activitats que hi prenen part implicaran la parcomplementàries de la Fira.
ticipació de més de 600 alumnes. Hi
Aquesta edició de la trobada cien- presentaran projectes el CC San José
tífica disposarà de prop de 7.400 de la Montaña, l’IES Politècnic, el
metres, dels quals 4.400 estaran ocu- CC La Porciúncula, l’IES Juníper
pats pels 97 estands participants. Serra, l’Aula Balear, el col·legi Santa
Estarà oberta de 10 a 20 hores i l’en- Magdalena Sofia, l’IES Ramon Llull,
trada és gratuïta.
l’IES Josep Sureda i Blanes, l’IES

Els responsables del Govern presentaren la Fira. FOTO: GOVERN

Ciència a l’abast de la societat
La Fira té com a objectiu facilitar l’accés de la societat a la
recerca i la innovació i posar a l’abast dels productors científics un punt de trobada. Durant la presentació del programa, Pilar Costa, consellera d’Innovació, Interior i Justícia
del Govern, afirmà que “l’objectiu de la fira és mostrar el
que es fa a nivell científic i d’investigació en les nostres
Illes, així com intentar que les noves generacions, principal
públic objectiu de la mostra, creixin implicades en la cultura científica”. A més, Costa recordà que els tres dies de la
Fira, “són la meta a les feines realitzades durant el calendari docent, per això hem d’agrair a tots els centres d’ensenyança i als professors implicats, la tasca realitzada”.

Son Rullan, el CEE Son Ferriol,
l’IES Porto Cristo, el col·legi Beat
Ramon Llull d’Inca, el col·legi Sant
Salvador d’Artà, l’IES Llorenç
Garcies i Font, l’IES Damià Huguet,
l’IES Felanitx, el CP Es Puig de
Sóller, l’IES Calvià, l’IES Bendinat i
el CP Costa i Llobera de Pòrtol.
També hi prenen part els camps d’aprenentatge del Palmer, Son Ferriol i
Orient, que hi presentaran treballs
realitzats amb diversos centres educatius, i diversos departaments de la
Universitat de les Illes Balears i altres
organismes científics i associacions o
entitats professionals.
La Fira de la Ciència és organitzada per la direcció general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i
Innovació de la conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, juntament amb
la conselleria d’Educació i Cultura i la
UIB. La darrera edició que es féu a
Mallorca, l’any 2008, fou visitada per
més de 18.000 persones, entre alumnes, professors i públic general.
A més de les activitats expositives,
també se n’han organitzat de complementàries com la presentació del llibre 25è aniversari del parc eòlic o el
lliurament dels premis del VII
Concurs de Fotografia Científica,
entre d’altres.
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 CONEGUEM MALLORCA: La Fira i el Firó de Sóller
PROPOSTES
DE TREBALL

Dilluns, els
sollerics

■ L’atac a Sóller
de 1561

celebraren, com

Investiga com varen
organitzar l’atac a Sóller els invasors. I com
varen defensar la vila?
Qui eren les Valentes
Dones? I el mossèn
Antoni Canals? Quins
altres personatges
intervenen a la festa?

fan des de fa més
de 150 anys, la
victòria sobre
els pirates que

■ Els atacs
dels pirates

intentaren

Investiga quines altres
viles de Mallorca patiren atacs dels pirates
corsaris? Ho commemoren amb una festa?
Per què els pirates
solien atacar l’illa?
Què se’n solien dur de
botí?

saquejar la vall
l’11 de maig de
1561.
El capità Angelats, en primer terme, amb altres personatges durant la festa de dilluns. FOTO: G. BOSCH

Sóller, 11 de maig de 1561
Dilluns, els sollerics, tornaren a vèncer
els pirates moros invasors. La festa que
aquest poble celebra cada anys recorda
els fets ocorreguts l’11 de maig de 1561,
quan una una coalició de corsaris algerins, comandats per Otxali i IusufArrais, desembarcaren al Port de Sóller.
El desembarc acabà, després d’una
aferrissada lluita dels sollerics, amb la
derrota dels invasors.
La pirateria i el corsarisme era una
pràctica naval militar força corrent en el
segle XVI, fomentada i parcialment finançada per les institucions públiques.

L’armada corsària, abans d’arribar a
Mallorca va proveir-se d'aigua a Eivissa i
això féu que els mallorquins rebessin l’avís que l’atac començaria per Sóller. El Virrei, Guillem de Rocafull, envià un advertiment al capità de Sóller, Joan Angelats, i
als comandaments de Bunyola, Santa
Maria, i Alaró perquè hi enviassin ajut.
Diumenge, 11 de maig del 1561, dia
de Sant Ponç, poc abans de trencar l’alba, desembarquen a ses Puntes entre
1.700 i 1.800 corsaris turcs i argelins,
probablement guiats per un antic esclau que havia fugit de Sóller. Poc des-

prés de desembarcar, i en una maniobra prou astuta per entrar a Sóller, els
invasors se separen en dos grups. El
més gran, format per entre 800 i 1.000
homes, pren cap a l’Horta, amb la intenció de creuar el pont d’en Barona i
pujar pel camí del Camp Llarg fins el
creuer del Convent, a fi d'entrar a Sóller
pel carrer Nou. La resta entra a la vila
per ses Argiles, cap al pont dels Ases, el
carrer de la Victòria i el de la Lluna.
Els saquejos se succeixen i el capità
Joan Angelats organitza la defensa.
Reuneix els homes i els situa al Camp

 PASSATEMPS: Sopa de lletres. Per Guillem Monserrat

de s'Oca, camí lògic d'accés des de la
mar. Els moros se sorprenen que els
cristians els esperin i es produeix la primera batalla. Mentre, l’altre grup ha entrat al poble, l’ha saquejat i se n’ha endut nombrosos presoners. Els defensors
els esperen en el camí del Port. S'entaula una nova batalla en el camp de Son
Avinyona, després de la qual els turcs
acaben fugint i abandonat tot quant
duien, fins i tot les armes.
Els sollerics venceren els invasors i,
des de fa més de 150 anys, ho celebren
cada 11 de maig.

 L’AGENDA: Educació infantil i primària

Aprofitant que tot just acabam d’encetar el mes de maig, conegut com a “mes de les flors”, us proposam de localitzar dins la sopa els noms de 10 flors que haureu vist més d’una vegada. Després,
podeu transportar les lletres sobrants (en el mateix ordre) als guionets de més avall i hi podreu llegir un refrany propi d’aquest mes. Sort!

L’espectacle divertirà a nins i nines a 15 nuclis urbans de l’illa. FOTO: M. A. FIUS

Festival de teresetes de Mallorca
■ Del 12 al 16 de maig les teresetes envaïran diferents teatres,
places, patis i jardins de Palma i
pobles de Mallorca.
Tot i que el públic infantil
gaudirà de l’espectacle, els adult
també hi trobaran un entreteniment variat i de qualitat. Hi participen tres companyies estrangeres (República Txeca, Bèlgica i
Uruguai), tres de les Illes i tres
principatines.

En total, l’espectacle arriba a
15 municipis: Alcúdia, Algaida,
Binissalem, Cala Millor (Sant
Llorenç des Cardassar), Campos,
Felanitx, Inca, Palma, Porreres,
Portocristo
(Manacor),
Portocolom (Felanitx), sa Pobla,
Santa Maria del Camí, Sineu i
Son Servera.
Consultau el programa sencer
a:<www.festivalteresetesmallor
ca.com>.

Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat.
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DEBAT A CLASSE: El franquisme, a debat

La retirada
dels símbols
franquistes

PROPOSTES
DE DEBAT
■ Reinterpretació
o retirada?
Penses que els símbols
franquistes s’han de retirar i dur-los als museus o
s’han de contextualitzar
al lloc on són? Consideres
que una societat democràtica ha de permetre
honorar el franquisme?

Diumenge passat varen retirar l’escut franquista

■ Què han fet
els altres?

d’un quarter militar situat a les Avingudes de Palma
i el substituïren per un símbol constitucional
La Llei de Memòria Històrica, aprovada pel
Congrés dels Diputats l’any 2007, obliga a
totes les institucions de l’Estat a retirar els
símbols franquistes dels edificis i monuments.
Diumenge passat, les Forces Armades
obeiren aquesta llei i desmuntaren l’escut
franquista que presidia l’entrada de la caserna militar situada a les Avingudes de
Palma.
Per retirar l’enorme pedra coronada per
l’àguila imperial, els obrers varen haver de
treballar durant tot el dia. Aquest escut
franquista, de més de dos metres de llarg i

Notícia de DIARIO de MALLORCA.

diverses tones de pes, fou substituït per un
altre amb l’escut democràtic vigent.
La retirada d’aquest escut, culmina un
procés d’adaptació a la legalitat de la Llei de
Memòria Històrica que també ha tingut altres punts destacats com la substitució dels
símbols franquistes de l’antic quarter de Son
Simonet, situat a la carretera de Valldemossa, o el canvi de nom de la basefins ara coneguda com General Asensio per Jaume II.
Altres institucions, com l’Ajuntament de
Palma, també han iniciat un procés de canvi de noms franquistes dels carrers de la
ciutat. Així, per exemple, el carrer del Ca-

LLEGIR PER CRÉIXER: Concurs de

pità Salom ara es diu d’Alfons el Magnànim.
En altres casos, com la Feixina, s’ha optat per no retirar els símbols, sinó per contextualitzar-los homenatjant totes les víctimes de la Guerra Civil.
La retirada dels símbols franquistes,
malgrat estar sustentada per una llei aprovada pel majoria dels diputats elegits democràticament, ha provocat una forta polèmica en alguns sectors de la societat. Per
això, et proposam un debat amb els teus
companys de classe sobre la retirada d’aquests símbols franquistes i les implicacions que ha tingut.

i Diari de l’Escola

IX concurs Llegir per Créixer
Publicam avui les preguntes dels llibres de lectura proposats per al tercer trimestre. Podeu enviar les respostes (una conjunta per grup-classe) a Diario de Mallorca – Diari de l’Escola (Concurs
‘Llegir per Créixer), carrer de Puerto Rico, 15 (07006 – Palma) fins dia 11 de juny. El nom dels centres guanyadors es publicarà al suplement de dia 16 de juny.

Quart

Primer
L’ARNA DEL BAGUL
1. Què nom l’arna?
2. Què li agrada menjar?
3. Quin personatge es troba primer quan surt del bagul?
4. Amb què confon el cel i les estrelles?
5. Qui l’ajuda a tornar al bagul?

HOLA, EM DIC PERE
1. A quina part de la vida del protagonista comença la història?
2. Amb quina edat va anar per primera vegada a la platja?
3. Quin esport practica en Pere?
4. A qui li fa el primer petó?
5. Quin nom li posen a la germaneta d’en Pere?

CARLOS
1. ¿Qué animal es Carlos?
2. ¿Con quién vive Carlos en casa?
3. ¿Qué siente Carlos ante la llegada del hermanito?
4. ¿Por qué se siente desplazado?
5. ¿Cree que no le quieren como antes? ¿Por qué?

EL JUEGO DEL UNIVERSO
1. ¿Quién es el protagonista de la historia?
2. ¿Crees que existen los extraterrestres?
3. ¿Cuántos personajes componen el equipo del que se habla en
el libro?
4. ¿De qué va a tratar el trabajo que deben realizar?
5. ¿Cómo se distribuyen las tareas entre los personajes?

Cinquè

Segon
LA PRINCESA BROMISTA
1. Quin nom té la Princesa?
2. Com així li diuen La Princesa Bromista?
3. Els seus pares són els Reis. Els agraden les bromes de la seva
filla?
4. Què decideixen fer amb ella?
5. Què fa en Joan per conquistar-la?

35 QUILOS D’ESPERANÇA
1. Què nom el protagonista de la història?
2. Li agrada l’escola?
3. Els seus pares es porten bé entre ells?
4. Hi ha una persona que sempre li dona suport i l’ajuda. Qui
és?
5. Com t’imagines l’internat on estudia el protagonista?

SÍ, POESÍA
1. ¿Qué dos insectos podemos encontrar en las poesías?
2. Hay un poema para una letra, ¿cuál es?
3. ¿Has contado los poemas? ¿Cuántos hay?
4. Uno de los poemas se parece a un cuento que seguro que
conoces. ¿Cuál?
5. ¿Te atreves a inventar alguna rima?

EL GUARDADOR DE SECRETOS
1. ¿Cómo se llama el guardador de secretos?
2. ¿Cuántos años cumplía?
3. El narrador de la historia, ¿es familia del guardador de secretos?
4. ¿Cómo se llamaba el antiguo aparato de sonido del guardador?
5.¿Quién es el autor de esta novela?

Sisè

Tercer
LA NENA QUE VA PINTAR ELS CARGOLS
1. Què nom la protagonista de la història?
2. On passa els mesos de juliol?
3. Què té de diferent aquest estiu?
4. Què fa l’avi amb els cargols bovers?
5. Què fa la nena per evitar-ho?

LA LLEGENDA DEL BOSC SENSE NOM
1. Qui és el Gran Abel?
2. Per què estava trist el corb Basili?
3. Com se diu l’avisper on vivia l’Elsa?
4. Qui eren els germans Merak?
5. Què varen planificar en Zoltan i la Brunilda?

OCHO AVENTURAS DE GUILLERMO EL TRAVIESO
1. ¿Por qué se titula “Ocho aventuras de Guillermo el Travieso”?
2. ¿Puedes decir algún título de memoria?
3. ¿Cómo se llama la madre de Guillermo?
4. ¿Cómo se llama la pandilla de Guillermo?
5. ¿Cómo de llama su perro?

BOY (RELATOS DE LA INFANCIA)
1. ¿A qué país viajaba Roald Dahl y su familia para pasar las vacaciones de verano?
2. ¿Qué actividades realizaba Roald Dahl y su familia cerca de los fiordos?
3. ¿Por qué causa pega el profesor a Roald y a otros compañeros?
4. ¿Quién era el Capitán Hardcastle?
5. ¿Cuáles son los personajes adultos con los que Roald Dahl se
lleva mejor?

Què han fet altres països
europeus que també patiren dictadures? Hi ha
símbols nazis als carrers
d’Alemanya? I feixistes a
Itàlia? Es poden comparar les situacions?

■ Com recordar
la història?
Retirar aquests símbols
és sinònim d’oblidar una
part de la història? O, al
contrari, es millor que la
història no democràtica
sigui recordada als
museus i no als carrers?

FORMACIÓ
Unes jornades
aporten noves
eines per fomentar
la lectura
El Centre Social Flassaders
de Palma acollí, els passats
6, 7 i 8 de maig, les jornades
‘Construint la identitat: paraules, lectures i jocs’, organitzades per FETE-UGT
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma.
Aquesta activitat, dirigida
a treballadors del món educatiu i de les biblioteques,
tenia com a objectiu presentar experiències i materials
per tal que els participants
trobassin noves idees per fomentar, entre els alumnes i
els usuaris de les biblioteques, l’hàbit lector lligat al
plaer de llegir, així com fer
del llibre un element essencial.
Hi participaren Elvira
Novell, que parlà dels àlbums il·lustrats; Bàrbara
Dalià, dinamitzadora de la
Fundació Biblioteca Can
Torró de Binissalem; Mariano Coronas, mestre i primer
Premi Nacional de Bones
Pràctiques en Innovació i
Dinamització de Biblioteques; Mauricio Correa Leite, autor del mètode ‘Maleta
de la Lectura’ en associació
amb UNICEF i UNESCO o
Gabriel Janer Manila, escriptor i catedràtic d’Antropologia de la UIB, entre d’altres, que aportaren, amb la
seva experiència, una nova
visió i eines educatives per
fomentar la lectura.
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 ACTIVITATS: L’arbre i un poema. El pi de Formentor
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 LLIBRES

Un DVD recull els valors
ambientals i culturals del pi
Hi han participat els

EL

MÓN DE

SOFIA

alumnes del CP Miquel
Autor: Josetin Gaarder
Editorial: la Butxaca
ISBN: 978-84-96863-66-8
Pàg.: 640 / 8,95 €

Capllonch del Port de
Pollença
El CP Miquel Capllonch del Port de
Pollença va acolir la presentació del
DVD ‘L’arbre i un poema. El pi de
Formentor’, un documental ambiental i
literari que recull el valor ecològic, paisatgístic i artístic del pi a les Illes
Balears.
El treball, que ha comptat amb la
col·laboració dels alumnes d’aquest centre pollencí, té com a fil conductor el
poema El pi de Formentor, de Miquel
Costa i Llobera. També hi han
col·laborat l’agent de Medi Ambient,
Antoni Caimari; el museu Es Baluard;
l’escriptor Biel Mesquida i del guia cultural Sebastià Mascaró.
L’objectiu del document és destacar
els valors ambientals i culturals del pi a
les Illes Balears com element amb una
important funcionalitat ecològica i amb
una transcendència en el paisatge que
ha estat recollida per diferents artistes
(poetes, pintors...) al llarg del temps,
com n’és exemple destacat El pi de
Formentor.

Recorregut històric de
la filosofia occidental
Novel·la que parla del desenvolupament històric de la filosofia al món occidental, a través d’una al·lota de quinze
anys. Un clàssic per a tots els
públics.

La coselleria de Medi Ambient i Mobilitat presentà el DVD al CP Miquel Capllonch. FOTO: GOVERN

La importància del pi a les Illes queda
reflectida com a eina útil en la lluita contra el canvi climàtic i la desertificació, i
com reclam turístic de qualitat paisatgística.
Per això, aquest DVD tracta de posar
en valor les inqüestionables aportacions
ambientals i paisatgístiques del pi, a més
de desterrar la imatge negativa injusta
que té aquest arbre, que és part fonamental del patrimoni natural de les Illes

Balears, en convivència amb altres espècies.
El treball fou presentat divendres pel
conseller de Medi Ambient i Mobilitat,
Gabriel Vicens, i el director general de
Biodiversitat, Vicenç Vidal, al CP Miquel
Capllonch del Port de Pollença.
S’han editat 500 exemplars del DVD
que seran distribuïts entre centres
docents, biblioteques, mitjans de comunicació i ajuntaments.

 MÓN CURIÓS

Qui és qui
La reina té una vida llarga, en comparació
a la resta de castes, pot viure entre tres i
cinc anys. Les obreres també són femelles, però estèrils, i s’encarreguen del
manteniment del rusc i de l’alimentació i
cura de les larves. Amb el nèctar i el
pol·len fabriquen la mel, mitjançant reaccions estomacals, la qual serveix per nodrir les larves. Solen viure entre un i dos
mesos. Els abellots apareixen a la primavera. Són els mascles i la seva funció és la
de fecundar a la reina. Tenen una vida

A MATAR
LA MEVA MARE

Autor: Hèctor Hernández Vicens
Editorial: Edicions 62
ISBN: 978-84-2974-347-0
Pàg.: 224 / 11,95 €

Ritme trepidant i
humor negre

Què passaria
si les abelles
s’extingissin?
Les abelles són una de les societats més
complexes i ben organitzades. Aquests insectes s’alimenten del nèctar i del pol·len
que els ofereixen les flors. Amb aquest
procés, les abelles pol·linitzen les plantes.
De les abelles en treiem mel, cera,
pol·len, gelea reial, pròpoli, etc.
A cada rusc, o casera (pronunciat a Mallorca /kəérə/), hi viu una única reina,
una femella fèrtil de la qual descendeixen
la resta d’abelles. A la primavera, quan
neix una altra reina es produeix una escissió ja que part de la comunitat abandona
el rusc per formar una nova societat.
Aquest fet es coneix com eixamar.

QUI S’APUNTA

Aquest llibre retrata amb
distància irònica l'entusiasme
juvenil, alhora que esdevé una
sàtira agredolça del temps que
els ha tocat viure, a en Xec i els
seus amics.

L' apicultura és una especialització de la ramaderia que consisteix en la cria de l'abella. FOTO: D. CARDONA

molt curta ja que només viuen un parell de
dies.
Defensa i perill de desaparèixer
Per defensar-se, les abelles, al final de
l’abdomen, tenen un fibló que poden clavar als seus enemics per defensar-se.
Quan això passa, el fibló es desprèn del
cos de l’insecte, i l’abella mor.
Ara bé, poca cosa poden fer davant insecticides i malalties noves que els afecten i provoquen la desaparició injustificada de milions d’abelles arreu del món.
Cal anar molt alerta i preservar aquests

animalons. De fet, el científic Albert Einstein digué que si aquests animalons desapareixessin, la humanitat només tindria un
parell de dies de vida. El motiu és perquè
sense les abelles no seria possible la
pol·linització de les plantes i mancarien
els aliments: una planta sense pol·linitzar
mor, i no en neix una altra.
Descobreix més coses
Cerca les diferències entre vespes, borinos i abelles. Quins productes tenim
de les abelles i per a què serveixen?
Per què diuen que les abelles dansen?

ALA

DE CORB I LA
GRAN REVOLTA

Autor: Enric Larreula
Editorial: Baula Edicons
ISBN: 978-84-4792-010-5
Pàg.: 198 / 9,90 €

Aventures de pirates
amb el mar de fons
Ala de Corb, el famós pirata
caribeny, valent, audaç i educat com cap altre, necessita
renovar l'artilleria de la seva
illa, i l'únic que en té és un
marquès traficant d'esclaus.
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 LES NOSTRES ESCOLES: CEIP SANT MIQUEL (Son Carrió-Sant Llorenç) / M. Magdalena Massanet Parera (directora)

“A primària, cada grup-classe
correspon a cada un dels tres cicles”
De secretària a directora. Aquest és el primer
any que Maria Magdalena Massanet Parera
ocupa el càrrec. El curs passat era la secretària.
-Descriviu el col·legi.
-Està dividit en dos edificis, el d’educació infantil i el de primària. L’escoleta municipal està
situada a l’edifici d’educació infantil. Actualment
tenim tres grups d’educació infantil i tres de
primària. A primària treballam per cicles i, per
això, cada grup correspon a cada un dels tres
cicles d’aquesta etapa.
-Com és el vostre alumnat?
-La majoria és de Son Carrió. Els grups no són
gaire nombrosos, d’aquesta manera l’atenció és
més individualitzada. No hi sol haver conflictes; a
vegades sembla que cada classe és una gran família i la relació que hi ha entre tot l’alumnat és
molt propera. Mostra molt d’interès per aprendre.
-Un alumnat que ha començat a l’escoleta.
-És un fet molt positiu. La majoria que es matricula hi ha anat, ha fet activitats conjuntes i això
facilita molt la seva adaptació perquè ja coneixen les instal·lacions i alguns dels mestres i de
les mestres.
-Quins objectius defineixen la vostra tasca
pedagògica?
-Aprofitar el fet que l'escola és unitària, unificar
les dues etapes, aprendre dels altres, seqüenciar
el continguts al llarg de tot cicle i no del curs;
respectar el medi ambient; afavorir la inclusió
dels alumnes al grup-classe, la relació escolafamília, escola-poble i escola-institucions.

Un grup d’alumnes de l’escola d’educació infantil i primària de Son Carrió. FOTO: G. BOSCH

-On es fonamenta la metodologia?
-En tallers, projectes de treball per desenvolupar
l'esperit de recerca d'informació, la seva selecció
i organització, animació a la lectura (es realitzen
activitats setmanals a la biblioteca del poble)...
-Enumerau alguns tallers.
-A educació infantil, els de plàstica, el dia del
conte i l’hora de la joguina; a primària, rodamons i educació artística. Tots els mestres i les
mestres treballam molt i en equip per posar en
marxa una metodologia més activa i inclusiva.
Després de molt d’esforç i implicació,
començam a veure uns resultats molt positius
que ens encoratgen a continuar endavant.
-L’Apima i l’Ajuntament s’impliquen en la
vida de l’escola.
-L’associació de pares i mares, en la bunyolada, el
fogueró de sant Antoni, elaboració dels senyorets, les disfresses, activitats de Pasqua, activitats
extraescolars, tallers que es realitzen a les aules
d’educació infantil (teatre, conta contes, manualitats,…) etc. Ens ha solucionat les mancances
informàtiques i audiovisuals. L’ajuntament organitza nombroses activitats i sortides.

La directora, M. Magdalena Massanet. FOTO: G. BOSCH

El centre té tres grups d’infantil i tres de primària. FOTO: G. BOSCH
FITXA DEL CENTRE

Alumnes en una aula del centre. FOTO: G. BOSCH

Nom: OL·LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL
I PRIMÀRIA SANT MIQUEL
Nivells: Ed. infantil i edu. primària
Adreça: Carrer de s’Estació, 8
07540 - Son Carrió (Sant Llorenç).
Telèfon i fax: 971 569 155
Correu electrònic:
cpsantmiquel@educacio.caib.es
Blog: ceipsantmiquelsoncarrio09-10.
blospot.com
Matrícula: 86 alumnes
Personal docent: 13 mestres (4 itinerants) i una ATE.
Serveis: Activitats extraescolars. S’ha
sol·licitat menjador i escola matinera
per al proper curs.

És una escola unitària. FOTO: G. BOSCH
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 ACTIVITATS: ‘La mirada’, tema d’enguany del Portfolio Europeu de les Llengües

La diversitat lingüística a l’IES s’Arenal
L’institut treballa les
capacitats lingüístiques
dels alumnes amb el
programa Portfolio
Per tal de continuar la tasca iniciada
durant el curs 2004-2005 i continuada al
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 i 20082009 es posa en marxa, de bell nou, el
Programa Portfolio Europeu de les
Llengües a l’IES s’Arenal, que és l’únic
centre de secundària de l’illa de
Mallorca que actualment el duu a
terme.
El programa es reprèn amb voluntat
de continuar fent feina amb els alumnes que el curs passat analitzaren i
reflexionaren sobre les seves capacitats
lingüístiques i es pretén també incorporar-ne de nous, ja que, per raons òbvies,
part d’aquells alumnes no són actualment al centre.
El Portofolio Europeu de les Llengües
és un projecte del Consell d’Europa per
a tots els estats membres. El seu propòsit principal és ajudar els alumnes a
aprendre més i millor qualsevol idioma
i ajudar-los a entendre i valorar la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
S’han incorporat al Programa, com ja
va passar als cursos anteriors, professors que no són especialistes de llengües, però que aporten, a través de les
seves àrees, un punt de vista diferent.
Cal recordar que qualsevol disciplina es
vehicula a través d’una llengua determinada. Aquests professors aprofiten
les seves experiències i activitats a classe i les posen en relació amb la llengua
que utilitzen per dur-les a terme. Les
llengües que s’empren al programa
Portfolio d’enguany són l’alemany,
l’anglès, el castellà i el català.
La llengua catalana serà la llengua de

Els treballs dels alumnes es mostraren en una exposició instal·lada a l’institut. FOTO: R. SÁNCHEZ

relació entre tots els departaments
treballs que s’han realitzat per departaimplicats. Tots els professors particiments:
pants (prop de 30, de diferents departa–Català: Creació de poemes sobre la
ments: català, castellà, estrangeres,
mirada, frases fetes i refranys relaciom a t e m à t i q u e s,
nats amb la mirafilosofia, música,
recerca d’obres
El programa Portfolio d’aquest da,
socials, educació
literàries
amb
física, orientació,
temàtica relaciocurs empra quatre idiomes:
informàtica i plàsnada amb la miraAlemany, anglès, castellà i
tica)
elaboren
da, relació entre
durant tot el curs
estats
català com a llengua vehicular diferents
activitats lingüístid’ànim i la mirada
ques
variades,
que
expressen,
lúdiques i de qualque manera diferents
traduccions d’expressions de les difea les d’un llibre de text.
rents llengües de l’aula d’acollida, roda
A més, a principi de curs, es tria un
de paraules de l’A a la Z sobre el tema...
tema comú, ‘La Mirada’ enguany (el Pas
–Castellà: Creació i recerca de poedel Temps, l’Aigua i el Foc a cursos antemes sobre la mirada, invenció i decorariors), a partir del qual cada departació de totes les figures literàries amb el
ment fa treballs relacionats amb la seva
tema de la mirada, estudi de frases fetes
àrea, que són motiu d’una exposició al
i refranys, cercle de palabras de la A a la
centre durant la setmana de Sant Jordi.
Z sobre el tema...
Els alumnes visiten l’exposició acom–Anglès i alemany: Elaboració d’una
panyats per professorat i, alhora, resoguia de Londres, estudi del lèxic relaciolen una gimcana. Resumint un poc els
nat amb la mirada, estudi sobre la mira-

da del lector, visualització i treball sobre
pel·lícules relacionades amb el tema...
–Matemàtiques: Estudi del sistema
solar i les seves distàncies.
–Socials: Parts d’una màquina
fotogràfica, la mirada a l’antic Egipte,
una mirada a l’art per èpoques, la invenció de la impremta...
–Educació Física: Mural sobre els
diferents esports en els quals la mirada
té un paper rellevant (tir amb arc,
llançaments...)
–Orientació (cuina): Treball sobre
l’expressió ‘menjar amb la mirada’.
–Plàstica: Decoració i retolació del
centre amb motiu de l’exposició.
–Informàtica: Creació de sis vídeos
en què es mescla música i imatges
sobre el tema de la mirada.
–Música: Recerca i enregistrament
de cançons relacionades amb la mirada.
–Filosofia: Creació de pancartes sota
el lema ‘Una mirada solidària’, creació
d’una projecció amb mirades que es
relacionen amb cada un dels articles de
la Declaració dels Drets Humans i amb
frases relacionades amb la llibertat de
personatges cèlebres.
–Psicologia: Treball d’investigació
sobre el llenguatge no verbal i la
importància de la mirada.
El darrer dia, que coincidí amb la
diada de Sant Jordi, va venir al nostre
centre l’il·lustre geògraf Jesús Duque
per tal de fer una conferència als alumnes de primer i segon de batxillerat,
titulada ‘Una mirada de lo más pequeño
a lo más grande en el acelerador de partículas del CERN (Centro Europeo de
Investigación Nuclear)’.
També, per tancar la setmana, tots
els professors i alumnes que l’adquiriren, portaren posada una samarreta que
té com a il·lustració un dibuix relacionat amb la mirada. Aquest ha estat triat
com a guanyador pel professor de
Plàstica entre els seus alumnes.
Joana Amengual
IES s’Arenal (Palma)

 ACTIVITATS: També hi participaren alumnes del curs C1 d’anglès

Institucions de set països analitzen a Palma el paper dels professors
Els passats 2, 3, 4 i 5 de maig va tenir lloc
a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Palma la tercera trobada dels socis del projecte europeu Quali-T: Quality in language
teaching for adults. Una primera reunió va
tenir lloc a Lund (Suècia) i una segona a
Jablonec nad Nisou (República Txeca).
En aquesta associació d’aprenentatge
Grundtvig participen les següents institucions, a més de l’EOI de Palma: Folkuniversitetet de Lund (Suècia), Verband
Österreichischer Volkshochschulen
(Àustria), Educa - vzdělávací centrum
(República Txeca), Sugesto (Estònia),
CILT – The National Center for Languages (Regne Unit) i Thüringer Volkshochschulverband e.V. (Alemanya), que
és la institució coordinadora del projecte.
Aquesta associació va sorgir arran de
la participació de la majoria de socis en
un projecte anterior sobre la implementació del Portfolio Europeu de les Llengües (2007-2009), quan es va detectar la
necessitat real de parlar més a fons d’eines que garanteixin la qualitat en l’ensenyament de llengües estrangeres.
Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta nova associació és comparar la si-

tuació de les diferents institucions participants i els seus països d’origen per tal
de promoure la qualitat de l’ensenyament en l’educació per a adults en general i en particular en l’ensenyament de
llengües estrangeres.
Aquesta trobada a Palma va tenir com
a objectiu concret discutir sobre què és
un bon professor, és a dir, un professor de

L’Escola Oficial d’Idiomes
de Palma participa en el
projecte europeu
d’aprenentatge Quali-T
qualitat, des del punt de vista dels alumnes, dels professors mateixos i de les diferents institucions, per tal d’extreure’n
conclusions al respecte. Amb anterioritat, s’havien passat unes enquestes online al professorat i a l’alumnat dels diferents centres participants en el projecte.
Si estau interessats a participar en
aquesta enquesta online, la trobareu a la
pàgina web http://www.eoipalma.com.

Els socis dels països participants durant la trobada de Palma. FOTO: EOI PALMA

Per tal d’abordar el punt de vista dels
alumnes, en aquesta trobada, alumnes
de l’EOI de Palma del curs C1 d’anglès es
varen reunir amb els socis participants
(membres d’equips directius i professors) per explicar-los, en una presentació

molt interessant posterior debat, què és
per a ells un bon professor.
Montserrat Gonzalo
Cap d’estudis adjunta de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Palma
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 VISITES ESCOLARS: Els centres educatius visiten el Palma Aquarium i la Fundació Natura Parc
CP BLANQUERNA (ES PONT D’INCA NOU-MARRATXÍ)

Les històries del mar i dels seus
habitants, al Palma Aquarium

DIARIO de MALLORCA ofereix als centres educatius la possibilitat de visitar gratuïtament les instal·lacions del Palma Aquarium. Durant la visita,
els alumnes descobriran des dels animals marins invertebrats fins a estrelles de mar o eriçons. A més, aprendran a seguir el rastre de les tortugues
marines i coneixeran la vegetació del fons marí, entre d’altres activitats,
cadascuna de les quals va dirigida a una edat específica.

CEIP S’ALBUFERA (PORT D’ALCÚDIA)

Descobrir el món dels animals a
la Fundació Natura Parc

Els centres educatius poden visitar gratuïtament les instal·lacions de la
Fundació Natura Parc a Santa Eugènia per conèixer la vida de desenes
d’espècies animals, tant de l’illa com de fora, que viuen al parc. Grues,
lemurs, monees, mússols o faisans són només alguns dels animals que
hi podreu veure.

TELÈFON PER CONCERTAR VISITES: 971 170 516 (De 10.00 h. a 13.00 h.) o CORREU ELECTRÒNIC: circulo10.diariodemallorca@epi.es

 ACTIVITATS: Hi poden participar totes les escoles de Mallorca

Enviau els vostres treballs per al concurs de reciclatge de vidre
Les escoles i instituts de Mallorca poden participar al
concurs de reciclatge de vidre promogut per Diari de
l’Escola, juntament amb el Consell de Mallorca i
Ecovidrio, enviant qualsevol treball (redaccions,
dibuixos, treballs manuals o artístics, treballs de classe, etc.) en què expliquin les experiències que duen
a terme relacionades amb el reciclatge del vidre.
Ja podeu començar a enviar els vostres treballs.
El termini de recepció acaba dia 28 de maig de 2010
i el nom dels guanyadors es publicarà al Diari de
l’Escola.

PATROCINEN:

Els treballs s’han d’enviar a:
DIARIO de MALLORCA (Diari de l’Escola)
Concurs ‘Reciclatge i reutilització’
Carrer Puerto Rico, 15
07006 – Palma
Un jurat valorarà els millors treballs i, com a
premi, l’escola rebrà la visita d’un globus Mallorca
Balloons s’instal·larà un dia al centre educatiu guanyador (o en un espai adient) perquè els alumnes
puguin fer-hi un vol captiu –sempre subjectat amb

una corda i acompanyats d’experts– que els permetrà veure el seu poble o ciutat des de l’aire.
El concurs es va convocar amb el suplement
‘Recicla el vidre’, que es va distribuir la setmana
passada amb Diari de l’Escola, i que comptà amb el
suport del Departament de Medi Ambient del
Consell i d’Ecovidrio.
El suplement i el concurs tenen com a objectiu
continuar amb la tasca de promoció del reciclatge,
en aquest cas de vidre, als centres educatius de
Mallorca.

COL·LABOREN:

Entra a la pàgina web: www.diariodemallorca.es i descarrega les fotografies de les teves visites.
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 PISSARRA: Un espai obert a les activitats de les escoles i els instituts

Els alumnes del CP Badies
entrevisten Pablo Motos
Tot va sorgir d'una simple activitat d'aula, en la qual, a classe de
castellà, vaig proposar als meus
alumnes que elaborassin una
entrevista a algun personatge
famós. A l'hora de corregir-les,
em vaig adonar que la gran majoria havia elegit Pablo Motos (presentador del programa de televisió El hormiguero) i llavors vaig
tenir la idea de proposar fer-ne
una de conjunta i enviar-la al
programa a veure si obteníem
resposta, i així aconseguir que l'aprenentatge fos més significatiu.
La idea, els va encantar, així
que ens vàrem posar mans a l'obra! Vàrem haver de fer tot un
seguit de passos previs: pluja d'idees, consensuar les preguntes,
debatre, seleccionar aquelles
que ens semblaven més interessants, etc. Així fins arribar a
obtenir "el producte final".
A mesura que anàvem
seguint els passos, els alumnes
s'anaven endinsant més i més
en l'activitat, fins que sense adonar-se'n, varen arribar a adquirir
un petit paper de periodistes, el
que ens va dur a pensar que, el
que havia començat com una
simple activitat individual, s'a-

cabàs convertint en un petit projecte de treball cooperatiu. Com
era d'esperar, i davant la sorpresa de tots, Pablo Motos ens va
contestar a cadascuna de les preguntes que li havíem enviat, per
això, he volgut compartir amb
tots els lectors el nostre petit
projecte de treball perquè pugui
servir de precedent a altres
alumnes, ja que com a docent,
un dels meus objectius, entre
d’altres, és aconseguir que els
aprenentatges vagin més enllà
del que ens limita un espai físic
com és l'aula, i siguin capaços de
nodrir-se de tot el que els ofereix
l'entorn que els envolta.
Macu Cánovas
Tutora del 3r B del CP Badies
(Badia Gran-Llucmajor)
ENTREVISTA A PABLO MOTOS
–Qui maneja a Trancas i
Barrancas?
–Dos dels col·laboradors del
programa: Juan i Damián.
Endevinau qui és qui.
–Per què l'home de negre mai

revela la seva identitat?
–És part del seu encant
–Què o qui us va inspirar perquè les mascotes siguin dues
formigues?
–El fet que tots som com petites
formiguetes en aquest món
–Qui pensa els experiments
de Flipy?
–Hi ha tot un equip darrere preparant tot el que ens ensenya Flipy. Són científics, físics i químics.
–Per què et baralles amb na
Raquel?
–En el fons és com un joc perquè jo a na Raquel l’estim molt i
ella a mi també... Crec.
–Qui va compondre la cançó
que acomiada el programa?
–Un dia a València ens reunírem
tots els col·laboradors del programa i ens vàrem posar a beure
most i clar, això es puja al cap
que dóna gust i ens va anar sortint el tema.
–Qui decideix quin famós va
al programa?
–Hi ha un equip de producció

Els alumnes de la classe de 3r B que varen fer l’entrevista a Pablo Motos. FOTO: CP BADIES

que em proposa noms i valor si
encaixen en el programa o no.
Quan tinc algun dubte consult
amb la resta de l'equip, que sol
ser determinant.
–Com és el formiguer de
Trancas i Barrancas?
–És petit però acollidor
–Per què no conviden altres
mascotes?
–De tant en tant duem algun animal per donar-li el biberó i nosaltres anam també bons, perquè
estam una mica com a cabres.
–Com es diuen els creadors
del Hormiguero?
–El Hormiguero neix com una

continuació del programa que
vàrem fer a M-80 No somos
nadie, però duit a la televisió.
–Estam estudiant el cicle de
l'aigua. Podria fer-nos Flipy
una demostració amb un
experiment?
–Li hem preguntat a Flipy i al
seu equip i ens diu que podeu
fer l'experiment de fer bullir
aigua amb gel o amb fred: agafeu
un matràs, l’ompliu amb aigua
fins a la meitat. Quan bulli, el
tapau amb un tap i li donau la
volta. Esperau que torni una
mica teba i li posau damunt un
gel (a la base del matràs donat la
volta). Amb paciència podeu
veure com torna a bullir.

Portes obertes al CP
Infante Don Felipe
Dia 23 d’abril, el CP Infante don
Felipe va dur a terme una jornada
de portes obertes. Des del centre
volem agrair la visita sorpresa de la
batlessa de Palma, Aina Calvo, i la
participació de les entitats properes
al centre, gràcies a les quals l’activitat fou molt atractiva i profitosa.

La batlessa de Palma, Aina Calvo, visità el centre. FOTOS: CP INFANTE DON FELIPE

 PASSATEMPS: Resolució d’aquesta setmana

CP Infante Don Felipe
(El Molinar-Pama)

Nombroses entitats organitzaren activitats al centre.

PISSARRA
Diari de l’Escola ofereix un espai obert a la
participació de les escoles i els instituts
Enviau-nos fotografies, dibuixos i breus cròniques de
les vostres activitats, tallers, excursions o viatges a
diaridelescola@diariodemallorca.es o a
Diario de Mallorca (Diari de l’Escola) C/ Puerto Rico, n. 15
07006 - Palma

Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

