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1. CONNECTA'T I CONFIA
Connectats i confiats, així hem viscut el curs 2020-2021. Si l’anterior no l’oblidarem 
mai per la incertesa viscuda, segurament aquest que ara finalitzam també quedarà 
a les nostres memòries com el curs en què hem hagut de viure d’una manera molt 
diferent a la que estàvem acostumats.
 
Hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies i crear els nostres espais bombolla; 
hem hagut d’aprendre a fer classes amb totes les precaucions higièniques possibles;  
hem rigut i hem jugat amb una mascareta tot el temps... Però tot i així, mai hem 
deixat de ser una gran família. Ens hem acompanyat i ajudat en tot allò que ha estat 
a les nostres mans.
 
En aquest sentit, hem de destacar el Pla d’emergència que entre els CSFA i MISOL, 
l’obra social de la nostra congregació titular, hem dut a terme. Amb l’esclat de 
la pandèmia vàrem tenir clar, des d’un primer moment, que els membres més 
vulnerables de la nostra comunitat escolar havien de comptar amb el nostre 
recolzament. Per això vàrem iniciar un projecte d'ajudes encaminades a procurar 
que ningú es veiés privat de l'oportunitat de completar la seva formació i tingués el 
necessari en aliments, higiene, salut i l'acompanyament que calgués. Així ho hem 
continuat fent al llarg del 20/21 i ho mantindrem fins que la situació es normalitzi i 
es recuperin els alts índex d’atur i mancança econòmica que s’han generat a causa 
de l’aturada generalitzada de l’economia per la COVID-19.
 
Aquest Pla ha estat un exemple de l’esforç que les germanes Franciscanes estan 
invertint en fiançar la xarxa que configura tota la seva obra: CSFA, MISOL i els projectes 
vinculats a Espanya, Perú, Bolívia, Estats Units i Itàlia, així com l'Organització Mater 
i les comunitats de germanes d’arreu del món.
 
Per altra banda, hem cercats elements que ens ajudessin a mantenir-nos com a 
comunitat unida com ha estat la música. Amb el nostre lema com a tema central, 
professors de música i de pastoral de diferents centres han composat i enregistrat 
una cançó que ha contribuït a estar encara més connectats i, sobre tot, confiats en 
que, junts, som més i millors. El vídeo és al nostre canal de Youtube.
 
Així mateix, a través de l’agenda del curs, hem pogut dur a terme projectes i activitats 
que, tot i que s’han realitzat a cada centre de manera adaptada a les característiques i 
peculiaritats, han tingut un nexe i finalitats comunes. De la mateixa manera, a través 
de l’equip de Pastoral, hem compartit materials, accions i dinàmiques similars a 
cada centre. Aquest tipus d’accions coordinades són fonamentals per assegurar que 
l’educació que volem impartir, i en la qual creiem, sigui possible tot i la distància 
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física entre centres.
 
Pel que fa al professorat i les diferents comissions, a les germanes de la Congregació 
i als treballadors dels CSFA, també ens hem hagut d’esforçar molt per mantenir-
nos units i cercar noves maneres de coordinar projectes i feina. Reunions virtuals, 
sistemes de comunicació digital, molts de correus electrònics i un esforç per part 
de tots en continuar coordinats, a pesar de la distància que la pandèmia ens ha 
interposat. Els equips també han començat a posar-se en marxa per dissenyar el 
nou Pla d’Acció dels CSFA en el qual ens centrarem una vegada acabi el curs i a 
través del qual adaptarem els nostres objectius pedagògics a les necessitats i a la 
conjuntura. Perquè per fer factible el nostre projecte educatiu cal tenir en compte 
que la societat canvia, les demandes són diferents en cada moment, així com les 
maneres de donar resposta a cada situació que es va generant.

Resumint, ha estat un curs en el qual s’han normalitzat conceptes com ara 
quarantena, distància social, immunització... hem hagut de viure l’escola d’una 

altra manera, amb mascareta, aplicant contínuament mesures d’higiene... hem  
obert moltes finestres i ens hem separat més del que volíem per jugar, donar classe 
o, simplement, xerrar amb els nostres companys i companyes. Tot i així, volem dir 
gràcies a la nostra comunitat escolar perquè la incertesa inicial s’ha convertit en 
orgull per formar part d’aquesta família.
 
Units, connectats i confiats, ens preparam ja per al proper curs amb la il·lusió de 
que les coses, tot i que a poc a poc, tornin allà on les vàrem deixar abans de març 
de 2019.

GRÀCIES!



6

2. FORMACIÓ GESTIB
A principis del mes de juliol, quan havíem de començar a organitzar aquest curs, 
vam estar pensant en quina formació ens podia enriquir més enguany a tot el 
claustre. Els darrers anys havíem fet una aposta formativa ferma per les aplicacions 
del GSuite: el Classroom i el Drive entre d’altres.

Aquestes aplicacions ens van ajudar el 2n i 3r trimestre del curs passat durant el 
confinament. Per tant enguany vam decidir fer una passa més en la mateixa direcció 
de la digitalització. La primera que férem va ser sobre l’elaboració de pàgines web 
com a eina educativa (Google Sites) i la segona que hem fet ha estat relacionada 
amb l’aplicació de la Conselleria d’Educació GESTIB, que ha fet una gran evolució 
al llarg dels darrers anys i hores d’ara permet, a més de la gestió acadèmica del 
centre, la gestió de l’avaluació i comunicació amb les famílies.

De cara al pròxim curs volem aprofitar el GESTIB com a plataforma acadèmica i 
alguns aspectes de la comunicació amb les famílies.
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3. COMISSIONS
COMISSIÓ D'AMBIENTALITZACIÓ

“Les primeres impressions importen, i molt!”

Està demostrat que tot i després d’interectuar durant un temps se segueixen tenint 
en ment aquelles primeres impressions que ens formàrem sense ni adonar-nos. I 
d’això es tracta: de mostrar-vos tot el que som en aquelles decoracions que veieu 
just en entrar al CSFA, aquelles que vesteixen entrades i que obrin portes a alumnes 
somnolents a les nou del matí, i a mil aprenentatges invisibles encara en aquelles 
hores!

Entrades i passadissos farcits de manualitats “virgueres” fetes pels alumnes amb 
un toc especial que pretenen impressionar-vos només passant les portes del CSFA.
 
Nosaltres, la comissió d’ambientalització, ens encarregam simplement de dirigir i 
coordinar la realització d’aquestes decoracions, a més de col·locar-les al lloc adequat 
perquè facin de la nostra escola un centre impressionant.

COMISSIÓ DE PASTORAL

La comissió de pastoral du a terme activitats per alumnes i professors amb l’objectiu 
d’oferir l’Evangeli de Jesús des dels valors franciscans de l’ecologia, la solidaritat i la 
pregària. Aquest curs s’han treballat les propostes que ens han fet arribar des de la 
coordinació de pastoral de tots els centres. 

Les activitats realitzades han estat la celebració de Sant 
Francesc (treballàrem el lema: “Connecta’t i confia”), Tots 
Sants (vàrem conèixer la 
figura del jove Carlo Acutis), 
la Campanya del Kilo amb 
solidaritat amb Càritas de Sa 
Pobla, Advent, Dia de la Pau 
i Quaresma. També, cada 
mes, s’ha treballat el lema a 
partir de les activitats que es 
proposen a l’agenda. 
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COMISSIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE

La comissió d’Igualtat de Gènere té com objectiu treballar en l’eliminació 
d’estereotips per prevenir i suprimir la violència de gènere i aconseguir un canvi 
igualitari en la societat.

Amb la finalitat d’aconseguir aquests propòsits, durant aquest curs s'han dut a terme 
diverses dinàmiques per treballar la perspectiva d’igualtat a partir de la celebració 
dels dies internacionals, com ara, el 25 de novembre (es va commemorar el dia a 
partir d’una exposició fotogràfica i es va treballar la 
temàtica a través de material i recursos educatius); 
l’11 de febrer (es va participar al concurs de vídeos 
escolars per visibilitzar el paper de la dona en la 
ciència) i el 8 de març (es va crear un eix cronològic 
recordant les fites assolides dels drets de les dones 
en la història). 
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Hem col·laborat amb les propostes que han oferit entitats 
del poble, com la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, 
així com també hem participat de les accions conjuntes 
del moviment feminista a l’escola i ens hem adherit al 
programa “accions de sensibilització per a la promoció 
de la igualtat”, entre d’altres. 

Finalment, cal destacar la tasca diària a l’àmbit de 
tutoria amb dinàmiques de cohesió i sensibilització 
respecte a aquesta qüestió.

COMISSIÓ DE SALUT

La Comissió de Salut du a terme activitats per treballar i potenciar els cinc eixos del 
projecte CEPS (Centres Promotors de Salut) al qual estem adherits. 
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Les activitats que es fan estan relacionadas amb els punts següents:

 1. Alimentació saludable i vida activa. 
 2. Benestar emocional. 
 3. Prevenció d'addiccions. 
 4. Educació afectiva i social. 
 5. Seguretat i prevenció de riscos. 

Ara bé, aquest curs, se’ns ha plantejat el 
repte de fer front a la pandèmia; i aquesta 
comissió, juntament amb la de COVID-19, s’ha 
encarregat de donar les pautes necessàries 
a la comunitat educativa per tal de prevenir i 
crear un clima de seguretat tant dins el centre 
educatiu com als seus voltants. 

COMISSIÓ TIC

La comissió TIC és l’encarregada de recollir mitjançant textos, fotografies i vídeos 
tot allò que els alumnes i la comunitat educativa del CSFA Sa Pobla van fent al llarg 
del curs: activitats, projectes, xerrades, sortides, visites culturals... Tot i que durant 
aquest curs no s’han pogut realitzar totes les activitats que voldríem, nosaltres ens 
hem ocupat de deixar un bon registre d’elles.

També ens encarregam de l’anuari, així com de fer-vos arribar la informació 
mitjançant les xarxes socials. Aquest curs, hem donat vida a l’Instagram del centre 
(sapobla.csfa) i seguim actius a la pàgina de Facebook. 

Els que formam part d’aquesta comissió sempre estam mòbil en mà per capturar 
moments i intentar fer que us arribin a les vostres pantalles: tot un repte que estam 
encantats de dur a terme!
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4. ESCRITS
DIRECCIÓ

Benvolgudes famílies,

Un any més, el curs ha passat, i he d’afegir “volant”. Fa deu mesos ens costava creure 
que resistiríem tot un curs dins les aules, però ho hem aconseguit. Afortunadament, 
ens podem acomiadar des del despatx de direcció amb el nostre alumnat dins les 
seves aules. Qui ho hagués dit! Un curs molt diferent al que estàvem acostumats, 
però que setmana rere setmana ha arribat al seu fi.
Com recordareu, aquest curs 20/21 va començar amb tantes ganes com incerteses 
per part de tots els membres de la comunitat educativa, però a mesura que 
avançàvem hem pogut comprovar que les mesures de contingència han donat el 
seu fruit i han estat efectives.

Per una banda, els alumnes ens han donat una lliçó exemplar demostrant que són 
capaços d’adaptar-se als canvis ràpidament. Han fet un gran esforç per mantenir 
les distàncies, portar la mascareta i seguir les indicacions que els hem anat donant. 
Per altra banda, heu estat vosaltres qui enguany, més que mai, ens heu demostrat 
la vostra confiança al llarg del curs. Amb alguns de vosaltres hem tengut el plaer de 
poder trobar-nos en persona, però a la majoria no vos hem pogut veure. A totes les 
famílies vos agraïm la vostra comprensió, que especialment enguany, ens ha ajudat 
a tots a tirar endavant.

Aquest curs el recordarem per les mascaretes, el metre i mig de distància, però el 
fet de privar-nos de moltes coses que fins ara eren insignificants ha fet que apreciem 
com es mereixen les coses que realment importen. 
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No puc desaprofitar l’ocasió per recordar-vos de nou que la titularitat ha fet unes 
passes importants per aconseguir que el nou edifici del CSFA sigui una realitat. 
Sens dubte, una de les millors notícies d’aquest curs. En l'enllaç anterior hi podreu 
veure una recreació del projecte del nou edifici: nou edifici CSFA Sa Pobla. Desig 
que vos faci tantes ganes com ens en fa a la titularitat i a l’equip docent.

Esper que el contingut d’aquesta edició digital que ha coordinat la comissió TIC del 
centre vos permeti fer una ullada portes endins a aquest curs que no vos hem pogut 
obrir tal com ens hagués agradat.

Enhorabona a tothom i bon estiu!
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PARAULES DE COMIAT 4t ESO

Durant tots aquests anys, a cada lloc de la nostra escola (ja sigui a les classes, als 
passadissos, al pati, o en una de les múltiples escales), hem acumulat experiències, 
moments i records. I la veritat és que tots aquests ens acompanyaran per sempre. 
Qui no recordarà tots els professors que ens han acompanyat tots aquests anys?

Cadascun de nosaltres ha deixat la seva pròpia marca, ja sigui per una presentació 
original en una classe, per una resposta peculiar que va donar a una pregunta d’un 
professor, per aquella nota inesperada que va treure en un examen… i, el més 
important, l’empremta que ens hem deixat els uns als altres, simplement pel fet 
d’haver-nos conegut. És sorprenent com el fet conèixer a unes persones durant uns 
anys fa que no els oblidis mai i que sempre els duguis amb tu.

Ningú no pot esmentar 
tots els moments que 
cadascun de nosaltres ha 
viscut en aquesta escola, 
és impossible, però una 
actitud clara que ens uneix 
és aquesta companyonia 
que ens caracteritza com 
a grup. Tant era si algú 
nou arribava o que la 
majoria de nosaltres ja 
ens coneguéssim: tota 
la classe sabia que aquella persona ja s’havia 
convertit en part d’aquesta petita, però especial, família. Hem compartit molts 
moments junts, tan bons com dolents, però junts al cap i a la fi!

A això es diu ser una classe. No només acompanyar en moments feliços, sinó també 
i sobretot en aquells moments difícils pels quals tots hem passat alguna vegada, 
com per exemple el que vivim ara mateix tots plegats: la Covid-19 i el consegüent 
confinament. El dia que vàrem ser avisats va ser una sorpresa total, ens pensàvem 
que al cap de 15 dies tot tornaria a la normalitat! Però no ha estat així… Però bé, aquí 
estam, passant-ho junts, plegats. Com ens caracteritza.

Per tot això: una abraçada molt forta a tots i a totes i donar-nos l’enhorabona perquè 
ens ho mereixem!
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EN MEMÒRIA D'EN MOHAMED

Estimades famílies,

Com bé sabeu, aquest curs haurà quedat gravat en la memòria de tots per la 
tragèdia que vam viure fa unes setmanes. Han estat unes setmanes difícils per a 
tots: alumnes, famílies, el personal del centre i de tot el poble de Sa Pobla.

Aprofitam l’ocasió per expressar el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència i 
condemnar-ho amb fermesa. Per tant, seguirem treballant exhaustivament amb els 
alumnes per aconseguir la igualtat i la pau amb l’esperança i la confiança en què la 
tasca educativa promourà els canvis que es necessiten.

Ens quedam doncs, amb els bons moments que hem viscut al costat d’en Mohamed, 
amb el record de la seva rialla, de la seva tendresa, de la seva ingenuïtat. Aquest 
nin de bon cor era un nin estimat per totes les seves mestres i els infants que han 
compartit molts de moments amb ell aquests anys. De la mateixa forma, ens 
quedarà el record de la seva mare, una bona mare. Sempre formaran part del bateg 
de la nostra comunitat educativa.

Equip directiu
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5. ETAPES EDUCATIVES
EDUCACIÓ INFANTIL
LÍNIA PEDAGÒGICA I METODOLÒGICA

Auxiliar de conversa

Els nins i nines del cicle d’educació infantil han après anglès de la mà de na Natalie, 
l’auxiliar de conversa nativa del nostre centre. Ella ens ha dut una manera natural, 
espontània i lúdica de treballar la competència oral en llengua anglesa. Aprenem i ens 
divertim a partir de jocs, danses, cançons, contes, rutines i situacions comunicatives 
reals per familiaritzar-nos i adquirir una nova llengua.

Na Natalie ens ha iniciat des de ben petits dins un gran viatge per aprendre de 
manera progressiva i divertida la llengua anglesa, cada vegada més necessària per 
desenvolupar-se satisfactòriament en el món actual.
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Racons d'aprenentatge

Encara que hem tengut moltes restriccions a dins l’aula, hem pogut seguir gaudint 
dels nostres racons d’aprenentatge.

Aquests racons permeten als infants 
treballar de manera autònoma 
respectant els diferents ritmes 
d’aprenentatge. L’aprenentatge és 
més significatiu perquè els infants 
poden construir el seu aprenentatge 
i ser així els vertaders protagonistes. 

Els fa conscients de les seves possibilitats i afavoreix la pròpia autonomia. Són 
espais que es duen a terme dins l’aula on participen petits grups d’infants realitzant 
investigacions, manipulant i desenvolupant la lògica-matemàtica i la lectoescriptura. 

Cada mes es trien diferents racons. Es fan 4 grups heterogenis i cada grup va a un 
racó diferent. Se treballa dues vegades per setmana i canviam de racó quan tots 
els infants han passat per tots. Una vegada han passat per cada un, se’n proposen 
de nous.  
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Montessori

Aquest curs escolar ha estat un any atípic, on tota 
la comunitat educativa s’ha hagut d’adaptar a 
múltiples canvis diaris. Un d’aquests ha sigut el 
fet de no poder ajuntar-nos amb les altres aules 
i mestres. Tanmateix, tot i que no hem pogut 
realitzar les espais d’aprenentatge, sí que hem 
pogut seguir emprant el material Montessori.

Tot i que no hem interactuat amb les altres aules, 
no hem deixat de banda els principis metodològics 
de Montessori i el seus materials. Cada mestra 
dins la seva classe i amb els seu grup d’alumnes 
ha propiciat un espai preparat, ordenat, estètic, 
simple, real, on cada element ha tingut una raó de 
ser amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament 
integral de cada nin, contemplant sempre la seva 
socialització.

Cada material ha estat dissenyat perquè l’alumne 
hagi pogut reconèixer l’error ell mateix i fer-se 
responsable així del seu propi aprenentatge. Com 
diu Maria Montessori: “Ajuda’m a fer-ho per mi 
mateix”.
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GRUPS EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys

Hola a tots i a totes! Nosaltres som el grup de 4t d’Educació Infantil, els més petits 
i tendres de l’escola. Som 21 nins i nines molt actius i xerradors però a la vegada 
demostram tenir un gran coret: som molt carinyosos i alegres! A més, ens encanta 
jugar, ballar, cantar i de tant en tant  fer qualque polissonada. 

Al llarg d’aquest curs ens ha vingut a veure la nostra estimada mascota “na Lletreta”. 
Ella és una annereta molt peculiar que tan sols li agrada menjar lletres. Cada 
setmana ens ha portat una lletra i diferents objectes reals o imatges per treballar 
la consciència fonològica d’una manera lúdica. A partir d’aquesta activitat hem 
elaborat les nostres pròpies capses de sons i hem adquirit moltíssim de vocabulari. 

Ah, i sabeu una cosa? El que més ens ha agradat ha estat experimentar, manipular 
i observar diferents materials, textures i elements naturals a través dels nostres 
sentits per aprendre així a verificar hipòtesis i construir el nostre propi coneixement. 

Aquesta ha estat la nostra gran aventura carregada d’emocions, alegries, curiositats 
i aprenentatges que ens han fet madurar i enriquir els nostres coneixements que ja 
mai oblidarem.
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4 i 5 anys

Som els grups de 4 i 5 
anys d’infantil. Degut a les 
circumstàncies que tots ja 
sabeu, enguany ha estat 

molt especial. Som els mitjans i els més grans de la 
nostra etapa. I hem de dir que ens ha enriquit molt 
aquest reagrupament. Els més grans ens hem sentim 
responsables dels més petits i ens ha encantat donar-
los un cop de mà cada vegada que ho han necessitat. 
Els més petits hem après moltíssim dels nostres 
“grans” amics i ens hem deixat consentir i cuidar.

Tots nosaltres hem gaudit d'una mascota: Na Joana, 
una granota molt pol·lisona i divertida; en Bombo, un elefant molt xistós i creatiu 
i en Bubo, un mussol molt xerraire. Aquestes amb la seva màgia i alegria, ens han 
ensenyat totes les lletres de l’abecedari. Cada setmana hem viscut amb molta il·lusió 
l’escriptura de noves paraules, i els més grans hem escrit  frases! Hem dut a terme el 
projecte “El conte Rodamón” on, de la mà dels nostres pares, hem viscut tota mena 
d’aventures que cada setmana han entrat dins les nostres cases.

Ha estat un curs diferent, que de ben segur que ni mestres ni alumnes oblidarem 
mai. Però cal dir que hem estat uns veritables HEROIS I HEROÏNES.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LÍNIA PEDAGÒGICA I METODOLÒGICA

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és una eina imprescindible per millorar la relació i la 
col·laboració entre el nostre alumnat. Tot i que aquest curs ha estat complicat fer 
feina de forma cooperativa, a l’àrea d’educació física i a les àrees de llengües hem 
pogut gaudir d’aquest sistema que ens fa treballar basant la tasca en el debat, el 
raonament i la presa d’acords.

A l’àrea d’educació física han construït un ball i un esquetx teatral on tot el procés 
creatiu ha estat basat en la feina en grup. A les àrees de llengües hem dut a terme 
lectures compartides i la coavaluació conjunta, activitats basades en l'aprenentatge 
cooperatiu. 



21

Interioritat

Arran de la nova normalitat, aquest curs no s’ha pogut treballar la interioritat com 
altres anys, però sí que a les aules s’han intentat fer diferents dinàmiques per 
treballar aquest aspecte, ja que és de gran importància i més amb la situació actual. 

Els diferents aspectes que s’han treballat aquest curs són:

Relaxació tant a l’aula com a les sessions d’Educació Física a través de 
diferents mètodes com el ioga.
Activitats d’empatia i suport emocional.
Resolució de conflictes.
Tècniques de mediació.
Treball de suport emocional.

a

a

a
a
a
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Matemàtiques manipulatives

Els cursos de 1r, 2n i 3r d’EP treballam les matemàtiques de manera manipulativa 
i vivencial, a través de l’experimentació i manipulació d’objectes diversos facilitant 
així l’aprenentatge. 

D’aquesta manera, treballant des de l’experiència directa, comprenen millor el 
contingut que es treballa, i és possible arribar als aprenentatges logicomatemàtics 
abstractes, simbòlics i més complexos.

Projectes

En el primer cicle treballem l’àrea de ciències a partir dels projectes. Tot i que 
aquest any hem hagut de modificar algunes dinàmiques o activitats, hem tirat 
endavant amb aquesta filosofia d’ensenyament que engresca tant als nostres 

Així doncs, amb els materials manipulatius les 
sessions són més engrescadores, convertint-se 
l’alumne amb el centre de l'aprenentatge, trobant 
sentit i plantejant reptes, investigant, creant dubtes 
i situacions de joc, respectant sempre els diversos 
ritmes i nivells de l’aula.
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alumnes i en què el coneixement sorgeix de les 
seves inquietuds, interessos i curiositats!

A nosaltres, els docents, ens ajuda a saber què 
saben i com ho estan aprenent.  Mitjançant 
aquesta metodologia aconseguim que els 
alumnes amplifiquin les seves habilitats 
crítiques i reflexives, plantejant hipòtesi, dubtes, 
preguntes, fomentant la capacitat de raonament, 

així com també la cooperació entre iguals. Això implica treballar la competència 
d'aprendre a aprendre, on els infants han de seleccionar la informació, aprendre 
com l’han d’organitzar, on la poden anar a cercar,... i és a partir d’aquest moment 
que les activitats van sorgint a mesura que el projecte 
avança, permetent-nos fer-ho d’una manera transdisciplinar, 
individualitzada i personificada per a tot el grup.

Al segon cicle, el grup de 4t d’EP, 
aquest darrer trimestre, ha treballat en 
el projecte “Mallorca, casa nostra”. Tots 
els alumnes han participat amb il·lusió i 
esforç en les diferents activitats i reptes 
que han anat sorgint, mostrant-se molt 
motivats i amb ganes d’aprendre.
 
De manera conjunta hem construït 
una xarxa de nous continguts sobre 
Mallorca, que s’ha anat recollit en un 
petit dossier amb informació rellevant, mapes, dibuixos sobre la biodiversitat de l’illa, 
també hem realitzat una maqueta del relleu, un herbari amb plantes autòctones 

i un mapa gegant dels municipis i 
pobles de Mallorca. N’estam molt 
satisfets dels resultats obtinguts amb 
aquesta metodologia d’aprenentatge 
interdisciplinari i competencial.

També, al segon cicle, els alumnes de 
5è i 6è han participat en el projecte 
digital ofert per la Fundació Endesa 
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sobre iniciació a la robòtica, programació i iniciació al disseny 3D. A més, aquesta 
fundació ha dotat al centre de deu Chromebooks que s’han destinat als alumnes 
en situació de vulnerabilitat. 

A la primera part del projecte els alumnes han participat de la plataforma Bmaker 
i Scratch, plataformes on s’han treballat els conceptes inicials de la programació, 

creació i edició de personatges i escenaris. A la segona part del projecte s’han 
treballat els conceptes de disseny 3D, partint dels conceptes ja assolits de figures 
planes i geomètriques, adaptant-los a la plataforma virtual de Bitblock 3D, on 
els alumnes han pogut donar forma a les seves idees i creacions, tot emprant un 
programa de realitat virtual.

La programació, la robòtica i el dissenys 3D són aspectes tecnològics que cada 
vegada tenen un pes major dins la nostra societat i del mercat laboral. Aquesta 
iniciació que han pogut experimentar els alumnes els ha donat una idea de la 
importància que té avui en dia a les nostres vides i ha posat de manifest el potencial 
d’alguns alumnes en aquests camps tecnològics.
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Classroom

La creació dels correus electrònics dels alumnes des del primer curs d’Educació 
Infantil fins a 4t d’Educació de Primària, la implantació dels grups, classes i matèries 
virtuals a la plataforma, la formació dels mestres en l’aprofundiment d’aquesta 
eina, les sessions de formació a les famílies del centre, l’aprenentatge de l’entorn 
virtual i el reforçament de l’ús per part dels alumnes… va establir una situació sense 
precedent, per tenir-ho tot a punt davant el risc d’un nou confinament domiciliari.

Sabem que la nostra tasca docent no es pot aturar, així que hem de seguir endavant 
cercant alternatives i suports davant situacions imprevistes, eliminant barreres 
d’accés a les tecnologies i superant hàndicaps. Per això seguim apostant per aquesta 
eina educativa, emprant-la com el primer accés a les eines TIC, l’educació a distància 
i el treball telemàtic.

Finalment, cal agrair a les famílies la conscienciació davant la situació, la participació 
en les sessions de formació, el suport als alumnes i els esforços en l’adaptació als 
mitjans telemàtics. 

El curs 2019-2020 va suposar un repte en 
quant a les necessitats metodològiques 
que havien d’esdevenir telemàtiques 
davant la situació de confinament a 
casa durant el tercer trimestre. Per això, 
aquest curs 2020-2021, va començar 
amb l’experiència assolida i l’obligació 
de reforçar l’aprenentatge i ús d’aquestes 
eines educatives en línia amb la plataforma 
del Classroom.
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Llibres digitals a 6è EP

Aquest curs escolar hem incorporat 
al curs de 6è d’EP, juntament 
amb l’ordinador portàtil personal 
(Chromebook), una sèrie de llibres en 
format digital: el de llengua catalana, 
el de llengua anglesa i el de ciències 
socials.

S’esdevé una nova manera d’ensenyar 
i aprendre, on s’aprofita al màxim el contingut multimèdia amb enllaços webs, 
audios, videos integrats per facilitar la comprensió; amb activitats interactives per 
realitzar al llibre digital o per treballar en suport paper.

L’aprenentatge es presenta més motivador gràcies a l’ús de les TIC, eines digitals 
que faciliten i permeten treballar la competència digital aprofitant el potencial de 
les noves tecnologies.
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GRUPS EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP
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Benvolgudes famílies de 1r:

Aquest curs hem estat els més petits de primària i ha estat tot un repte. No només 
per totes les mesures imposades per l’especial situació que vivim, sino també perquè 
hem encetat una nova etapa i amb ella nous aprenentatges, il·lusions i projectes. 
Sort hem tingut de poder afrontar-ho tots junts!

Som un grup molt actiu, inquiet i xerrador però també dels més feiners. Quan 
començàrem el curs duem una motxilla plena de material, quaderns, llibres i 
sobretot molta curiositat i ganes de retrobar-nos amb els nostres companys… tot 
ens era nou! Però amb moltes ganes i una gran tasca, quasi sense adonar-nos, 
hem avançat amb la lectoescriptura i l’autonomia, hem experimentat amb les 
matemàtiques, hem conegut de més aprop alguns animals, hem viscut l’evolució 
de com creixen les plantes... i hem gaudit d’alguna petita sortida que hem disfrutat 
més que mai.

No podem deixar de dir que també ens hem esforçat en treballar valors com la 
convivència o el respecte cap als companys.

Podem dir que aquest curs que es presentava totalment incert i ple de novetats 
l’hem superat amb molt bona nota!
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2n EP

Hola, hola! 

Nosaltres som el grup de nins i nines de 2n de Primària! Estam molt contents d’haver 
pogut tornar a l’escola després d’haver estat durant molts mesos fent feina des de 
casa amb l’ajuda de tots els familiars.

Hem començat aquest curs amb moltíssimes ganes, ja que l’anterior el deixàrem “a 
mitges”, estrenant l’etapa de primària. No ha estat un començament fàcil ni comú. 
Hem hagut d’interioritzar unes noves normes a les que no estàvem acostumats 
(mascaretes, desinfecció, distàncies…); i ens cal dir que ho hem fet molt bé, tot i que 
això de mantenir les distàncies amb els companys, no poder donar abraçades, no 
poder fer activitats en grup,... se’ns ha fet un poc difícil. 

Tot i això sempre hem estat molt positius davant aquestes situacions i canvis i ens 
ho hem passat d’allò més bé! A més, ens ha servit per treballar la nostra creativitat i 
el nostre enginy, per tal de trobar alternatives a aquestes noves mesures.
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Des d’infantil hem estat creant 
una petita família, en la que s’han 
incorporat nous membres al llarg 
dels cursos. Ens ajudem molt els 
uns amb els altres, reim molt i 
assimilem nous coneixements 
treballant de la mà.  A vegades 
ens enfadam, però també estem 
aprenent a resoldre els conflictes 
que sorgeixen al dia a dia, sempre 
anam sumant. Junts som un gran 
equip, un grup molt divers però 
unit. 

Ens caracteritzam per ser tan 
treballadors com xerradors i les 
ganes de participar i aprendre 
coses noves ens passen per 
damunt moltes vegades. Això 
de treballar de moltes maneres 
diferents ens està agradant 
molt: ja sigui fent projectes, 
manipulacions, fent recerques, 
experiments… A més, ja ens 
hem iniciat en les tècniques 
d’estudi i esteim aprenent a fer 

feina de forma autònoma, així com també estem adquirint uns hàbits de feina. En 
poques paraules, som una pinya, ens agrada fer feina junts, de la mà i de manera 
cohesionada. Som un gran equip!
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3r A i B

La veritat és que a l’inici de curs no les teníem totes amb nosaltres. No sabíem ben 
bé per on partir, veníem d’estar per casa moltes hores i de treballar amb incertesa 
tantes altres. I aquí estem. Ja som a l’abril i seguim cap envant amb més forces que 
mai. Som un grup molt feiner i alegre. No ens atura res. Bé, la COVID un poc, però 
ens n'estam sortint!

Tot i que a l’escola hi ha unes mesures diferents a 
altres anys, hem intentat seguir el ritme el millor que 
hem sabut. Hem manipulat amb les matemàtiques, ens 
hem curat amb salut amb projectes com l’alimentació; 
hem gaudit del passat amb els dinosaures, ens hem 
disfressat, hem fet màscares per un ball i ens hem posat 
a la pell i als ulls de Joan Miró. Hem fet d’escriptors i 
hem contat les nostres millors històries, hem après 
a ser bones persones i a respirar profund quan el dia 
se’ns queia al damunt. Hem entonat les nostres millors 
melodies i hem ballat i après a moure’ns amb respecte 
amb qui tenim al nostre costat, hem reubicat les nostres 

amistats i hem seguit Jesús 
amb totes les seves mogudes 
que ja ens té acostumats.

Tot i així, hem sortit a veure 
cinema, els caparrots i hem 
seguit les tradicions encara 
que d’una manera diferent, 
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direm que adaptada; hem après a comentar obres d’art a Can Planes, i hem ballat 
a les mil al Poliesportiu; hem voltat pel nostre poble pel simple fet de voltar i gaudir 
dels bons dies i... ens ha encantat! Crec que som una bona colla i  recordarem 
aquest any el resta de les nostres vides! 

Benvolgudes famílies de 4t A i B

Aquest curs ha estat diferent i especial per les circumstàncies que estem vivint, 
amb la necessitat de respectar les mesures de prevenció i d’obligat compliment, 
d’aquí la particularitat de desdoblar en dos el curs de 4t d’EP, dos grups que s’han 
adaptat molt bé a la nova situació.

Aquesta reducció de ràtio ha permès 
treballar de manera més individual amb 
els alumnes, resultant una millora notable 
en l’aprenentatge personal, amb les seves 
relacions i la convivència.

Hem pogut fer front a la pandèmia seguint 
sempre les mesures establertes per la 
comissió de salut amb gran èxit, gràcies a  la 
responsabilitat i consciència de cada un dels 
alumnes i el suport de les seves famílies.
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5è EP

Hola, famílies!

Nosaltres som el grup de 5è d’Educació Primària. Som 
un grup de 32 alumnes, però enguany el “bitxo” ens ha 
fet separar en dues aules, 5è A i 5è B. En general, dins 
l’aula, som feiners, amb ganes d’aprendre coses noves 
i respectuosos. La convivència entre nosaltres és bona 
i demostram interès i motivació en les activitats que 
treballam, sobretot si aquestes ens criden l’atenció. És 
evident que també tenim cosetes a millorar, sobretot 
entendre que tots som diferents, amb opinions diverses 
i que no a tots ens agrada el mateix. Sabem que junts, 
amb el dia a dia, ho anam interioritzant.

És evident que treballam les diferents àrees amb metodologies diverses, però 
prioritzam ser bones persones, respectar-nos els uns als altres, acceptar les 
diferències, millorar la nostra autonomia, tenir curiositat i creativitat amb el que es 
treballa, saber resoldre els problemes de manera pacífica i mirar cap el futur amb 
un somriure a la boca.

Utilitzam diferents metodologies per fer feina dins 
l’aula, com ara, el treball per projectes, l’ús de les 
TIC i el Classroom, treballam les nostres emocions a 
les tutories, investigam i escrivim sobre les nostres 
motivacions i interessos, resolem “enigmes del 
nostre dia a dia” i un llarg etcètera... sense deixar de 
banda la metodologia tradicional.
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Benvolgudes famílies de 6è A i B:

El curs d’enguany ha estat peculiar i especial, per tot una sèrie de raons i mesures 
obligades per la situació en la que estam vivint. La major diferència notada pels 
vostres fills ha estat l'existència de dos grups de 6è en el darrer curs de l’etapa de 
primària. Aquests nous grups s’han adaptat amb molt bona nota a tots els recursos 
utilitzats enguany, tals com: l’ús del Chromebook, els llibres digitals, les diferents 
eines tecnològiques…

La reducció de ràtios de cada grup ens ha permès 
treballar de manera molt més individualitzada i 
específica a les necessitats de cada un dels nostres 
alumnes, a la millora de la integració d’aquells més 
introvertits i en general a una millora en l'aprenentatge 
i les relacions socials entre ells, posant en pràctica els 
valors del respecte, l’acceptació i la bona convivència.

El gran repte d'enguany era com fer front a la pandèmia 
dins l’aula i que l’alumnat seguís els constants canvis 
de protocols, objectiu que s’ha aconseguit amb gran 
èxit, gràcies a la responsabilitat i a la consciència de 
cada un d’ells, sense oblidar el recolzament de les 
seves respectives famílies.
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ESO

Com ens hem adaptat al canvi? - 1r i 2n d’ESO

Aquest curs s’ha caracteritzat per dos canvis significatius. El primer ha estat  la 
introducció de la normativa COVID19 al centre, cosa que ha modificat molts dels 
nostres hàbits establerts. El segon canvi fou el desdoblament dels cursos en dos 
grups acadèmics. 

Des del primer dia felicitàrem els alumnes per la ràpida adaptació a les normes. 
Més enllà de les limitacions que han marcat en el dia a dia, els alumnes han sabut 
aprofitar les noves vivències per aprendre a conviure d’una manera diferent.

Les tecnologies han estat molt presents tant a l’aula com a casa. El bon ús de les 
mateixes ha suposat un repte que els alumnes han anat superant. Per altra banda, 
el fet de ser un grup poc nombrós i la presencialitat en totes les hores ha promogut 
un bon aprenentatge, una bona cohesió de grup i una atenció més personalitzada 
per part dels tutors i professors d’àrea. 
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Però l’escola no és només tasques i resultats  acadèmics: hem enyorat les abraçades, 
els jocs en grup, les sortides sense restriccions, compartir berenars, autocars... i 
totes aquelles coses que fan comunitat que molt aviat segur que recuperarem!

Seguim creixent! - 3r i 4t d’ESO

Si bé és cert que aquesta pandèmia no ha estat senzilla per ningú, cadascú l’ha 
viscuda de manera diferent. Si hi ha algun perfil de persona que ha presentat alguna 
dificultat afegida, aquests són els “grans de l’escola”, els nostres alumnes de 3r i 4t 
d’ESO.

Als reptes habituals de ser jove, aquests alumnes hi han hagut d’afegir els provocats 
per la pandèmia, com ara el truncament de la vida social (molt important en 
aquestes edats), l’augment de la dependència de les pantalles, la reducció en el 
desenvolupament de les habilitats socials, etcètera.

Per mirar de pal·liar aquests efectes adversos, l’escola ha pogut apostar per un pla de 
semipresencialitat, que ha fet que els nostres alumnes hagin hagut de seguir algunes 
classes en línia des de casa. Això ha estat possible gràcies a l’actitud responsable 
del nostre alumnat, un alumnat que ha donat mostres d’autonomia i organització. 
Tanmateix, no tot ha estat fàcil, per ningú. Una part del nostre alumnat de 3r i 4t ha 
mostrat alguns reptes d’adaptació a la nova situació, ja siguin emocionals o més 
de tipus acadèmic. No obstant això, s’ha pogut fer una feina per superar aquestes 
dificultats sobrevingudes.

Si hem aconseguit superar aquests reptes, això ha estat possible gràcies a l’actitud 
especialment positiva dels nostres alumnes i professors. Tots i totes hem pogut 
provocar somriures i rialles que s’insinuen per sobre la mascareta.

Per poder seguir el curs amb el màxim de “normalitat”, més que mai hem anat de 
la mà de les facilitats que les tecnologies ens ofereixen. Així, algunes eines que 
ja utilitzàvem han estat potenciades al màxim: el Classroom ha permès fer un 
seguiment de les tasques, així com el Meet ha permès dur a terme les classes en 
línia.

Parlant del grup de 3r i 4t, cal destacar que hem aconseguit realitzar diverses 
alternatives als tradicionals viatges d’estudis. Així, per exemple, hem pogut fer 
sortides en bicicleta, visites internes al centre, sortides a la platja o activitats al 
poliesportiu… 

Tot plegat, d’una situació estranya hem aconseguit treure el més positiu de tots 
nosaltres!
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GRUPS D'ESO

1r ESO A

1r d’ESO A és la meitat del grup que era l’any passat. Com moltes altres coses 
de la vida quotidiana, la COVID-19 ens ha dividit com a grup. Aquesta pandèmia 
que ha trossejat famílies i vides també ha fet que un 1r d’ESO es formàs en dos 
grups separats. Però això no ha suposat que tenguem menys sentit de l’humor: 
normalment estudiam i feim les tasques, però podeu estar segurs que ens agrada 
divertir-nos i riure!

     
Allò que més ens pot motivar és veure cada dia els companys encara que no puguem 
estar junts. I també ens motiva estudiar coses noves. Però és un poc frustrant no 
poder fer excursions com les dels altres anys ni poder anar d’acampada o de viatge 
a Menorca.   
Aquest curs hem vist com una cadira es 
rompia just quan el professor anava a 
asseure’s.Tanta sort que no va passar res 
greu, només unes bones rialles tots junts.

Enguany hem conegut una companya nova 
que fins ara no formava part del nostre 
grup, així com també hem conegut un bon 
grapat de professors que mai havíem vist. 
Per nosaltres quasi tots els professors eren 
nous!

1r ESO B

No cal dir que enguany ha estat un curs 
molt especial per moltes coses. Des 
d’un principi, la COVID-19 va condicionar 
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el que havia de ser el nostre primer 
any a l’ESO. Només començar,  al 
nou horari,  se li van sumar noves 
normes per les entrades i sortides 
del centre, i sobretot, dos fets 
que han marcat l’esdevenir de tot 
l’any. A classe havíem de seure 
individualment en tot moment i 
el nostre grup de l’any passat va 
quedar dividit en dues bombolles 
de convivència independents. Ni a 
l’hora del pati podíem estar junts. 

Això, sense dubte, és una de les coses que menys 
ens ha agradat. Però bé, cal reconèixer, que ens 
hem acabat adaptant a portar tota l’estona la 
mascareta i a netejar-nos sovint les mans amb 
el gel. I si aquestes mesures havien de servir per 
protegir-nos, la veritat és que han funcionat prou 
bé.

Per la resta, aviat ens vam acostumar als nous 
professors i professores i tot i que sovint trobem 
que ens fan treballar un poc massa, hem reconegut 
des del principi, que ens han agradat. Expliquen 
prou bé, ens ajuden amb els dubtes i la majoria 
fan que les classes siguin més entretingudes i 
amb alguna que altra rialla. En general, tot i que 
hem notat moltes diferències, hem trobat que aquest curs hem après moltes coses 
i que ens ha anat prou bé.

Una altra cosa que hem trobat a faltar han estat 
les sortides i excursions. Per sort, en quant ens han 
deixat, aquests darrers mesos hem aprofitat per fer-
ne unes quantes. Ens ho passem bé en les sortides 
i sempre ens donen l'oportunitat per conviure i riure 
amb companys i professors.

Malgrat tot això, quan mirem enrere, veiem que ha estat un any molt especial i que 
ens ha agradat prou. Volem que l’any proper puguem estar altra vegada tot el grup 
junt, i si és possible sense mascaretes, però sobretot, volem tornar a viure totes les 
experiències, moltes molt divertides, que hem compartit en aquest primer any a 
l’ESO. 
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2n ESO A

Hola! Nosaltres som 2n ESO-A!

A tutoria hem fet una reflexió de quines característiques tenim com a grup i han 
sortit aquestes conclusions tan xules (que ens varen emocionar molt quan les vàrem 
escriure i que ara vull compartir amb vosaltres):

u Som un grup amistós, amable, divertit, 
graciós, creatiu...
u Som un grup original que confiam en 
nosaltres i donam suport a qui ho necessita, 
també riem junts.
u Som tots amics i de vegades discutim però 
sempre ens arreglam. 
u Ens ajudam amb els deures i si tenim 
qualque problema… Som un grup que sempre 
ajudam a tots. 
u Cada dia tots traiem una rialla i mos ho 
passem bé.
u Que tots som A de Amics, Amables i Artistes!

PD: Us enyoram molt, 2n B!

2n ESO B

Els de 2n B som una família on es respira molt d’amor i gens de COVID. Els professors 
diran que sempre estam preparats per fer festa i que ens agrada molt la gresca, 
però nosaltres afegirem que també feim feina, i molta; si diuen que aprenem entre 
rialles, afegirem que tenim un bon ambient de classe on es respira confiança i 
on la potencialitat d’un es converteix en la potencialitat dels altres, perquè tot ho 
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compartim. Som experts en imitar als nostres 
professors (perquè els trobam adorables) i 
feim riure a la nostra tutora perquè mai ens 
pugui renyar. Com a bona família, la nostra 
aula és ca nostra i disposam de sandvitxera 
(radiador), hem fet una decoració interior, 
tenim alguns problemes tècnics amb la tele 

(projector), ens barallam pel millor lloc al sofà i fins i tot tenim una mascota (RIP). 
Dins un any estrany i ple de limitacions hem sabut gaudir i crear amb amor aquesta 
família. 

PD: Us enyoram molt, 2n A!

3r ESO

Diuen que de les dificultats surten les millors experiències. 
Això és justament el que ens ha passat enguany als 
alumnes de 3r. A principi de curs ens enfrontàvem a un any 
ple de normes i limitacions, amb un horari semipresencial 
i classes en línia, cap excursió ni sortida… vaja, un luxe de 
curs! 

En canvi, hem transformat aquesta realitat en una de ben 
diferent, més amable i profitosa. Dins el grup som vint-
i-cinc alumnes amb opinions ben diferents, però aquest 
curs hem coincidit tots amb una cosa: hem après a valorar 
aspectes que abans ens pareixien insignificants, com ara:
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u “Hem après a conviure dins classe amb distància, però estant units.”

u “Crec que aquesta situació ens 
ha ajudat a millorar a nivell grupal, 
ja que ens hem respectat i ajudat 
sempre que ho hem necessitat. 
Per això crec que hem crescut com 
a persones… hem estat més units 
que mai en els moments difícils.”

u “Després d’aquesta vivència, com ho és la covid-19, els llaços entre companys 
han tornat més forts perquè ens n’hem adonat de què per molt que no s’arribàs a 
establir una amistat, la companyonia es troba en aquests petits moments.”

u “Enguany, consider que hem millorat la nostra relació com a companys. A més, la 
semipresencialitat ens ha ensenyat a ser més organitzats. També crec que aquest 
curs tots hem evolucionat i hem canviat molt la nostra manera de pensar.”

u “Parece que todos empezamos este curso con el pie izquierdo, pero luego 
remontamos con el impulso del derecho.”

u "He après a treballar d’una nova manera i a normalitzar fer classes en línia."

u "He après a valorar el poder anar a classe cada dia i gaudir dels meus companys."

u "Ens quedam amb això: aprofita el que tens davant; mai saps on et durà!"

4t ESO

Parlar del 4t d’ESO d’enguany és parlar d’un grup 
despert, inquiet, alegre. Aquests alumnes estan 
molt preocupats per les notes però també saben 
que han vengut en aquest món a gaudir.

Els grans de l’etapa ha estat un grup a qui ha tocat 
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patir de valent les restriccions de la pandèmia: sense cap dels dos viatges d’estudis, 
ni sortides, han sabut trobar allò positiu al dia a dia.

Com és habitual, una de les principals tasques que ens ha ocupat gran part del 
temps ha estat definir un rumb de cara als propers anys, sobretot des d’un punt de 
vista acadèmic. La majoria ho tenen prou clar: seguir estudiant és la millor garantia 
d’un futur millor. 

Estam segur que els hi anirà bé, molt bé! Almenys 
la lliçó principal la tenen apresa: esforçar-se i 
somriure! 



44

6. VISITES INTERNES, 
EXTERNES A EXPOSICIONS 

I ACTES CULTURALS
Al nostre centre, creim que la cultura és molt important. Per aquest motiu, durant 
tot el curs hem realitzat visites a museus, actes culturals, visualització d’obres de 
teatre virtuals, participació a concursos i diferents activitats significatives pels 
alumnes, així com també hem rebut la visita de persones destacades dins el món 
de la cultura i l’esport. 

Teníem un gran repte, ja que la situació actual 
ha fet d’aquest curs un any diferent on les 
visites i les sortides han estat complicades. 
Però dintre de les possibilitats, hem pogut 
gaudir d’aquestes!

Aquestes activitats són essencials en la vida 
dels infants, ja que s’ho passen bé i aprenen 
dins un altre context. A través d’aquestes, 

posam a disposició dels 
més petits instruments per 
conèixer i entendre la cultura. 
Les visites a exposicions 
i xerrades enriqueixen els 
coneixements dels alumnes 
a través de la seva pròpia 
experiència, fent que 
aquestes siguin presents en 
el seu record. 
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7. FOTOS GRUP CLASSE

3 ANYS

4 i 5 A - EI
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3 ANYS

4 i 5 A - EI

4-5 ANYS B - EI

4-5 ANYS C - EI
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3r A EP

3r B EP
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1r EP

2n A i B - EP
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1r EP

2n A i B - EP

4t A - EP

4t B - EP
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5è A - EP

5è B - EP
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5è A - EP

5è B - EP

6è A - EP

6è B - EP
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1r ESO A

1r ESO B
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1r ESO A

1r ESO B

2n ESO A

2n ESO B
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3r ESO

4t ESO



3r ESO

4t ESO


