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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 dife-

rents 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 física entre centres.
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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 objec-

tius 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 què les coses, tot i que
a poc a poc, tornin allà on les vàrem deixar abans de març de 2019.

GRÀCIES!
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un món ple d’aventures i fantasies
Els infants parteixen dels seus interessos i de les seves necessitats. L’escoleta ofereix una sèrie d’activitats amb les quals els
nins i nines d’un i dos anys poden experimentar amb els seus sentits tot allò que els crida l’atenció, fomentant així un aprenentatge mogut per la curiositat i el goig de ser ells els protagonistes de les seves pròpies vivències, respectant sempre el
ritme de maduració que existeix entre aquestes dues edats. En totes les activitats es promou sempre el vincle afavorint així
les relacions entre els seus iguals i entre l’adult, d’aquí sorgeixen grans obres d’art i sobretot grans experiències compartides.

1 ANY
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2 ANYS A
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2 ANYS b
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Els nostrEs Espais

D’AprEnEntAtGE
A Educació Infantil treballam el nostre dia a dia a través de diferents espais rics en aprenentatge. En cada un d’ells vivim experiències úniques que ens generen oportunitats de joc, de relació, d’interacció... la comunicació és essencial!
Què ofereixen? Hi trobam diàleg, curiositat, ganes, debat, creixement, reflexió, empatia, etc. Tot això es duu a terme
amb materials atractius, innovadors i estimulants, utilitzant espais rics en benestar, calma, concentració i tranquil·litat.

L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir. Mark Van Doren

Art
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Natura

El que d’arrel s’aprèn mai del tot s’oblida. Sèneca

Jugam a ser
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Exterior

El cervell no és un got per omplir, sinó un llum per encendre. Plutarco

Llum i ombres
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Toca i pensa

Món de lletres
La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. Maria Montessori

Minimons
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Joc i moviment

Biblioteca

La gran meta de l’educació no és el coneixement, sinó l’acció. Herbert Spencer

Construccions
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TREBALL PER PROJECTES: UN APRENENTATGE AUTÈNTIC
Al llarg d’aquest curs els alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària hem dut a terme diferents projectes per treballar en
les àrees de naturals i socials. Partint de la pregunta “Què sabem?” començàrem a investigar, compartint coneixements fins adquirir grans aprenentatges. És fascinant tot el que hem après i com hem gaudit durant tot aquest camí.

1r Educació Primària
Els animals.

Com són, on viuen, com es desplacen, com es reprodueixen... foren algunes de les nostres curiositats.

La prehistòria. Sabeu on van aparèixer els primers humans? Com vivien? o quins animals prehistòrics existiren? Nosaltres sí!
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El cos humà. “Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, tenen tots els nins petits.”
Joan Miquel Oliver

El nostre entorn. El nostre poble de Muro, la gent, els carrers, cases, edificis, les nostres costums i tradicions ens han servit
per conèixer una mica més el nostre entorn més proper.
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Els materials. A través de diferents experiments hem pogut observar les característiques principals dels materials i alguns
processos de transformació.

RECICLA! Canviar el món és cosa de tots i totes. Reduir, reutilitzar i reciclar és molt fàcil. Nosaltres ho posam en pràctica!
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2n Educació Primària
Les plantes. Les plantes ens han portat per camins desconeguts. A més d’altres activitats hem experimentat amb l’art,
hem sembrat llenties, hem fet colònies, etc. Totes elles ens han ajudat a saber com són, què necessiten
per viure, les seves característiques, com les hem de cuidar… .

Màquines i eines. Durant la consecució d’aquest projecte hem après moltíssimes coses: la diferència entre una màquina i
una eina, el funcionament de les màquines simples (la politja, la palanca, el pla inclinat, el torn, la falca…),
els components que integren les màquines compostes…
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REDESCOBRIM LES MATEMÀTIQUES
INNOVAMAT és la nova proposta matemàtica que hem dut a terme els/les alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària. El
diàleg i la manipulació són la base per anar desenvolupant la competència matemática dels alumnes. El que es pretén
és allunyar-se de processos mecanitzats fomentant l’ús d'estratègies diverses.

“L’aprenentatge és com una torre, s’ha de construir pas a pas” (Lev Vigotski 1896-1934)

“És millor resoldre un problema de 5 maneres diferents, que no pas resoldre 5 problemes d’una sola manera” (George Pólya 1887-1985)

Innovamat compte amb una plataforma digital que permet als infants treballar de manera autònoma i individualitzada.
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L’ús de les noves tecnologies
A partir de 3r d’Educació Primària es comencen a utilizar els Chromebooks, principalment, per a l’aprenentatge de les eines de google (gmail, google classroom,etc) i com a suport a altres àrees com ara ciències naturals
o socials. Al curs de 6è, també, l’utilitzen per introduir els infants al disseny 3D i la programació per blocs.
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EL NOSTRE PROJECTE D’ANGLÈS
Quantes coses hem après amb na Natalie! I ho hem fet jugant, cantant, ballant… L’anglès s’aprèn millor quan el vivim i
ens ho passam bé. La nostra escola des de fa uns anys ha apostat per un projecte que té com a objectiu millorar tant la
parla com l’escolta dels nostres alumnes en llengua estrangera, i per dur-lo a terme comptam amb una persona nadiva.
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Al treballar la interioritat amb els nostres infants es millora la capacitat per identificar les emocions pròpies i les dels
altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre i regular de manera apropiada les emocions i els sentiments.
Treballant la interioritat es proporcionen les eines adequades per a una bona regulació emocional, que de manera directa també afecta a la part social. Així com menjam productes saludables per aconseguir bona salut, també hem de
treballar els nostres sentiments, les nostres emocions, la nostra part més intima i personal per aconseguir benestar
d’una manera més completa i integradora. Treballar la interioritat ha de ser un procés educatiu, continu i permanent,
que té com a finalitat augmentar el benestar personal i social dels nostres alumnes.
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L’ART, UN BON RECURS EDUCATIU
L’art és molt beneficiós per al desenvolupament dels nins i nines. A través d’ell fomentam la creativitat, imaginació,
expressió, concentració... Ens ajuda a apropar-nos a les diferents cultures i a descobrir artistes a nivell mundial. És per
tot això, que des de la nostra escola intentam potenciar-lo i aprofitam molts de moments per posar-lo en pràctica...
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Nins i nines de l’escoleta (1 any)

Marta Molina; Martí Amengual; Rafel Ramis; Joan Ramis.

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Lluc Álvarez; Marta Capó; Sergi González; Ana Maria Gómez (tutora); Adara Otero; Marina Segura; Marc Casanova; Andreu Marc Moragues; Jaume Estelrich; Maria Esperança Riutort (mestra de suport);
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Nins i nines de l’escoleta (2 anys A)
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Patrick Payeras; Laia Fornés; Noah Hale; Cati Rasero (tutora); Joan Poquet; Nicolau Perelló; Valentina Laner; Miquel Carrió; Neus
Fernández; Damià Julià; Guiem Casanova; Ariadna Perelló.

Nins i nines de l’escoleta (2 anys B)
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Lluc Gual; Quim Perelló; Clàudia Martorell; Jaume Sastre; Carla Font; Catalina Quetglas (tutora); Margalida Moragues; Marc Vives;
Martina Gual; Aday Sastre; Yureima Aguilar (mestra de suport); Miquel Fornés; Margalida Valls; Lluc Capó; José Luis Fernández.
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4t curs d’EI
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Kika Llabrés (tutora); Josep Muntaner; Mohamed Aouragh; Saad Lahriga; Maciana Maria Gelabert; Tòfol Sastre; Ferran Montolio;
Youssef Massbah; Blanca Moragues, Elionor Capellà (mestra d’anglès); Júlia Ferrer; María Alexia Capó; LLuc Fullana; Llucia Font; Catalina Campomar; Carlos Serrano; Jose Bejarano (tutor); Jose Aguilar; Marta Souto; Ruth Gamundí; Emma Payeras; Mateu Bermejo; Rayan Loukili; Dylan Peña; Toni Tugores; Joan Munar.

5è i 6è curs d’EI - A
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Isabel Peña; Blanca Ramis; Evelyn M. Comas; Ihssan Yaagoubi; A. Daniel Abalós; Lina Sampol (tutora); Elena García; Toni Carbonell; Marina Amengual; Francisco García; Marc Martínez; Akram El Haddouti; Júlia Moragues; Judith Gamundí; Sofia Llompart; Doae El Addouti; Joan Portells.
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5è i 6è curs d’EI - B
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Walid El Addouti; Josep Mateu; Maria Àngela Rivas; Jaume Sansó; Toni Estarellas; Miquel Perelló; Jero Bibiloni (tutora); Adela
Perelló; Marc Perelló; Josep Maura; Jaume Maura; Rafel Pere Gelabert; Dània Capó; Lluïsa Francisca Riutort; Mireia Cifre; Julieta Estarellas; Pau Valls; Khalid Abad.

5è i 6è curs d’EI - C
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Adam El Haddouti; Leo Caimari; Ugo Caimari; Margalida Barceló; Malak Amdini; Jeyco Peña; Elisabet Pujol (tutora); Pere Perelló;
Maria del Mar Jerónimo; Laura Gual; Aina Vallespir; Marc Riera; Elizabeth Ginard; Laura Moreno; Jaume Moragues.
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1r curs d’EP A
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Margalida Socias (tutora); Omar Yaagoubi; Gabriel Font; Pau Planas; Manel Terrassa; Cristina Carrió; Margalida Neus Font (mestra
de suport); Nihad Rida; Mª Francisca Aguiló; Anas Lahriga; Caterina Llabrés; Aina Muntaner; Raquel Ruiz; Erik Jiménez; Jaume Perelló; Nour El Housni; Dora Payeras; Ismail Bouzidi; Donya Faris; Yassin Loukili; Marwa Abad.

1r curs d’EP B
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Samuel Garcerán; Judith Far; Amine Belahcen; Mariona Aguilera; Biel Perelló; Guiem Martorell; Xisca Amengual (tutora); Elena
Ramis; Júlia Navarro; Aya Nouri; Fatima Idriss; Ilyas Loukili; Sergi Ariza; Chahrazad Hannoud; Luzdivina Carbonell; Cèlia Martorell; Laia Mateu; Hugo Menacho;
Carla Gamundí; Jesús Fernádez;
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2n curs d’EP
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Toni Soler; Dylan Gonzalez; Miquel Bonet; Miquel Capó; Margalida Oliver (cotutora); Joan Toni Barceló; Julia Macias; Joan Toni
Rotger; Walid Azahaf; Mateu Carbonell; Jose Manuel Sánchez; Biel Coll (tutor); Jonathan Vergara; Ariadna Sánchez; Arya García; Lucía Franconetti; Maria Magdalena Font; Sofia Peña; Alexia Payeras; Mohamed Sakhi; Pau Toni Bermejo; Ángel Hidalgo; Ana Yanelli Castro; Ángela Martorell; Hamza Haffiane; Miquel Martorell.

3r/4t curs d’EP A
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Imane Loukili; Toni Riutort; Emmanuel Domínguez; Chaymae Tarfi; Xavier Ramis; Aina Cladera (tutora); Sergio N. Muñoz; Saray
Capó; Albert Jiménez; Miguel A. García; Marc Oliver; Najat Abad; Radouane Aouragh; Mourad Idriss; Noemí Fernández; Sandra Mesa; Sonia Mateu; Alejandro
Carrió; Mireia Font; Malak Saggaa.
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3r/4t curs d’EP B
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Youssef Hannoud; Miguel García; Wafa El Haddouti; Ismael Tarfi; Nasima Sakhi; Kika Muntaner; Maria Joana Cantarellas (tutora);
Jaume Seguí; Tomeu Llabrés; Toni Ferrer; Toni Payeras; Laia Cifre; Sheila Ferriol; Marina Simó; Alan Nicolás Nupia; Mohamed El Haddouti; Fatima Zahra Amdini;
Maria Llúcia Vallespir; Ariadna Lozano; Maria Elena Núñez.

3r/4t curs d’EP C
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Antoni Maura (tutor); Ivan Polvarán; Hind Douhi; Margarita Martínez; Marina Mateu; Andrea Garcia; Antonia Maria Ripoll
(mestra d’anglès); Toni Comas; Claudia Luna; Aya Faris; Maria del Mar Prats; Meriam Assayhi; Fernando Hidalgo; Joan Tugores; Waled Faris.
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5è curs d’EP
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Esteve Florit (mestre de matemàtiques); Martí Pena; Ariadne Alzamora; Maria Neus Gelabert; Fatima Zahra Kanaa; Catalina Seguí;
Alejandro Pena; Maria Encinas-Rey; Caterina Jiménez; Lucas Cornalino; Farah Saggaa; Mireia Perelló; Miquel Carrió (tutor); Bàrbara Estrany; Elisabet Martorell;
Francisco José García; Bautista Fernández; Maria Àngels Riera; Roser Cantallops; Mariam Azahaf; Ariadna Fornés; Toni Moragues; Maria Nieves Rivera.

6è curs d’EP
D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Patricia Garcia (tutora); Joan Álvarez; Marc Maura; Malak Belahcen; Brayan Crispín; Virginia López; Farah Haffiane; Bilal El
Haddouti; Toni Águeda; Anas Tarfi; Gisela Membrives; Nadal Vallespir; Isabel Sofía Ríos; Joan Fornés; Rafel Lliteras; Mosaab El Housni; Mohamed Amin Sakhi; Alba
Torres; Salima Aouragh.
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www.hijasdelamisericordia.com

www.orgmater.org

www.sfassis.org

www.misolfranciscanas.org

