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SIMPLEMENT, GRÀCIES
Els dies comencen a ser més llargs, la calor s’intensifica, el cansament es fa 
present… Aquests trets, propis d’aquesta època de l’any, ens anuncien que el curs 
està a punt de finalitzar. Han passat quasi nou mesos des que començàrem, enguany  
encapçalats pel lema que ens ha acompanyat: GRÀCIES.

Segurament són molts els moments viscuts a l’escola, amb l’alumnat, amb els 
companys, amb les famílies, en els quals aquesta paraula simple, humil i quotidiana 
s’ha fet present, l’hem verbalitzat, l’hem sentit, o el més important, ens ha arribat.
Ara som nosaltres qui volem donar les gràcies a tota la comunitat educativa; als 
equips directius per haver sabut dur a bon port la gestió de les nostres escoles; a 
tot el professorat, per la implicació dia rere dia en la tasca docent, perquè a part 
de transmetre continguts ha sabut valorar allò més positiu dels nostres alumnes 
i ha estat impulsor dels seus aprenentatges; al personal d’administració i serveis; 
perquè heu estat al capdavant de la gestió administrativa i de la neteja de les escoles 
en una situació encara un tant 
complexa per la crisi sanitària;  
a les famílies, perquè heu 
apostat pel nostres projectes 
de centre i ens heu confiat de 
bell nou allò més valuós, els 
vostres fills i filles; i finalment a 
tot l’alumnat, els protagonistes 
d’aquesta gran aventura que és 
l’educació perquè sou l’estímul 
i el motor de transformació del 
nostre món.

Ara venen moments per 
descansar, per canviar i enfocar 
la mirada cap a altres objectius 
i sobretot per gaudir de les 
merescudes vacances.

Ens retrobarem el mes de 
setembre, renovats, carregats 
d’energia i amb noves il·lusions 
per a reprendre un altre curs.

Bon estiu a tothom!
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EDUCACIÓ INFANTIL

Aquest curs 2021-2022 el vàrem començar encara amb algunes restriccions 
(mascareta, grups bimbolla…), però amb més normalitat que el curs passat, les 
ratios havien augmentat a les xifres d’abans de la pandèmia i podiem tornar a tenir 
especialistes.

Ens vàrem organitzar fent 3 grups bimbolla  multinivell (3, 4 i 5 anys) dos de 25 i 
un de 26 infants.

Cada aula ha tengut el nom d’una fruita: el grup de n’Aina eren la classe de ”les 
pinyes”, el de na Chela la classe de “les magranes” i el de na Conchi la classe de les 
mores”.

A educació infantil tenim 5 aules, i cada una és un espai diferent: 

Imagina (joc simbòlic i vida pràctica)
Crea i explora (art i manipulació)
Minimon (construccions)
Eureka (matemàtiques i raonament lògic)
Âgora (lectoescriptura i biblioteca)

Canviàvem d’aula cada dues setmanes, llevat de les d’Agora i Eureka que no 
rotàvem i ens servien per fer els desdoblaments.

El curs passat malgrat la pandèmia i tots els canvis i restriccions que ens va 
suposar, vàrem valorar molt positivament el fet d’haver tengut grups classe amb 
pocs infants, i no voliem perdre tot allò que havíem aconseguit de poder apropar-
nos i conéixer més i millor als infants, que hi hagués espai i material per tots, 
millorant moltíssim el clima dins l’aula i les relacions entre iguals. 

Per tant vàrem organitzar el nostre horari tenint molt clar que el que volíem 
era fer feina i jugar en grups reduïts, per això tots els recursos d’hores de que 
disposàvem de +1, P.T i A.L eren per poder fer desdoblament del grup o inclús a 
algunes sessions poder dividir-lo en tres grups de 8 infants. Això ha estat tot un 
luxe tant pels mestres com pels infants!

A mesura que ha anant avançant el curs hem pogut recuperar una mica la 
normalitat i hem pogut tornar jugar junts al patii! Quina alegria més gran quan 
vàrem poder llevar les barreres i les cadenes que delimitaven els espais! Va ser una 
gran alegria!
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Ens agrada especialment que venguin a l’escola a fer activitats que ens ajuden 
a complementar la nostra feina diària. Aquest curs n’hem fet moltes: “Tomeu 
Granera i el circ del reciclatge”, “Contes i cançons amb S’altre Senalla”, “Na 
Rinxols d’or”, activitat ambiental “Na Ferrereta”, “Millie Potter”, “Conte cantat”, 
Robòtica i reciclatge”, amb EMAYA.
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Hem pogut fer excursions amb autocar i hem anat al parc del “ Castell de Bellver” i 
a “ Natura Park”.

I tornar a celebrar les festes! 
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Després de dos anys d’aturada, al segon trimestre, hem pogut tornar a posar 
en marxa la tècnica d’estimulació psicoaudiofonològica “Tomatis” dos pics per 
setmana en petit grup. 

            
També hem pogut recuperar el “ Bagul dels contes”. Cada divendres se’n duen un 
conte diferent a casa per poder llegir-lo amb els pares i mares. 
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1r cicle

Després d’aquests dos anys viscuts amb la pandèmia podem dir que hem començat 
a treballar amb una certa normalitat. Amb la flexibilitat que ens ha permès la 
situació sanitària, hem pogut interactuar d’una manera més propera tal com la 
reunificació de segon, la feina en grup, els racons, la biblioteca i la interacció amb 
altres cursos.

Activitats fetes al llarg d’aquest curs:

Racons: Una hora a la setmana hem dut a terme aquesta metodologia que 
consisteix en treballar de manera més lúdica i en petit grups aquells continguts a 
assolir al llarg del curs. Aprofitant el suport que hem tingut cada petit grup estava 
acompanyat d’un mestre. 

Biblioteca d’aula: Hem pogut 
utilitzar els llibres de les biblioteques 
d'aula amb l’objectiu de gaudir i 
millorar la lectura.
  

“Una setmana, una cançó”: Hem 
començat cada dia amb una cançó en 
català amb el propòsit de millorar la 
comprensió i l’expressió oral, a més de 
l’expressió escrita.

Sortides al parc Krekovic, al cinema Augusta, 
al Palma Aquarium...
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Activitats al centre 
teatre i reciclatge: 
“La ruleta del consum 
responsable” “La 
pingüina viatgera”, 
“Detectius ambientals” i 
“Robòtica” (EMAYA) 

Matemàtiques manipulatives: Aquest curs sí que hem pogut treballar com cal les 
matemàtiques manipulatives. Amb una selecció de materials i jocs manipulatius 
han assimilat  a través de la seva pròpia experiència tots els objectius.
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Naturals i socials més vivencials: 
experimentació, sortides, tallers… 

Participació a les festes organitzades per part del centre: Sant Francesc d’Assís, 
La Pau, Sant Antoni, la Rua, Dia de la igualtat, English day i la festa de final de curs.

Interioritat: Enguany hem pogut 
recuperar les dinàmiques i les 
agrupacions tal i com es feia 
en un principi utilitzant l’aula 
corresponent. Hem aconseguit 
un clima adient per tal de dur a 
terme les sessions. 

Tomatis: Després de dos any d’aturada, al segon trimestre, hem pogut tornar a 
posar en marxa la tècnica d’estimulació psicoaudiofonològica “Tomatis” dos pics 
per setmana en petit grup. 
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Practicant: L’aula de segon ha  pogut comptar amb la practicant Maria Antònia. La 
seva implicació al llarg d’aquest temps ha estat impecable

Site: Primer cicle ha publicat de manera mensual el més rellevant de cada 
assignatura. La finalitat del nostre Site, a més de ser una finestra per conéixer 
el que fan els/les alumnes amb la galeria d’imatges, és ser una eina per reforçar i 
ampliar aquells continguts vistos durant el mes anterior.
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2n cicle

Aquest curs el 2n cicle, com tota l’escola, ha recuperat els companys de classe 
que la pandèmia havia separat. Tant els alumnes de 3r com els de 4t han pogut 
tornar a compartir aula, pati, activitats, teatres, sortides, excursions i, a partir de 
després de Pasqua, també hem pogut compartir les rialles que aquests dos anys 
la pandèmia havia amagat darrera les mascaretes. Ens hem acostat molt a la 
normalitat, que confiem que el proper curs ja sigui total! Cal destacar algunes de 
les activitats que hem pogut fer aquest curs, com són:

ACTIVITATS A L’AULA I METODOLOGIA
Ens agrada especialment que venguin a l’escola a fer activitats que ens ajuden 
a complementar la nostra feina diària. Recordam algunes de les que hem fet 
enguany: 

“El senyor dels contes”: Un contacontes ens va narrar algunes de les Rondalles 
Mallorquines més divertides. 

Organitzada per l’Escola Verda, vam realitzar el “Bingo de residus” preparat 
per Palmaeduca, va ser molt divertit. Al tercer trimestre vàrem gaudir del teatre 
d’ombres: “Simplici i la bona Fortuna”, i realitzàrem una activitat de Robòtica 
amb Emaya per conscienciar l’alumnat sobre el respecte al medi ambient. 

Setmanalment, organitzàrem la recollida 
de paper i plàstic de l’escola, pel Projecte 
d’Escola Verda.

Enguany hem gaudit molt de la lectura amb el préstec de llibres de la biblioteca. 
A més, un pic per setmana hem fet lectura relaxada a l’aula de psico… quins 
moments de tranquil·litat!
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Participar del Projecte d’Escola Verda cuidant i netejant el jardí de la Comunitat.

Combinar algunes propostes metodològiques segons les necessitats del nostre 
alumnat és una bona estratègia. Per això, hem seguit donant molta rellevància 
al treball en petits grups, als racons d’aprenentatge i als grups cooperatius a 
diferents assignatures. 

A les assignatures de català, castellà i 
matemàtiques s’ha introduït la feina d’aula 
amb els ordinadors per tal de fer-ho més 
entretingut i diferent.

L’autèntica integració només s’aconsegueix 
quan tots els nins i nines entenen que formen 
part d’un projecte comú, on hi participen tots. 
Enguany hem pogut fer nombroses activitats 
juntament amb l’aula ASCE, que han enriquit 
molt la nostra feina. Com diu el nostre lema, 
GRÀCIES als nins i nines d’ASCE per tot el que 
ens heu aportat!
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SORTIDES
El primer trimestre vàrem anar al teatre Xesc Forteza, a veure “El meu petit 
univers”, i vàrem descobrir moltes coses noves dels planetes. També férem la 
sortida més nadalenca, a veure Betlems per Palma. 

El segon trimestre visitàrem la Fundació Joan 
March, i vam realitzar l’activitat “Itinerari de 
colors” que va ser molt creativa, ja que vam 
poder realitzar per grups les nostres creacions 
que ara tenim a l’escola.

La darrera sortida senderista pel bosc del 
Castell de Bellver és una de les més esperades, 
per tot el tema de la pandèmia.
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FESTES
Les ganes de celebrar les nostres festes tradicionals han estat més fortes que la 
pandèmia, i malgrat totes les restriccions i mesures de seguretat, les hem duit 
endavant. Les Nadales, Sant Antoni, la bunyolada, el dia de la Igualtat, Sa Rua… 
s’han celebrat de manera més discreta que altres anys, però amb més il·lusió que 
mai. 
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3r cicle 

Aquest curs ha estat un any molt especial i el recordarem, si res no canvia, com 
l’any de la tornada a la normalitat. 

Com bé diu el lema d’enguany, podem donar GRÀCIES per molts de motius. En 
primer lloc, perquè hem tornat a juntar-nos. Venim de dos cursos de molt de 
distanciament: és important no oblidar-nos de tot el que hem viscut. Al curs 2019-
2020, va aparèixer la pandèmia del Covid 19. Això ens va canviar la vida i ens va 
obligar, per primera vegada a les nostres vides, a fer classe des de casa. Va ser un 
curs difícil, on ens varem anar adaptant a les novetats que la vida ens proposava. 

Al curs següent, pareixia que tornaven a la normalitat, però no. Tornàvem a una 
“nova normalitat”. L’alumnat que enguany hem fet 5è de primària, no varem poder 
compartir el curs amb la normalitat que ens havien dit (com tota la societat). 
En concret, nosaltres vàrem dividir-nos en tres grups i, pràcticament, no varem 
coincidir enlloc (bé, al pati, darrera d’unes tanques que limitaven els nostres 
espais). 

Això si, tot té una part positiva i vàrem tenir l’oportunitat de conèixer a altres 
alumnes i compartir la classe amb ells (amb moltes restriccions al concepte de 
“compartir”). 

Els alumnes que hem fet 6è enguany, no vàrem compartir l’espai amb alumnat 
d’altres cursos, però si que ens vàrem haver de dividir en grups i no poguerem 
compartir tot allò que, abans de la pandèmia, teníem normalitzat compartir. 

Però enguany, no. Enguany, pareix que sí que ha arribat la normalitat així com 
l’enteniem: sense mascaretes, sense distàncies, compartint… amb una nova 
consciència, això si. 
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Hem tornat a fer excursions plegats, hem compartir activitats… A tot això, hem 
acollit a un company nou de l’aula de UEECO, en Ramón, que ens ha aportat molta 
alegria. 

En definitiva, hem gaudit d’un curs un poquet més a prop de la normalitat així com 
la coneixíem. I, per tot això (i moltes coses més), ens sobren els motius per dir 
GRÀCIES. 

FESTES

Tot i que encara s’havia d’anar alerta amb les restriccions de la pandèmia, teniem 
moltes ganes de gaudir de les festes que tant caracteritzen la nostra escola. 
Aquest curs sí hem pogut celebrar les festes tradicionals com Sant Francesc, les 
verges, Nadal, la Pau i Sant Antoni (sent els alumnes de sisè protagonistes d’una 
gran actuació i del ball de dimonis, tradicions dels alumnes de sisè que voliem 
recuperar) , 25N, 8M, English day o el festival de fi de curs.
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SORTIDES

El primer i segon trimestre encara amb restriccions no vam poder fer sortides 
junts, tot i així vam voler gaudir d’algunes activitats fora de l’escola com una visita 
pel centre de Palma on ens varem contar llegendes i misteris de la ciutat i una altra 
visita pel nostre barri de Pere Garau, per tal de conèixer curiositats que no sabiem.

El tercer trimestre a la fi ens vam poder juntar els dos cursos i UECO i vam 
participar de l’activitat del cinema espiritual amb una posterior estada en el parc 
per poder jugar tots plegats en el parc. També visitarem la UIB per aprendre molts 
d'experiments a la Fira de la Ciència. I per acabar el curs 5è va anar a la platja i 6è 
va anar a un hotel com a comiat de la seva etapa a l’escola.

PRACTICANTS

I no volem perdre l’oportunitat de dedicar unes paraules a les dues practicants 
amb les que hem tingut la gran sort de comptar aquest curs. Na Clara Seguí a sisè 
i n’Andrea Romero a cinquè. Dues persones meravelloses que ens han ajudat molt, 
de les que hem après moltes coses, no tans sols elles a les seves pràctiques, i a les 
que enyorarem molt. Estam segurs de que seran unes grans mestres.
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COMISSIONS

Pastoral
Aquest curs 21-21 l’equip de Pastoral hem fet molta feina amb el lema “GRÀCIES”, 
que ens ha servit com a fil conductor de quasi totes les activitats que hem fet. Ser 
i mostrar-nos agraïts amb el que tenim fa que puguem treure la nostra part més 
solidària amb els altres, i aquest és un dels valors franciscans que més volem que 
ens representi.

Per una altra banda, també hem tornat a posar en marxa activitats com participar 
al Cinema Espiritual i comptar amb un Testimoni de Vida.

Recollida solidària 
de juguetes (Nadal) Dia de la Pau 

Cinema Espiritual 
Testimoni de vida
Fotografia de grup solidària per MISOL 
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Recollida solidària per Ucraïna

Jaia Corema
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Interioritat
Enguany hem pogut tornar a la nostra 
estimada aula d’interioritat, un aula amb 
l’espai necessari per poder desenvolupar 
les sessions. Disposar de les condicions 
òptimes per realitzar la relaxació i tornar 
a ser grups reduïts ha millorat la capacitat 
de poder connectar amb noltros mateixos, 
poder obrir-mos al grup i treballar 
profundament les nostres emocions. 

Per als més petits és un lloc màgic, el fet de sortir de l’aula i entrar a un espai 
decorat, íntim… fa que es sentin especials i puguin sentir-se còmodes per xerrar de 
les seves emocions o estat d’ànim. 
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A primària, cal destacar aquest moment setmanal d’interioritat com un petit oasi 
dins la setmana per a poder relaxar-se i reconèixer i treballar les emocions. En la 
societat d’avui, aturar-se un moment i escoltar el propi cos i les pròpies emocions 
és molt important ja que el nostre interior és i hem de cuidar que sigui el més 
important…

 

Escola verda
Escola verda el curs 21-22 s’ha tornat a posar en marxa i ha duit a terme diferents 
projectes que ara comentam. Els objectius d’Escola verda sempre són objectius 
enfocats a conscienciar l’alumnat sobre la importància de cuidar el nostre Planeta, 
de cuidar la nostra natura, illa, ciutat, barri, casa, escola i en definitiva de cuidar 
per la nostra salut i la de totes les persones i sers vius de la nostra estimada Terra. 
Només en tenim una i l’hem de cuidar i l’hem d’estimar…

Posar noms de fruita a les aules: L’Escola verda va proposar posar noms de 
fruita a les aules per tal de potenciar-ne el seu consum i així tenir una dieta més 
saludable i concienciar amb la relació directa que tenim amb la natura i amb tot el 
que ens regala.

Conscienciació per a la no consumir plàstic: Juntament amb la Comissió de salut 
vam impulsar una campanya per tal de no consumir productes amb envoltoris 
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de plàstic, així com tampoc briks de suc o altres productes, potenciant l’ús de 
carmanyoles i els productes que no venen embolicats.

Plantes a les aules: Vam sembrar i regalar una planta a cada aula per tal de fer 
més present la natura dins les aules i així aprendre a conviure i a estimar més la 
natura.

Decoració de nadal: Vam organitzar la decoració de l’escola, implicant les famílies, 
amb material reciclat i elaborat a casa.

Activitats GRAM: Es van organitzar les activitats GRAM, promocionades per la 
Conselleria de Medi Ambient, per tal de prendre consciència sobre la necessitat de 
cuidar el nostre entorn.

Activitats ROBÒTICA-EMAYA: Juntament amb la comissió TIC, s’han organitzat 
unes activitats, una vegada més per tal de que la consciència de l’alumnat vagi 
sempre enrevoltada per la consciència medioambiental.

Cuidar el jardí de l’escola: L’alumnat de 4t cada setmana ha baixat per grups 
a cuidar el jardí de la comunitat educativa, fent neteja de males herbes, regant, 
movent la terra, en definitiva estimant-lo i mimant-lo…

Reciclatge de plàstic i paper: Cada setmana l’alumnat de 4t per grups ha 
recollit el paper i el plàstic que cada aula ha dipositat al seu lloc, per després dur-
lo als contenidors adequats al carrer, contribuint així a la conscienciació i a la 
participació directe d’aquesta feina que tothom hauria de dur a terme a casa seva.

TIC
Aquest curs ha estat un curs molt intens per a la comissió TIC (Tecnologies de la 
informació i la comunicació). Cal destacar que, des de Gerència ens han facilitat 
prop d’una vintena d’ordinadors Chromebooks, que ens han permet facilitar 
la feina a través de les noves tecnologies, especialment a l’alumnat dels cursos 
superiors. L’alumnat ha tingut l’oportunitat de fer feina amb les eines de G-suite. 

A més, els docents que formam part de la comissió, hem duit a terme una 
formació, “Transformació digital”, de la Conselleria d’Educació i el Ministeri per 
tal d’adquirir habilitats que ens permetran afrontar totes les novetats que venen 
per als propers anys. Aquesta formació ha resultat molt interessant per conèixer 
la situació de la immersió digital que es proposa des de la Unió Europea per als 
propers anys. 



24

Ara, ens enfrentam al repte de crear un Pla Digital de Centre, amb l’objectiu de 
situar-nos al capdavant de la immersió digital i anar transformant els centres 
educatius cap a una digitalització que no deixi a ningú enrere. 

Salut

Aquesta comissió creada arran de la 
pandèmia, arriba per no partir. Abans 
era necessària i les tasques les realitzava 
l’equip directiu i algun membre de l’equip 
docent. El COVID ens ha donat l’oportunitat 
d’organitzar aquest tema i fer-ho mes 
visible al centre. 

La comissió s’ocupa, a part de controlar les 
mesures dictades per la pandèmia, d’altres 
temes.

Un d’ells ha estat la formació de tot l’equip 
del centre (docent i no docent) en primers 
auxilis, més concretament en Reanimació 
Cardiopulmonar i ús del DEA. 

També hi ha programat per a final de curs, 
una formació de primers auxilis dirigida 
a l’escola de pares del centre. La formació és durà a terme per part del centre de 
salut de la barriada.

A part, s’encarrega de dur el control dels alumnes amb algun tipus d'al·lèrgia o 
malalties cròniques i informar a l’equip docent sobre els protocols a dur a terme.
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FORMACIONS DE CLAUSTRE
L'escola que volem

Després de viure aquests dos darrers cursos escolars (2019-2020 i 2020-2021) en 
pandèmia amb totes les repercussions, actuacions, canvis i conseqüències dins la 
nostra escola, aquest curs 2021-2022 començava amb canvis dins l’equip directiu, 
una situació d’incertesa davant la pandèmia i el sentiment de cansament i pèrdua 
del sentiment d’equip dins l’equip docent. 

Així doncs, es proposà per part de l’equip directiu una formació per a tot el 
claustre per tal de recobrar la unió de grup, el sentiment de pertinença i millorar 
la percepció del projecte d’escola que volem. 

Així doncs, els dies 2 i 8 de setembre durant tot l’horabaixa a Pina, tot el claustre 
va dur a terme una formació amb un coach, que en un procés d’aprenentatge amb 
dinàmiques, pretenia fomentar l’esperit l’equip i que el claustre definís la seva línia 
com a centre educatiu.

Amb unes dinàmiques 
inicials per fomentar 
la cohesió de grup 
i conèixer més les 
persones amb les quals 
feim feina, després vàrem 
posar damunt la taula 
els punts forts i febles 
que teníem com a escola, 
quines eren aquelles que 
ens representen i quines 
aquelles que hauríem de 
millorar. 

La metodologia també va tenir un temps notori, on tot i no arribar a un principi 
d’acord, va quedar clar, que el camí l’havíem de recórrer amb ajuda de formadors 
externs i amb el compromís que allò que es decidís per la majoria, es dugués a 
terme amb el compromís de tot el claustre.

El resultat no va ser tan clar com allò que esperàvem… però el que sí va ajudar és 
a que el claustre s’obrís i presentàs aquelles qüestions i sentiments més personals 
sobre el que sentia i volia per la nostra escola. La reflexió dels dies posteriors va 
ser molt important i va marcar un abans i un després per enllestir la feina d’aquest 
curs i que a dia d’avui podem dir que l’experiència va ser molt profitosa.
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PLA LECTOR

Amb la vista posada en l’arribada de la nova llei educativa, la LOMLOE, i el requisit 
que tots els centres educatius tinguessin un Pla de Foment de la Lectura de cara al 
proper curs 2022-2023, la nostra escola es va posar en marxa amb una formació 
de 4 hores per l'elaboració del nostre Pla Lector. Primer la CCP (Comissió de 
Coordinació Pedagògica) i posteriorment tot el Claustre, vàrem fer unes sessions 
per tal d’establir el full de ruta del que serà aquest pla de centre.

L’objectiu d’aquest pla és potenciar la competència lingüística del nostre alumnat, 
tant en llengua catalana com en llengua castellana, i fer feina damunt els tres eixos 
bàsics de la lectura, saber llegir, llegir per aprendre i el més important, el gust per 
llegir, a fi de formar persones competents en la lectura i la seva comprensió i que 
entenguin que la lectura és un saber imprescindible i la base de l'aprenentatge.

Amb aquest objectiu, hem dissenyat un seguit de propostes i activitats que es 
duran a terme durant el proper curs a totes les etapes educatives, s’elaboraran 
nous materials i recursos per treballar cada un dels tres eixos abans esmentats, es 
millorarà l’ús de la biblioteca d’aula i de l’escola, i  a més, tindrà una participació 
activa el nostre barri, del que aprofitarem aquells recursos que ofereix per tal 
de poder animar a l’alumnat a gaudir de la lectura i de totes les vessant que la 
literatura ofereix, establint així el que serà el nostre Pla Lector, que té com a 
objectiu principal millorar la competencia comunicativa que és fonamental per al 
desenvolupament d’altres competències. 

Aquest pla, com totes les propostes en l’àmbit educatiu, tindrà una persona 
encarregada que serà una mestra del nostre claustre i que també, s’encarregarà de 
la supervisió i revisió de tot allò que es durà a terme. 

PLA DIGITAL 

Aquest any els docents encarregats de les noves tecnologies del centre han rebut 
una formació per tal de digitalitzar dins el marc europeu a tota la comunitat 
educativa durant els propers anys. Amb aquesta formació els docents han adquirit 
habilitats que ens permetran afrontar totes les novetats que venen per als propers 
anys. Aquesta formació ha resultat molt interessant per conèixer la situació de la 
immersió digital que es proposa des de la Unió Europea per als propers anys. 

Tot això serà el punt de partida per a la creació del Pla Digital de Centre que amb 
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la nova llei educativa, la LOMLOE, serà un requisit prioritari a tots els centres 
educatius, ja que tots l’hauran de tenir dissenyat pel curs 2022-2023 i posar-ho en 
marxa pel curs 2023-2024.

Recalcar, que aquesta tasca, encara que parteix dels docents que pertànyen a 
la Comissió TIC, es farà extensiu a tot el Claustre, alumnat i també a les seves 
famílies, ja que el projecte abarca no només l’àmbit escolar, sino una vessant dins 
les famílies per tal de fomentar la competència digital, formar persones digitalment 
competents, tal com ho marca el marc europeu d’actuació.

APRENENTATGE COOPERATIU

Una de les fites marcades al projecte de l’Equip Directiu a principi de curs de cara 
als propers anys (2021-2024) era assolir una metodologia d’ensenyament com 
una eina que ens definís com a centre. La metodologia proposada al projecte era 
l’Aprenentatge Cooperatiu.

Una vegada presentada, 
analitzada i acceptada per la 
CCP (Comissió de Coordinació 
Pedagògica) al mes d’octubre, 
es va presentar a la totalitat del 
Claustre de forma que aquest 
dugués a terme una primera 
formació al segon trimestre 
sobre aquesta metodologia.

La formació de 16 hores es va 
dur a terme des del mes de març 
fins al maig, on tot el Claustre va 
poder formar-se sobre l’Aprenentatge Cooperatiu.

Aquesta metodologia pretèn que tot l’aprenentatge parteixi de l’aprenentatge 
individual i posteriorment es faci determinant i significatiu en grup, on cada 
alumne/a té un rol assignat i la totalitat del grup ha de ser capaç d’explicar, 
interpretar i assolir els continguts preparats per cada component del grup.

Aquesta metodologia duu intrínseques una bateria de dinàmiques, tant a 
nivell individual com en grup, que pretenen que l’alumnat sigui el centre de 
l’aprenentatge i el mestre sigui el guia dins el seu aprenentatge.
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A més, tot el Claustre ja va poder enllestir aquesta tasca feta al curs dins les aules, 
posant en pràctica la teoria del curs a la pràctica del dia a dia de les nostres aules. 
Això ha implicat programar tenint com a referència els objectius que volem assolir, 
d’una manera en que fins i tot, la disposició de l’alumnat dins l’aula ha canviat.

Aquesta formació es fa fent una aposta de cara a la nova llei educativa on les 
situacions d’aprenentatge esdevenen el punt central de la programació d’aula, 
veient que és totalment compatible amb el canvi que la llei ens demana i que la 
societat demanda: educar i formar persones competents dins un grup.

RCP
Enguany, a partir de la demanda per part de la Comissió de Salut del nostre centre, 
i tenint en compte la necessitat d’una actualització dels coneixements i pràctica 
davant possibles situacions on hi pot estar en joc la vida d’una persona o un infant, 
hem dut a terme una formació amb tot l’equip humà (personal docent i no docent) 
de l’escola sobre Reanimació Cardiopulmonar i ús del DEA.

Aquesta formació ha estat impartida per part de personal sanitari qualificat que 
pertany a la Creu Roja i ha tingut una durada de 8h. La vàrem dur a terme dividint-
nos en dos equips de treball, els dies 15 i 16 de març i el 22 i 23 de març.
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La formació es va basar en un aprenentatge teòric de les actuacions a seguir 
davant situacions de perill on hi està en joc la salut d’una persona, tals com 
tractament de ferides, contusions i lesions, com aturades cardíaques i pulmonars, 
incloent també l’ús del desfibrilador automàtic (DEA). Finalment, va tenir 
una sessió pràctica on tots els que vàrem participar, vàrem dur a terme una 
reanimació cardiopulmonar de manera manual i amb DEA.

La sensació final va ser molt enriquidora, creient fermement que com a personal 
que som d’un centre educatiu hem d’estar actualitzats sobre aquestes tècniques 
que poden salvar la vida de qualsevol persona que ho necessiti.
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PAS

Dori
El meu nom és Dori, soc ATE i monitora al menjador de 
l’escola. Al centre estic molt bé i feliç de treballar-hi. El 
que més m’agrada d’aquesta escola és l’empatia que sent 
cap als meus companys i el poder treballar en diferents 
cicles.

Cati
El meu nom és Cati i a l’escola tenc les 
funcions d’ATE i monitora de menjador. 
Em sent molt bé a l’escola i com si 
estigués a casa. El que més m’agrada 
d’aquesta escola són els companys que 
tenc; em sent una més.

Jaume
El meu nom és Jaume i soc auxiliar tècnic educatiu al 
centre. Em trobo molt a gust a aquesta escola i valorat 
com a professional. Les coses que m’agraden més de fer 
feina aquí són la companyia i l’estima que hi ha entre 
l’equip; no he trobat persones millors. 

Constantina
El meu nom és Constantina i a l’escola treballo com a ATE 
a 1r i 2n de Primària; també faig neteja dels banys i estic 
com a monitora al menjador d’Educació Infantil. És el meu 
primer any a l’escola i estic molt contenta; m’agrada molt 
fer feina aqui. La relació amb tots els companys és molt bona 
i m’encanta estar amb els infants. El que més m’agrada 
d’aquesta escola és fer feina amb els nins perquè és una 
gran motivació per créixer tant professionalment com 
personalment. 
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Loli
El meu nom és Loli i treballo com a ATE a l’escola. Estic molt 
orgullosa i satisfeta de fer feina en aquest centre. El que més 
m’agrada d’aquesta escola és quan el nostre grup d’alumnes, 
els nins i nines d’ASCE, s’integra en activitats conjuntes com 
Educació Física, anglès i diferents tallers.

Neteja

Aleksandra 
El meu nom és Aleksandra i les meves funcions dins 
l’escola són neteja i monitora de menjador. Em sento molt 
a gust a l’escola amb els meus companys i nins. El que 
m’agrada més de l’escola és el bon rotllo que hi ha entre 
tots els que treballam al centre i l’estona que pas amb els 
nins al menjador.

Administració

Naiara
El meu nom és Naiara i soc, en aquests moments, la 
secretària del centre i realitzo tasques administratives. 
Als dematins ajudo a na Dori a l’escola matinera i al migdia 
al menjador amb n’Aleksandra. Al centre em sento molt a 
gust i m’agrada l’ambient de treball; m’encanta, em motiva 
a seguir en el meu dia a dia. El que m’agrada més d’aquesta 
escola és estar amb els infants, aprendre d’ells, la seva 
innocència, el seu entusiasme, l’alegria, el seu superpoder 
de perdonar en qüestió de segons.
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L’ESCOLA AL BARRI 

Formar part d’un lloc, d’un barri, d’una ciutat és el intentam sempre des del nostre 
centre educatiu.

Vivim a un barri, el de Pere Garau, amb un potencial intercultural enorme i volem 
veure-ho com una oportunitat i no com una barrera que separa ètnies, religions o 
maneres de viure.

Volem ser un centre integrador, que uneixi enlloc de separar, que sumi enlloc de 
restar i que tothom hi tengui cabuda.

Formar part de la taula de Pere Garau de manera activa aportant a les diverses 
diades del barri que aquest any s’ha tornat a organitzar, obrint les escoles d’estiu a 
qualsevol persona del barri independentment de l’escola on vagi, creant una escola 
de Pasqua de la mà de l’empresa d’animació Kcodril així com participant a la diada 
de “Palma, ciutat educadora”, fan que la nostra tasca al barri sigui molt important 
i ens faci sentir, de cada vegada més, un actiu per la societat que hi viu i la que 
s’acosta als nostres carrers per tal 
de fer feina o acostar-se al nostre 
mercat.

Sumar per créixer, aprendre i fer 
xarxa són objectius que ens fan 
seguir dia a dia per fer de Pere 
Garau un barri amb vida, un barri 
amb il·lusions renovades.
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ESCOLA DE FAMÍLIES

Aquest curs hem iniciat l’Escola de Famílies, un projecte que neix de la necessitat 
de donar suport a les famílies del nostre alumnat, tot aportant-los eines i capacitats 
per a que puguin millorar la seva tasca educativa. 

Oferim periòdicament sessions informatives, 
xerrades, debats i tallers participatius, per parlar 
dels temes que creiem que ens preocupen més avui 
dia i intentar donar resposta a les inquietuds, dubtes i 
preguntes de les famílies del nostre centre, en relació 
al desenvolupament dels seus fills/es en els aspectes 
social, físic, afectiu i escolar. El projecte pretén ser 
un espai de trobada i reflexió, un lloc per compartir 
experiències, on aprendre i desaprendre.
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AMPA

Benvolgudes famílies, en primer lloc volem agrair la confiança que seguiu 
depositant en nosaltres, any rere any. Sense les aportacions dels socis i la gran 
acollida a les diverses activitats que hem anat fent al llarg del curs, com la 
bunyolada, la venta d'entrepans i el sorteig de 2 lots. Tot ha estat un èxit. 

Aquest curs vàrem decidir reduir la quota de 
socis a 20€ anuals per tal d'ajudar a les famílies 
en aquests moments d'incertesa econòmica a 
causa de la Covid. Aprofitem per informar que 
el curs que ve es mantindrà la quota en 20€ pels 
mateixos motius. Volem recordar que les famílies 
sòcies es beneficien de descomptes a diverses 
activitats que fa l'escola, i a extraescolars, tant a 
infantil com a primària.

Cada mes hem fet venda de panets per tal de 
recaptar fons per la nostra associació. Tanta la 
xocolata com el paté han estat un èxit!
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Així com en el curs anterior va ser inviable 
realitzar activitats extraescolars, aquest 
curs vam arrencar amb diverses activitats 
en dos torns, tant pels nins i nines que 
queden a menjador com pels que no hi 
queden.

A més de tot l'esmentat, hem fet una 
aportació per renovar els llibres de la 
biblioteca de primària i hem participat a 
la diada del 27 de maig organitzada pels 
centres i entitats del barri de Pere Garau.

Fa uns mesos vàrem crear un compte d'instagram per tal de mantenir informades 
a les famílies sobre temes de l'ampa, així com esdeveniments de l'escola i del barri. 
Us animam a seguir-nos!  

   ampa_csfapalma

Moltes gràcies a tots i totes. Ens veim el curs que ve! Passau bon estiu!
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PROFESSORAT EXTRAORDINARI 
I PRACTICANTS

Andrea Fernández 
Aquest any tornàvem a no poder veure'ns 
les cares, a no poder gaudir dels nostres 
somriures… seguíem amb grups bombolles amb 
una sensació de distància entre tots, però ja 
estem a prop d’acabar l’any escolar, i la situació 
ara és ben diferent. Pareix que comença a 
sortir el sol.

He tingut la gran sort de compartir la meva 
tasca amb totes les mestres d’educació infantil 
degut a la meva condició de PT en aquesta 
etapa. Hem realitzat quantitat de jocs didàctics, 
aprenentatges significatius, basats en 
l’experiència i partint dels seus interessos i, tot 
sempre des d’una perspectiva inclusiva. Perquè 
com ja sabem, tots els infants són diferents, i des d’aquest enfocament d’atenció 
a la diversitat ha de partir la nostra intervenció. Com defineixen P. Pujolàs i J. 
R. Lago (2006): “Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts 
alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè no hi ha diferents 
categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria d’alumnes, sense cap mena 
d’adjectius, que —evidentment— són diferents. A l’escola inclusiva només hi ha 
alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes corrents i alumnes especials, 
sinó simplement alumnes, cadascú amb les pròpies característiques i necessitats. 
La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem 
diferents (afortunadament)”.

Aquesta època tan complicada ens ha fet seguir millorant, superant aquestes 
adversitats, perquè una cosa que compartim tots nosaltres, els docents i personal 
del centre, és el valor de la resiliència, de poder sortir enfortits després de 
multituds de canvis i desafiaments, però sempre amb una actitud positiva, 
admirable. Aquest any que començava per jo amb incertesa i una nova adaptació 
ha acabat amb el descobriment de persones i moments inoblidables. Aquesta 
experiència ha estat molt enriquidora a nivell laboral i personal, per això vull 
donar les gracies per acollir-me en aquesta petita gran família. GRÀCIES.
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Andrea Romero
Durante el tiempo que he estado en el colegio, he 
sido practicante de Educación física y pedagogía 
terapéutica en las aulas de Educación Primaria. 
También me han dado la oportunidad de trabajar la 
alimentación con una alumna con TEA de Educación 
Infantil. 

Ha sido una experiencia única gracias al buen 
ambiente y relación entre todos los profesionales 
del centro y alumnos, puesto que es muy cercana y 
familiar. 

Me siento muy afortunada y completa cada día debido a que he adquirido nuevos 
conocimientos de cada uno de los maestros.

Maria Antònia Moranta

Com a tot a la vida les coses arriben al seu fi i, en aquest cas, ha arribat el moment 
de posar fi a la meva etapa com a practicant d’Educació Primària en el centre 
de Sant Francesc d’Assís. Si hagués de definir amb paraules el que ha suposat 
aquesta estança en el centre durant aquests darrers vuit mesos em quedaria amb 
“aprenentatge” i “enriquiment”, tant a nivell personal com a nivell professional. 

En un primer moment, vaig començar les pràctiques en el curs de 2n de Primària, 
sis mesos fantàstics en els quals he pogut aprendre, posar en pràctica, compartir 
experiències i, sobretot, gaudir dels moments dins l’aula amb la mestra i els 
infants. D’altra banda, aquest curs l’he acabat com a practicant de PT, una gran 
oportunitat que m’ha permès conèixer una altra part de la feina docent, entrar en 
contacte amb el que aquesta feina suposa i aprendre moltíssimes estratègies per 
aplicar en un futur, esperem proper, com a futura mestra. 
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Així mateix, m’agradaria donar les gràcies a tots els membres de l’equip docent i de 
la comunitat educativa, ja que m’han fet sentir com una mestra més dins l’escola, 
la qual cosa ha estat possible gràcies a la integració, a l’acollida i a la confiança que 
tots els docents amb els quals he tingut la sort de treballar han dipositat en mi. 

Clara Seguí
Després de vuit mesos realitzant les 
meves pràctiques d'Educació Primària i 
de Mestra de Suport, no puc estar més 
agraïda de tot el que he après en aquest 
centre tan familiar i acollidor.

Des del primer moment, tot l'equip 
docent i no docent em va rebre amb una 
calorosa benvinguda i així d'agradables i 
amables han estat fins al darrer moment 
de la meva estada.

Els meus tutors de pràctiques han 
estat tot un exemple a seguir, sempre 
disposats a ajudar-me i dipositant la 
màxima confiança en mi mateixa, per 
tal de poder enriquir-me de tots els 
aprenentatges possibles.

A més a més, he tengut l'oportunitat de treballar amb diferents cursos d'Educació 
Primària, els quals també m'han ensenyat moltes coses que ben segur em seran 
molt útils en el meu futur professional, especialment el grup de sisè de primària.

Finalment, només puc dir que ha sigut una experiència molt enriquidora i 
inigualable. No hagués pogut acabar aquesta etapa com estudiant de millor manera. 
Ens veim aviat! 

Llorenç Perelló

Tot i ser un dels nous a n’aquesta escola, m’he sentit com si hagués format part 
d’aquest equip des de sempre. Estic molt agraït per l’acceptació i l’afecte que m’ha 
mostrat tot el personal del centre i he gaudit d’estar amb vosaltres i poder fer feina 
al vostre costat aprenent dia a dia. De gairebé tothom em duc un aprenentatge, una 
història per contar o un moment de complicitat. 
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Aquest fet també és aplicable als 
alumnes que he tengut enguany. La 
meva funció com a PT és i sempre 
serà ajudar a l’alumnat que més ho 
necessita i, tot i que a vegades no ha 
estat fàcil, estic satisfet amb el camí 
que he recorregut amb els que més ho 
necessitaven i a dia d’avui puc dir que ha 
valgut la pena. 

Sempre que he necessitat qualque 
cosa o he tengut qualque problema el 
nostre equip m’ha sabut ajudar per 
solucionar-ho. Sóc partidari de pensar 
que tothom du una motxilla on va ficant 
experiències i tot el que va aprenent 
durant el seu trajecte i en aquest 
trajecte l'he poguda omplir, no només 
d'això, també de persones que si les 
necessit o em necessiten sé que puc 
comptar amb elles. 

Per acabar i resumint, aprofitaré el lema d’enguany: GRÀCIES. Gràcies a vosaltres 
(personal docent, no docent i famílies) s’oportunitat i sa confiança que heu mostrat 
cap a jo, tot i que, es meu gran viatge vocacional dins el món educatiu fa poc que ha 
començat.




