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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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SALUTACIÓ DE LA DIRECCIÓ
Benvolgudes famílies,

Ja hi tornam a ser! No és increïble?! Una vegada més, ens trobam davant de 
l’anuari que alumnat i professorat feim amb il·lusió per tal de fer-vos un poc més 
partíceps del que ha estat aquest curs 21-22 per a tots nosaltres.

Com sabeu, aquest ha estat un any marcat per la constant evolució cap a la nova 
normalitat. Ja era ben hora! Començàrem amb unes mesures sanitàries molt 
estrictes que a poc a poc s’han pogut relaxar i ens han deixat gaudir d’un ambient 
molt semblant al que teníem abans. Sens dubte, això ha estat el fet més agradable 
d’enguany!

Volem també aprofitar l’ocasió per fer honor al nostre lema d’enguany i donar-vos 
les GRÀCIES. Unes GRÀCIES ben sinceres i sentides per la vostra col·laboració i 
confiança mostrada en l’equip de treball del nostre centre.

Sense enredar-vos més, vos deixam amb aquest anuari que esperam que vos agradi 
i vos desitjam unes bones i merescudes vacances d’estiu!
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SALUTACIÓ DE L'APIMA

El curs escolar 2021-2022 ja és a punt d’acabar, un curs que va començar amb 
moltes incerteses i amb un bon grapat de restriccions, però que, afortunadament, 
han anat minvat i han pogut desaparèixer aquests darrers mesos.

Aquestes restriccions han condicionat la feina de tota la comunitat educativa i 
també de l’APIMA. La xocolatada i la Rua han estat les dues úniques activitats 
que l’APIMA ha pogut organitzar. Tenim encara ben present la Rua i agraïm la 
participació del gran nombre d’alumnes, pares i mares. Ens vàrem divertir de debò 
desfilant i ballant pels carrers de Sa Pobla.

Tots esperam un proper curs marcat per la “normalitat”, tots la desitjam i 
l’enyoram. Des de l’APIMA tenim moltes ganes d’organitzar i col·laborar en totes 
les activitats que ja s’han convertit en tradicionals en el nostre centre i que tant 
agraden als alumnes: la bunyolada, les nadales, la visita dels patges reials i dels 
Caparrots a l’escola, la diada familiar...

Però la tasca de l’APIMA no és només organitzar activitats. L’APIMA defensa els 
interessos dels pares i mares dins l’escola, fa feina pels pares i pels alumnes. El seu 
objectiu és la mediació i coordinació entre el col·legi i les famílies per tal de garantir 
la millor educació dels nostres fills.

Per això mateix, i no se’ns ocorr millor motiu, vos animam a ser socis de l’APIMA 
i a participar-hi de manera activa, bé formant part de la Junta o col·laborant 
puntualment en les activitats que organitzam, segur que podeu trobar una 
estoneta per fer-ho.

Finalment, vos volem desitjar un bon estiu i ens veim el proper curs! 

Membres Junta APIMA Sant Francesc d'Assís
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ENTREVISTA A NA MALÉN, 
LA SECRETÀRIA DEL CENTRE

Hola a tots i a totes! Avui entrevistarem a una dona que fa molts anys que treballa 
en el Col·legi Sant Francesc d’Assís de Sa Pobla. Ella és na Malén, la secretària del 
centre.

Bon dia, Malén! Esteim molts contents per a poder fer-te aquesta entrevista i 
conèixer, així, la teva feina de més aprop. Esperam passar una bona estona i que 
ens contis la teva experiència.  

Allò que et volíem demanar primer és quants anys fa que treballes al centre.
Doncs fa 20 anys, vaig començar el 8 d’abril del 2002.

En què consisteix la teva feina?
Hi ha un poc de tot, des de contestar telèfons, fer les matrícules, enllestir fotocòpies 
(vosaltres deis que és el que més faig), atendre als pares, recollir encàrrecs, entre 
altres coses.

Recordes el primer dia que vas començar a treballar aquí? Com et senties?
Doncs nerviosa perquè era una feina que no havia fet mai. Sí que havia estudiat 
el grau d’administració, però havia fet feina a supermercats. Quan vaig començar 
aquí hi havia en Gaspar… no sé si vosaltres vos enrecordeu…, i una cosa que me 
varen dir va ser que fins que no fes un any que fes feina a l’escola no sabria la 
rutina perquè a cada temporada canvien les coses.

Què és allò que més t’agrada fer? I el que menys?
Uff! Allò que menys m’agrada és arxivar… sempre ho deix per lo darrer! I allòl que 
més m’agrada, doncs no en tenc ni idea perquè vaig fent.

Si no t’haguessis dedicat a l’administració, a què creus que t’haguessis 
dedicat?
Doncs crec que m’hagués quedat en el supermercat, no tenc una feina específica.

Moltes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista. Esteim molt contents 
de tenir-te com a secretària del centre i tan de bo sigui així per molts més anys! 
Gràcies per la teva feina.
Moltes gràcies a vosaltres!
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COMIAT 4t D’ESO

Tots aquests anys hem estat desitjant arribar fins on som i ara que ho hem 
aconseguit podem dir que estem orgullosos del camí que hem fet junts com a grup. 
S’ha de dir que no ha estat un camí fàcil ja que ha estat ple d’alts i baixos, així com 
d’obstacles que hem superat plegats. 

Molts de moments viscuts ens acompanyaran durant la resta de la nostra vida, 
tant els positius com els negatius i tots aquests podem assegurar que ens han 
servit per aprendre i evolucionar com a persones.

Aquesta escola ens ha vist créixer, des de la primera dent que ens va llevar Sor 
Bàrbara a alguns de nosaltres fins al recull del nostre títol de 4t d’ESO.
Per la nostra classe han anat passant moltes persones, algunes han quedat i 
d’altres han fuit però totes han deixat una petjada a dins cadascun de nosaltres i 
els recordarem per sempre.

Aquests darrers 4 anys han estat llargs, però gràcies a ells hem conegut un 
claustre de professors que ens ha fet costat en tot moment i que ens ha cuidat com 
si fossem una familia.

Milions de records és l’únic que quedarà dins la nostra memòria, així com el 
creixement personal que hem aconseguit. Ha estat un plaer el poder gaudir de tots 
aquests anys com a classe, com a familia. No hem estat un grup fàcil, però tot i així 
no creiem haver estat el pitjor.

Sabem que en sortir d’aquestes parets cada un agafarà un camí i probablement 
molts de nosaltres acabem fora tenir relació, però dins cadascun de nosaltres 
quedarà, de per vida, un record, un sentiment i una estima cap a aquella familia 
que hem format i hem cuidat durant 13 anys de la nostra vida.
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SOR FRANCISCA GINARD, 
IN MEMORIAM

Com ja sabeu, el passat 29 d’abril ens va deixar Sor Francisca Ginard. Els que 
compartíreu algun moment amb ella sabeu que transmetia alegria i valors 
franciscans per tots els costats. 

Tots els que conformam la comunitat educativa de Sant Francesc d’Assís 
traslladam el condol a les Franciscanes Filles de la Misericòrdia i a la seva família.
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EL NOU CSFA: OBRES

El passat 7 febrer es van començar les obres de dotació de serveis al solar on hi 
haurà ubicat el nou edifici del CSFA. Un projecte que com bé sabeu ens fa molta 
il·lusió. Es preveu que a finals d’aquest any es comenci la construcció de l’edifici. 
Vos avançam algunes imatges de com serà el nou edifici.
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TOTS FORMAM PART 
D’AQUESTA HISTÒRIA

Trujillo

Des de la comissió de Pastoral, hem intentat des de principis de curs, ser solidaris 
amb l’escola Toni Real de Trujillo (Perú), sent companys del CSFA. Des del centre 
s’han dut a terme diferents activitats de conscienciació i ajuda a l’altre. 

Iniciàrem el projecte sota el lema “nadal amb Trujillo”, amb un boig i divertit 
concurs ben conegut aquí a l’illa, CSFA en sap més que tu, amb la col·laboració de 
David Ordines i  combinat amb la xocolatada solidària sota el seguiment i els ànims 
de l’actriu Ann Perelló. Fórem els guanyadors d’una copa ordines, d’una xocolata 
ben dolça i de mil gràcies peruanes. 

Al març vàrem rebre la visita de sor Catalina Vallespir, que des de fa molts anys viu 
al Perú i està al capdavant d’aquesta escola. Ens va contar la tasca que fan allà les 
religioses en relació a les famílies que viuen de la recollida de fems en aquell barri. 
També ens va explicar com ajuden els infants d’aquestes famílies que treballen a 
l’abocador i ens va agrair l’ajuda que des de Sa Pobla els hem donat. 

Fou a l’abril quan la solidaritat es convertí en un contacontes on la màgia i la 
reflexió s’apoderaren de la biblioteca del nostre centre. Alumnes i professors 
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formant part d’un moment 
fascinant amb la interpretació de 
dos contes. 

Per acabar el curs, amb l’estiu 
recent estrenat i amb ganes de 
festa es va dur a terme la verbena 
solidària, música, ball i berenada. 
Un darrer dia ben especial i per 
recordar. 

Moltes gràcies per tot famílies, 
els alumnes del centre Toni Real 
de Trujillo us estan eternament 
agraïts, perquè ningú pot fer-ho 
tot, però si que entre tots podem 
fer alguna cosa. 
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XERRADES I TALLERS

Dia Mundial de la Bicicleta

El passat 3 de juny en commemoració del Dia Mundial de la Bicicleta, els alumnes 
d’EI i EP vam poder gaudir d’activitats dirigides a aquest tema; Xerrades amb un 
policia, demostracions amb bicicleta, pràctiques, sortides, circuits…

Volem donar les gràcies a en Pep 
Fullana, policia local, per haver vengut a 
fer una xerrada.
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La importància de fer-se les mans ben netes!

L’alumnat dEI, 1r i 2n d’EP vàrem poder ser partíceps de la xerrada de n’Isabel 
Company, una mare d’un alumne. Ens va explicar la importància que té el rentat de 
mans i el fet de fer-ho bé. 
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Taller de Poetry Slam

En Sion Capçana, filòsof i poeta, va venir 
a ensenyar-nos a 3r i 4t d’ESO què és la 
“Poetry Slam”, una competició de poesia 
escenificada. No podíem tenir millor 
representant, ja que en Sion aconseguí 
fa un any i poc el segon lloc en la final 
de Mallorca de Poetry Slam i ens va 
representar a nivell nacional.
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Després d’explicar-nos en què 
consisteix, ens vam reunir 
en grups per fer les nostres 
pròpies creacions i després 
exposar-les davant dels 
nostres companys. 
Va ser molt divertit!
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Els riscs d’internet i les xarxes socials

Xerrada per part de n'Agustín Díaz Barceló de la Guàrdia Civil als alumnes de 5è i 
6è d'EP i a l’etapa d’ESO sobre els perills que comporten les xarxes socials.
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Violència de gènere

Els alumnes i les alumnes de 5è i 6è d’EP varen rebre una xerrada per part de la 
Guàrdia Civil sobre violència de gènere.
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Ziving

En commemoració al passat 20 de Març, dia Mundial de la Salut Bucodental, 
va venir de Ziving na Xisca Genestra. Ella ens va explicar i conscienciar de la 
importància de tenir una bona higiene bucal, ja que de no ser així pot encadenar 
diferents problemes de salut.

Passàrem una estona molt divertida 
aprenent com es fa un bon raspallat de 
dents, així com la importància de visitar 
el dentista.
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PARTICIPAM EN LES ACTIVITATS 
PROGRAMADES DES DE 
L’AJUNTAMENT

Un any més l’escola participa de les activitats que ens ofereix l’ajuntament de 
Sa Pobla. Enguany han estat nombroses i totes elles amb un caire cultural i 
d’aprenentatge per l’alumnat. Diferents tallers d’alimentació saludable: GRAM i 
Migma nutrició; exposicions i visites: Museu Can Planes, Ferran Piza, Art&joves, 
biblioteca es Rafal, Centre de psicomotricitat SOCA; concurs de gloses per a la 
igualtat i a la convocatòria literària Mestre Arabí i d’altres com l’educació vial i Sa 
Pobla cívica.  

Art joves 
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Centre de psicomotricitats SOCA infantil
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Educació vial
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Exposició a la biblioteca sobre animals 
de s'Albufera
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Exposició de Ferran Pizà a Can Planes 
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Gimcana d'EP a la biblioteca
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IV concurs de gloses per la igualtat

Aquest curs hem aconseguit 
el 1r i 2n premi infantil del 
concurs de gloses per la 
igualtat. Enhorabona, Vasco 
Mateo Leiva Guajardo i Malak 
El Aissoui!
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NO A LA VIOLÈNCIA I SÍ A LA 
IGUALTAT (1r premi)
PSEUDÒNIM:  MANTENOC

AL MÓN VOLEM IGUALTAT
LA VIOLÈNCIA NO ÉS PODER,
ÉS L’ABSÈNCIA DE SABER
DE LA NOSTRA SOCIETAT.

LLÀGRIMES HAN D’EIXUGAR-SE
CAUEN D’ULLS PLENS D’ IMPOTÈNCIA 
TINGUEM NETA LA CONSCIÈNCIA
NO LES DEIXEM DOBLEGAR-SE.
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“STOP” DESIGUALTAT (2n premi)
PSEUDÒNIM:  KALAM

NO ELS PODEM PEGAR MAI
ÉS IMPORTANT ESTIMAR
FER LES COSES DE LA LLAR
QUE LES COMENCI A FER EL GALL

FEINES D’UNS I NO DELS ALTRES
NO ÉS JUST QUAN AIXÒ PASSA.
DES-APRENDRE AIXÒ NO ÉS MASSA
PERQUÈ NO VOLEM SER ASES. 

GRAM

GRAM, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sa Pobla, va visitar 
diversos cursos del centre per dur 
a terme l’activitat Sa Pobla cívica i 
l’alimentació saludable. Així, vam poder 
prendre consciència de la importància 
que té mantenir un poble net, cuidar tot 
el mobiliari urbà i tenir cura del nostre 
cos mitjançant una bona alimentació.
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Premis Mestre Arabí

Com cada any el nostre centre participa del “Premi Mestre Arabí de narrativa 
escolar” que organitza l’ajuntament, és un concurs de caire literari, amb l’objectiu 
d’estimular la lectura i l’escriptura entre els estudiants de Sa Pobla.
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Els alumnes premiats el curs passat 
van ser Francesc Serra Gost, Margalida 
Bibiloni Torrens, Llorenç Vives Comes, 
Issa Bonilla Shütt i Àgueda Martínez 
Alomar.

La més sincera enhorabona pel premi 
aconseguit i a seguir demostrant 
l’estimació per a les lletres!
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Taller sobre alimentació saludable

Els més grans varen aprendre a 
llegir les etiquetes del producte 
i diferenciar els produces 
saludables dels no saludables, 
així com quins aliments són 
beneficiosos pel nostre cos. 

En el mes de març es va dur a terme un taller 
sobre alimentació saludable, dirigit per na 
Margalida Terrassa. Els alumnes, depenent de 
l’etapa, realitzaren diferents activitats: els més 
petits oloraren, miraven I tastaven fruites. 
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Aquestes xerrades, fetes a 
les diferentes etapes i cursos, 
varen ser possibles gràcies 
a l’Ajuntament de Sa Pobla, 
al projecte de Migma local 
saludable i al conveni de 
col·laboració que tenen signat 
amb diversos comerços del 
poble. 
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LA DONA

25 N

En relació al 25N, ens vàrem adherir a l’acció conjunta 25N, Aquí i allà, contra 
les violències masclistes proposada per feminisme a l’escola (xarxa d’escoles 
compromeses amb la igualtat). Aquesta iniciativa va sortir en relació a la situació 
de les dones arreu del món sense deixar la perspectiva de revisar totes les 
violències masclistes que continuen patint les dones aquí i tot el que ens queda per 
avançar. 
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A l’Etapa d’infantil es varen contar 
contes relacionats amb la temàtica, 
a primària es va cercar informació 
sobre els drets de la dona que tenen 
a diferents països i posteriorment es 
va fer una taula comparativa amb les 
desigualtats trobades. 

A totes les etapes, també es varen 
treballar els valors de l'autoestima, el 
respecte, la igualtat i l'amistat, entre 

d'altres, per tal de deconstruir estereotips i millorar 
la convivència entre l'alumnat, a partir d’uns pòsters 
titulats “Jo dic a què vull jugar”, “sóc i seré qui jo vulgui 
ser”, “El pati és de totes i tots”, etc. 

11-F

Quan el dia del 11F, es va voler donar visibilitat a les dones científiques, la majoria 
d’elles ocultades al llarg de la història. Gran part de la setmana, a totes les etapes 
educatives, es va donar a conèixer a algunes dones que varen entregar la seva 

vida a l’estudi científic i dones en 
l’actualitat que són clau en l’avanç 
de la ciència. 

A l’educació infantil, varen 
realitzar diferents experiments. 
A primària, es va rebre la visita 
virtual de n’Antònia Payeras Crespí, 
odontòloga poblera. 
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Finalment, l’alumnat de secundària va poder gaudir de l’explicació de na Marga 
Gual, divulgadora científica poblera. 
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“Seria bo sentir menys curiositat 
per les persones i més per les idees” 

Marie Curie
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8 M

Finalment, per celebrar el dia del 8M, es va treballar, a totes les etapes, a partir 
de la temàtica sobre la importància de les cures i la corresponsabilitat.  Es varen 
visualitzar vídeos, es va realitzar un taller de contacontes en el racó d’igualtat de 
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la nostra biblioteca de l’escola, es varen dissenyar i crear mems, es va estudiar 
l’evolució del paper de la dona a les diferents èpoques, etc. A Educació Infantil, 
també, es va poder gaudir d’un teatre “Vola Valentina”.
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BON NADAL!

Quan s’acosten les vacances de Nadal tot sembla més especial i ens invadeixen 
les ganes de celebrar, de cantar nadales, de beure una bona tassa de xocolata 
calenta amb una ensaïmada o un brioix. També jugam i escoltam contes nadalencs, 
esperam amb entusiasme l’arribada dels Reis d’Orient.
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VISCA SANT ANTONI!

Aquest any, la festa més estimada i celebrada per tots els alumnes del centre no 
s’ha pogut viure de la manera que tots haguéssim volgut, però no van faltar a 
la cita els dimonis, les gloses, la música, el pa i la llonganissa i el sentiment tan 
arrelat dels infants. 

Tan de bo el curs vinent ho poguem cridar tots junts i ben fort: VISCA SANT 
ANTONI!
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DIA DE LA PAU

LA PAU ESTÀ A LES NOSTRES MANS, sent aquest l’únic camí. Educant als infants i 
deixant-los créixer en la seva innocència natural. 
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ENS DIVERTIM PER CARNESTOLTES!

Cada any és una alegria quan arriba la festa de Carnestoltes perquè ens disfressem 
i ens podem convertir en molts de personatges que ens agraden!

A més, enguany hem rebut la visita del Rei 
Carnestoltes. Hem fet bauxa, hem ballat, 
hem cantat… i sobretot ens ha regalat un 
gran somriure. És un gust poder divertir-
nos amb les activitats que feim: ens pintam, 
empram complements per jugar, contem 
contes sobre Carnestoltes, …

Aquest any també hem recuperat la Rua, 
la qual es va celebrar a principis de maig i 
ens vam convertir en Caçafantasmes! Vam 
passar una bona estona ballant, cantant i 
rient tant com vam poder.

Visca Carnestoltes!

Carnestoltes a l'escola
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Sa Rua
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VIVIM LA PASQUA

Tornen les tradicions: feim delicioses risses, activitats divertides i engrescadores 
pels més petitets.
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CELEBRAM SANT JORDI

Sant Jordi sempre és un bon moment per a descobrir nous llibres, noves històries, 
nous mons, … per això hem celebrat aquesta diada de diverses maneres.

Infantil
A l’etapa d’infantil organitzarem 4 
tallers; mesclant els infants de les 
diferents aules.  Les temàtiques dels 
tallers eren: racó de petits lectors, fer 
un punt de llibre, el tradicional conte de 
Sant Jordi i el drac, i la creació de flors i 
mandales a partir de peces soltes.
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Primària
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ESO

A l’etapa d’ESO, els alumnes de segon, varen dur a terme un “Bookflix”, un treball 
fet des de l’àrea de Llengua Castellana, que convidava a les diferents etapes a 
conèixer obres literàries que poden llegir en qualsevol moment. 

A més, dia 27 d’abril ho 
celebràrem amb diverses 
activitats: férem una volta per 
les paradetes de llibres a la 
plaça, anàrem a fer una estona 
de lectura a la nostra biblioteca, 
compràrem llibres als nostres 
companys de 3r i 4t d’ESO 
i assistírem a la xerrada de 
l’escriptor pobler Joan Payeras.

Tant de bo no acabin mai les 
històries!
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ACTIVITATS GENERALS 
A EDUCACIÓ INFANTIL

A l’etapa d’infantil ens encanta crear, manipular, experimentar, provar, aprendre 
estimulant i potenciant tots els sentits. Ensenyar d’aquesta manera suposa una 
correcta i efectiva interiorització dels aprenentatges.

Aniversaris Montessori

“El que fa la mà, la ment ho recorda”
Maria Montessori 
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Art
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Festa de la tardor
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Manipulacions - experimentacions
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Música 
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Cream projectes

Els alumnes de 4 i 5 anys han realitzat el projecte del 
flamencs i de les papallones, cercant informació amb 
l’ajuda i col·laboració de les famílies.
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Racons d’aprenentatge
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PLA LECTOR 

El curs passat es va iniciar a les etapes d’EI i EP el 
PLA LECTOR amb l’objectiu de millorar el nivell de 
comprensió lectora a totes les àrees. Tenim clar que 
cal fomentar la lectura com a eina d’aprenentatge, 
amb tot el que això suposa i a la vegada saber gaudir 
del plaer de la lectura.

A l’etapa d’ESO, aquest curs hem 
sumat a la línia pedagògica una nova 
eina: el pla lector. Aquest consisteix 
en què cada alumne porta un llibre 
de casa, un llibre de qualsevol 
gènere i que els faci ganes encetar 
per adentrar-se en un món nou, 
imaginatiu, creatiu. 

Cada setmana hem dedicat una 
estoneta a llegir de manera individual 
aquella història que volem conèixer i 
així hem seguit valorant experiències 
úniques, com és el plaer de la lectura i moments de pau i tranquil·litat que tots 
necessitam per desconnectar.



101



102



103



104



105

ROBÒTICA
Enguany hem tingut la sort d’aconseguir una beca de la Fundació Endesa que ens 
ha dotat de 10 kits de robòtica i una impresora 3D pels alumnes de 5è i 6è d’Educa-
ció Primària.

Amb els alumnes hem treballat els conceptes de robòtica: com és el funcionament 
de les màquines i els robots i la creació d’aquestes, juntament amb l’assignatura de 
plàstica. 

Tot això ho hem fet a través de projectes i de manera totalment lliure i autònoma, 
on els alumnes han estat els protagonistes d’aquesta experiència.

Com a final d’aquesta experiència, un petit grup d’alumnes va poder anar a presen-
tar els seus projectes a l’exposició que va dur a terme la Fundación Endesa a Pal-
ma. Va ser una experiència molt enriquidora pels nostres alumnes, on s’ho passa-
ren molt bé i van poder veure i conèixer els projectes dels altres centres.
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EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI

5è EI
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6è EI

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP
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2n EP

3r A EP
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3r B EP

4t EP
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5è EP

6è EP
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ESO

1r ESO

2n ESO
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3r ESO

4t ESO


