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 ACTIVITATS EDUCATIVES: Per a tots els nivells
Música,
ciència, teatre,
educació en
valors,
cooperació
internacional,
literatura i
visites a les
exposicions
configuren
l’amplia oferta
educativa del
CaixaForum
de Palma
Les visites guiades a les exposicions continuaran sent un referent del CaixaForum. A la imatge, alumnes de l’IES Juníper Serra a la mostra ‘Oblidats de Cabrera’ el curs passat. FOTO: J. MATEU

Mil aventures educatives
al Gran Hotel
Imaginau viatjar entre planetes i
estrelles, conèixer la música clàssica, la samba o el swing, descobrir i
experimentar amb els sons, les
reaccions químiques i l’electricitat
o conèixer els mites clàssics.
Aquestes són només algunes de
les propostes que el CaixaForum
de Palma posa a disposició dels
centres educatius mallorquins
durant aquest curs que tot just s’inicia.
Els responsables del centre cultural continuen apostant per una
programació que inclou activitats
per a tots els nivells educatius, des
d’educació infantil i primària fins a
educació especial passant per ESO,
batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà.
Entre les noves propostes d’enguany destaquen el taller de ciència
‘Planetes i estrelles’, que pretén
iniciar els infants en el món de l’astronomia i despertar el seu interès
per l’observació del cel, les tres
conferències sobre les guerres, els
infants soldat i l’Afganistan que
periodistes i cooperants de renom
com Ramon Lobo, Chema
Caballero i Mónica Bernabé
impartiran en el marc del cicle
‘Trobades amb compromís’ i l’espectacle Skribo. Una aventura
cal·ligràfica que, de la mà de la

companyia Comediants, es farà els
propers 27 i 28 de gener.
La música continuarà tenint un
paper fonamental en les activitats
educatives
organitzades
al
CaixaForum, amb els concerts El
col·leccionista de paisatges (11 i
12 de novembre de 2010) i
Teranga. Els griots del Senegal (17
i 18 de març de 2011) i amb dos
tallers: Preludi, samba i swing (del
15 al 19 de novembre 2010) i una
Festa a la cuina (maig-juny 2011)
que tenen com a objectiu bàsic
apropar els nins i les nines al món
de la música des d’una perspectiva
lúdica i didàctica.
La temporada educativa inclou
també propostes teatrals per als
escolars com és la representació de
l’obra: El fil del mite. Mites i tradició oral (21 i 22 d’octubre), una
obra que posa l’èmfasi en la narració, per mitjà d’una lleugera dramatització de tres mites clàssics
populars: el Minotaure, Teseu i
Ariadna i Dèdal i Icar. Per a alumnes d’ESO, també s’han programat
dues sessions de teatre-debat titulades Com puc viure amb això? i Ho
volia dir, però... que es faran el
febrer i que utilitzen el teatre com a
eina per analitzar i millorar situacions en què sovint poden trobar-se
els adolescents.

Les activitats educatives compten amb monitors i guies. FOTO: CAIXAFORUM

Encara en literatura, cal destacar
també el taller per a alumnes de
primària titulat La poesia
enCANTADA, que conduirà la cantant Mariona Segarra entre els dies
25 i 29 d’octubre. Per a ESO, batxillerat i cicles formatius s’han programat el taller Interpretació poètica. El cos i la paraula (del 4 al 15
d’abril de 2011). Les activitats culminaran el maig amb la Festa de la
Poesia en la qual participarà una
representació dels grups que hauran protagonitzat els tallers.
A més d’aquestes activitats, les
visites dinamitzades i els tallers a
l’entorn de les exposicions instal·lades al CaixaForum. Entre les
que s’hi podran veure en els propers mesos s’ha de destacar la titulada Un món flotant. Fotografies
de Jacques Henri Lartigue (18941986), que s’hi instal·larà del 20
d’octubre de 2010 al 23 de gener de
2011.
Totes les activitats es faran al
Gran Hotel de Palma, l’edifici
modernista que és seu del
CaixaForum. S’inicien el proper 27
de setembre i acabaran el 22 de
juny de 2011. En trobareu tota la
informació a la web www.activitats
educativesfundaciolacaixa.es i les
inscripcions s’han de fer al telèfon
971 178 512.
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 CONEGUEM MALLORCA: La Faula

El meravellós
viatge de
Guillem de
Torroella

PROPOSTES DE
TREBALL
■ La matèria de
Bretanya
Què volem dir quan
parlam de narracions
o obres de la Matèria
de Bretanya? Quins
són els principals personatges que hi apareixen? Coneixes
altres obres que tenguin com a protagonistes aquests personatges?

■ L’època de
l’autor

El rei Artús és present a la literatura catalana

En quin context social
va viure l'autor
d’aquesta obra? Quina
era la situació política
de Mallorca al segle
XIV? Qui era el rei?
Què és la Batalla de
Llucmajor? Per què
es produí? Quines
conseqüències va
tenir?

en obres com ‘La faula’, on un home és
conduït per una balena a una illa meravellosa
Un home passeja a cavall i arriba al
port de Santa Catalina, a la vall de Sóller, on puja al llom d'una balena.
Aquesta, guiada per un papagai, inicia
un viatge cap a la fantàstica illa Encantada, que podem identificar amb Sicília, convertida en un escenari meravellós, en una espècie de paradís terrenal.
Aquest és el punt de partida de La
faula, una obra de joventut de Guillem
de Torroella, autor que procedia d’una
branca d'una antiga família empordanesa establerta a Mallorca des de la
Conquesta i que, segons la tradició, va
viure entre els anys 1348 i 1375.
Quan arriba a l'illa Encantada, el
protagonista de la història es dirigeix,
guiat per una serp, a un sumptuós palau on, gràcies a la mediació de la fada
Morgana, troba un somort rei Artús
que li farà una sèrie de reflexions sobre l'estat del món, que considera que
és en situació decadent i crítica, amb
el valor de la cavalleria perdut.

El relat finalitza amb
el retorn del protagonista
a Mallorca, amb l'objectiu d'escampar arreu del
món el que li ha dit el rei
Artús.
La faula és una de les
narracions mallorquines
de l'anomenada Matèria
de Bretanya. L'autor, que
coneixia bé la vall de Sóller perquè la seva família era propietària de l'alqueria Binibassí, avui
dins terme de Fornalutx, combina en
el relat elements reals i fantàstics com
la balena, el papagai, la serp, els arbres de l'illa Encantada (se'ns diu que
tenien alhora fulles, flors i fruita madura), un anell màgic o l'espasa d'Escalibor, entre d'altres.
A més dels elements propis de la
llegenda del rei Artús i d'altres narracions mitològiques, l'autor també hi
introdueix elements reals i hi amaga

Il·lustració de Max a l’edició de ‘La
Faula’, adaptada per a públic jove
per Ramon Díaz i Villalonga,
publicada a l’Editorial Moll (1998).
Recrea l’arribada de la balena i el
papagai al port de Santa Catalina.

un discurs polític que, segons els estudiosos de l’obra, faria al·lusió a la desfeta de la Corona de Mallorca.
A banda de les múltiples lectures
que se'n puguin fer, La faula es configura com un relat meravellós i colpidor que fascina els lectors tant pels
seus escenaris com pels personatges
llegendaris que hi apareixen.
El seu autor, Guillem de Torroella,
devia conèixer la literatura francesa

 PASSATEMPS: Sopa de la Serra. Per Guillem Monserrat

de la Matèria de Bretanya, que havia
arribat a casa nostra a través dels joglars al segle XIV.
La faula va gaudir d’una notable popularitat a la seva època i se n’han
conservat quatre manuscrits.
Encara que les dades biogràfiques
de Guillem de Torroella són escasses,
degué morir poc després de 1375 i està
enterrat a l’església de Santa Margalida de Palma.

 WEB: Per a pares i mares

Localitzau els noms de 10 altures de la serra de Tramuntana i col·locau-los al seu lloc. Després, transportau les lletres sobrants (en el mateix ordre) als guionets de més avall i hi podreu llegir un dels
eslògans que s’han fet servir per demanar que la Serra sigui declarada Patrimoni de la Humanitat.

Criatures
http://www.criatures.cat
Portal en què hi trobareu tot
tipus d’informació relacionada
amb el món dels infants: notícies, curiositats, consells per als
pares, recomanacions de llibres i
activitats diverses per a fer amb
els nins, com també mites infantils, manualitats i molt més.

 L’AGENDA: Propostes
La natura al nostre abast
■ Coneguem el nostre entorn.
El proper dia 25 de setembre
podeu participar en una de les
activitats organitzades per la
Reserva Natural de s'Albufereta
(sa Marina d'Alcúdia, carretera
d'Alcúdia-Port de Pollença, MA
2220).
De 9 del matí a 13.30 del migdia, podeu gaudir d'un itinerari

guiat per un ornitòleg de la
reserva gràcies al qual podreu
veure de ben a prop animal,
ocells i flora típica d’aquest bell
paratge.
L'activitat és gratuïta, només
heu de confirmar la vostra participació al 971 89 22 50.
L’activitat s’emmarca en el
programa per al curs 2010-2011.

Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat.
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 LES NOSTRES ESCOLES: CEIP JOAN VENY I CLAR (Campos) / Margalida Lladonet, directora

“El 5 de desembre es compleix el 75è
aniversari de la inauguració de l’escola”
És el segon anys consecutiu que l’equip directiu
està format per la directora Margalida Lladonet, la
secretària Margalida Juan i el cap d’estudis Nadal
Obrador. Els tres són mestres definitius “des de fa
un bon grapat d’anys” de “Ses Escoles de Campos”
que en el pati central compten amb un dels pocs
parcs infantils de trànsit homologats.
-Aquest curs estau de festa.
-Celebram el 75è aniversari. Els edificis que formen
el col·legi s’inauguraren el 5 de desembre de 1935.
Amb l’inici de la guerra, el 1936, un dels dos edificis es tancà i l’altre passà a ser un quarter de soldats.
Es reobrí a 1939. Des de llavors, ha sofert diversos
canvis tant de denominació com d’espai ocupat.
-Quines altres fites destacau?
-Entre d’altres, al 1988 rebé el nom de l’il·lustre
filòleg campaner Joan Veny i Clar. A 1995 fou guardonada amb el premi Baldiri Reixac. Entre els cursos 1996-97 i 2002-03 hi hagué una disminució de
l’alumnat i es cedí un dels dos edificis per a la posada en funcionament de l’IES Damià Huguet. Al
curs 2003-04, l’escola recuperà tot el seu recinte.

L’equip directiu del centre. FOTO: M. MIELNIEZUK

-I des d’aleshores ençà no heu parat de créixer.
-Ara som un centre de gairebé tres línies. Els
espais comuns de biblioteca, usos múltiples, aula
de música i d’altres, fa temps que han passat a ser
aules i s’han instal·lat dues aules prefabricades.
-També, heu iniciat el curs escolar amb obres
-La construcció d’una cuina menjador i la reforma
dels banys de l’edifici de l’educació primària.
-La vostra web crida l’atenció pels continguts
didàctics.
-Té un disseny alegre i agradable i els continguts
propis d’una pàgina escolar. És una eina de treball i
conté tota la informació del centre. Intentam mantenir actualitzats els blocs que pretenen ser un
espai actiu i de participació. Inclou un recull d’activitats interactives adaptades als diferents cicles.
L’alumnat dedica una o dues hores a l’aula d’informàtica o al carret de portàtils.
-Quines són les novetats d’aquest nou curs?
-Malgrat les dificultats tècniques, de manca d’espai i de personal, l’escola inicia amb ganes nous
projectes: Un d’innovació pedagògica: Xarxipèlag
2.0 i una Secció Europea. Continuarem amb el de
suport a la lectoescriptura i esperam la concessió
del Pla Europeu de Consum de Fruita.

Un grup d’alumnes d’aquest centre a la seva aula. FOTO: M. MIELNIEZUK

L’escola té 583 alumnes i 40 mestres. FOTO: M. MIELNIEZUK

FITXA DEL CENTRE

Escolars del centre campaner. FOTO: M. MIELNIEZUK

Nom: COL·LEGI PÚBLIC
JOAN VENY I CLAR
Nivells d’ensenyament:
Educació infantil i primària
Adreça: C/ Estrelles, 34-A
07630 - Campos
Telèfon i fax: 971 65 21 94
Correu electrònic:
cpjoanvenyiclar@educacio.caib.es
Web: www.ceipjoanvenyiclar.com
Matrícula: 583 (206 EI i 377 EP)
Professorat: 40
Serveis: Escola matinera (6:308:30h), transport, menjador
(13:30-15h), activitats extraescolars AMPA (dilluns a dijous, de
15 a 17h).

Actualment és una escola de gairebé tres línies. FOTO: M. MIELNIEZUK
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 FORMACIÓ: Cursos i postgraus de l’ICE

 ACTIVITATS

Tot un curs per formar els formadors

Jornada de lectura
en homenatge al
poeta Miguel
Hernández

Amb l’objectiu de “concentrar
l’oferta per a professors i personal de tot el sistema educatiu”,
en paraules de Lluís Ballester,
director de l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE) de la UIB, la
institució ha presentat la seva
oferta de formació permanent
que enguany, per primera vegada, ha estat articulada en un sol
programa semestral que inclou
els cursos i els postgraus.
L’objectiu bàsic del programa
és “donar claredat, mostrar la
coherència de l’oferta i posar en
valor la feina feta en quatre vessants”, expliquen Lluís Ballester
i Xisca Noguera, secretària de
l’ICE. Aquests són: posar a l’abast dels matriculats professors
de primer nivell de l’Estat i de
l’estranger, treballar de manera
molt relacionada amb les institucions educatives i sanitàries,
oferir cursos i activitats després
d’haver dut a terme una anàlisi
previ de les necessitats i oferir
qualitat amb una formació molt
arrelada a les necessitats de les
Illes.
Aquesta articulació de tota
l’oferta de formació de postgraus ha donat com a resultat
nou títols propis destinats especialment “a aquelles persones
que necessiten una formació
pedagògica que es pot fer en un

curs acadèmic”, afirmen els responsables.
A més d’aquests títols, l’ICE
també ha programat una quarentena de cursos destinats a
tots els membres de la comunitat educativa (mestres, professors, pedagogs, educadors
socials, pares, etc.) que tracten
temes tan diversos com les
biblioteques escolars, les competències bàsiques, l’arteràpia
gestàltica, la lectoescriptura, la
promoció i l’educació per a la
salut, l’alimentació dels infants i
joves, els trastorns de conducta,
el paper de les xarxes socials o
els idiomes i la traducció, entre
d’altres.
La concentració de tota l’oferta formativa de l’ICE per a professors i persones vinculades al
sistema educatiu té com a objectiu bàsic que aquesta arribi de
manera clara a tots els interessats.
Tota la informació es troba a
la web www.ice.uib.cat i la
matrícula, tant dels postgraus
com dels cursos, es pot formalitzar als serveis administratius de
l’edifici Sa Riera de Palma. Tots
els cursos s’inicien durant el primer semestre del curs.
L’ICE presentarà un segon
bloc de cursos que cobrirà la
segona part de l’any acadèmic.

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

 PASSATEMPS: Resolució d’aquesta setmana

Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU
■ Expert universitari en Intervenció Sistèmica en l’Àmbit
Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació
Terapèutica Contextual. Matrícula tancada, iniciat el 10 de
setembre
■ Expert universitari en Educació per a la Salut en la
Infància i l’Adolescència (4a edició). Inici: 12 de novembre
■ Especialista universitari en Intervenció Socioeducativa
de l’Educador Social en els Centres Educatius (4a edició)
Inici: 15 d’octubre
■ Expert universitari en Programes de Suport a les Famílies
en la Primera Infància en els Àmbits Socioeducatius i
Sanitaris (2a edició). Inici: octubre
■ Expert universitari en Organització, Gestió i Dinamització
de Biblioteques Escolars. Inici: 15 d’octubre

■ Expert universitari en Desenvolupament de Competències
en Lectoescriptura en el Segon Cicle de Primària (2a edició).
Inici: 1 d’octubre

■ Expert universitari en Teoria i Pràctica de la Traducció
Literària. Inici: 13 de desembre
■ Expert universitari en el desenvolupament de les
Competències Bàsiques a l’Aula i al Centre Escolar. Inici: 5
de novembre
■ Expert universitari en Tècniques Docents de Grau
Superior (4a edició). Inici: octubre
L’ICE també ofereix prop de 40 cursos de Formació
Permanent del Professorat. Més informació: www.ice.uib.cat

Els centres educatius de Mallorca podran commemorar el
centenari del naixement del
poeta Miguel Hernández, que
serà el proper 30 d’octubre.
DIARIO de MALLORCA i la
conselleria d’Educació i Cultura del Govern, mitjançant el
pla de Foment de la Lectura,
han organitzat una jornada de
lectura continuada de poemes
de l’autor nascut a Oriola el 30
d’octubre de 1910 mort a Alacant el 28 de març de 1942 a
l’edat de 31 anys.
L’acte es farà el proper 29
d’octubre al Club Diario de Mallorca entre les 9:30 i les 13 hores i hi poden participar tots
els escolars a partir de 9 anys.
Els alumnes que assisteixin
a l’acte podran llegir algun
fragment de l’obra de l’autor
durant no més d’un minut.
Tots els participants i els seus
professors rebran un premi i es
triaran tres guanyadors (tres
categories) que rebran un diploma i un premi especial.
La informació i les inscripcions es poden fer al telèfon
971 170 516 de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores.

