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ACTIVITATS

Segell de qualitat europeu per al CEIP Vialfàs
 Ha participat en un projecte internacional amb l'escola d'educació especial VZW De Ranken-Sint-Janshof de Mechelen (Bèlgica)
Joana Aina Pol, que treballa amb
metodologia AICLE, va crear el
projecte a la plataforma eTwinning, juntament amb la mestra
d'educació especial Ilse Delo de
Bèlgica.
Els alumnes, que estan molt orgullosos de la seva feina, han rebut un diploma que certifica l'esforç i la feina ben feta dins el
marc del projecte compartit pels
dos centres.
Ambdues tutores col·laboraren en una sèrie d'activitats plàstiques dins el marc del currículum
europeu.
Per dur a terne la tasca programada, els escolars feren ús de les
noves tecnologies per tal d’intercanviar materials, coneixements i
treballs realitzant així un projecte molt enriquidor per als alumnes
de les dues escoles.

CEIP VIALFÀS
SA POBLA

El CEIP Vialfàs de sa Pobla ha
rebut per, segon any consecutiu,
un segell de qualitat europeu
eTwinning pel projecte My Art
Book.
El projecte, que primerament
fou guardonat amb el segell de
qualitat nacional, ha rebut aquest
segon distintiu com a exemple
de projecte inclusiu i model de bones pràctiques.
El projecte, el formaren dos socis, l'escola CEIP Vialfàs amb els
alumnes de è d’educació primària i l'escola d'educació especial VZW De Ranken-Sint-Janshof
de Mechelen (Bèlgica), amb un
grup d’alumnes de tretze i cartorze anys.
La mestra d'educació artística,

Els escolars mostrant el certificat rebut pel projecte ‘My Art Book’. CEIP VIALFÀS

VISITES ESCOLARS

Els alumnes coneixen les nostres institucions

CONSELL

 ALUMNES DEL COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE MONTI-SION I L’IES FRANCESC DE BORJA MOLL DE PALMA han participat en una visita el Palau del Consell de Mallorca en el marc de les activitats de la ruta per les institucions, que dóna a conèixer la història i el funcionament del Parlament de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell als escolars, que varen poder fer un recorregut
guiat per l’edifici, des del vestíbul i les diferents sales fins a la sala de plens, on es varen poder fer una fotografia.

PASSATEMPS

ACTIVITATS

Resolució d’aquesta setmana

Acció contra el canvi climàtic d’Amics
de la Terra i alumnes de secundària
 Centenars d’alumnes

demanen en un vídeo als
polítics que es comprometin
per reduir el canvi climàtic
REDACCIÓ
PALMA

Amics de la Terra i alumnes de
secundària de Mallorca han dut a
terme l'acció reivindicativa Estam
en el mateix vaixell enfront del

canvi climàtic amb l'objectiu de
reclamar justícia climàtica, energètica i tota l'energia de fonts renovables en el context de la Cimera de Canvi Climàtic que se celebra aquests dies a Bonn (Alemanya).
L’acció s’ha realitzat mitjançant
un vídeo, que es pot veure al canal
de Youtube d’Amics de la Terra, en
el qual participen centenars d'alumnes de secundària de l’illa
per demanar als polítics que es
comprometin per reduir el canvi

climàtic.
Així mateix, han assegurat que
el vídeo ja ha arribat a la representant estatal de la Cimera de
Canvi Climàtic, Teresa Solana,
que “s'ha compromès a difondre’l entre els membres de la comissió de la delegació, als companys de l'Oficina Espanyola de
Canvi Climàtic i als assistents de
les reunions que es fan a la Cimera
amb la societat civil i empreses
que assisteixen a esdeveniments
paral·lels".

Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

