
“Els hàbits de vida de la gent són de
cada vegada més sedentaris i la gent
fa menys exercici físic”, afirma
Antoni Aguiló, director del Departa-
ment d’Infermeria i Fisioteràpia de la
UIB. 

Per aquest i altres motius, el grup
de recerca Estils de Vida i Salut de la
Universitat decidí participar en el pro-
jecte Actyboss, un programa interdis-
ciplinari per prevenir el sobrepès i l’o-
besitat en adolescents promogut i
liderat per investigadors de l’Hospital
de Son Dureta encapçalats per l’endo-
crinòleg Barto Burguera. El projecte
compta amb la col·laboració del
IUNICS i de les conselleries de Salut
i Consum, d’Educació i Cultura i
d’Economia, Hisenda i Innovació, a
més de diverses empreses privades.

Es calcula que a les Balears un
19,3 per cent dels infants pateixen
excés de pes, un 35,7 per cent
sobrepès i un 9,3 per cent és obès.

La clau d’aquest programa pilot
que s’aplica a tres instituts és, segons
explica Antoni Aguiló, “incentivar els
joves perquè canviïn els seus hàbits i
l’estil de vida”. 

“Qui és obès d’infant o de jove té
més possibilitats de ser-ho de gran i
tenir problemes de salut derivats de
l’obesitat”, explica aquest responsa-

ble de la UIB.
Les hores lectives setmanals d’e-

xercici físic als instituts són, com a
màxim, dues. Aquest fet, afegit a un
oci de cada vegada més sedentari, afa-
voreix que els joves siguin de cada
vegada més obesos. El programa
Actyboss consisteix a promocionar
l’exercici físic incentivat amb premis
i l’organització de sessions nutricio-
nals i d’alimentació, conferències,
tallers i sessions de suport psicològic.

Els joves inscrits al programa han
participat en activitats esportives ofe-
rides de dilluns a dijous als mateixos
centres educatius que eren controla-
des per monitors especialitzats. Cada
minut d’exercici, o l’assistència a
altres activitats, donava punts que es
podran bescanviar després per regals.

Antoni Aguiló valora molt positi-
vament el programa pilot, que tenia
com a objectiu bàsic propiciar un
canvi en els estils de vida dels partici-
pants. Abans d’iniciat el programa, els
joves inscrits també eren controlats
mèdicament amb extraccions i anàli-
sis de sang, una revisió pediàtrica i
l’anàlisi i valoració de les capacitats
físiques.

Els primers resultats d’aquest pro-
grama pilot es coneixeran a finals d’a-
quest mes.
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Amb el patrocini de:

Al voltant de 150 joves de primer a quart d’ESO dels ins-
tituts de Bendinat, Berenguer d’Anoia d’Inca i Son Rullan
de Palma han participat en aquest programa pilot que ofe-
reix punts per cada minut d’activitat física, els quals des-
prés es poden canviar per regals. Tot el procés se centralit-
za a través de la web www.actyboss.com. L’aplicació d’a-
quest programa pilot ha tengut un pressupost de 200.000
euros. La valoració és molt positiva i, segons Antoni
Aguiló, “es pot comprovar que els infants que s’hi han
implicat han canviat d’hàbits i els que tenien sobrepès,
l’han abaixat”. A partir del proper curs, es preveu que
Actyboss arribi a una quinzena d’instituts illencs.

Un estil de vida saludable
per als joves illencs

Tres instituts han
participat en el
programa pilot
Actyboss, que
pretén incentivar
l’exercici físic
dels joves amb
l’objectiu de
prevenir el
sobrepès i
l’obesitat, a més
d’afavorir un
canvi d’hàbits de
vida

�HÀBITS SALUDABLES: Pla pilot per prevenir el soprepès i l’obesitat

L’exercici físic, font de salut

Eels joves participants en el programa pilot amb el conseller de Salut i Consum, Vicenç Tomàs, el passat 23 de febrer a l’institut de Bendinat.

L’activitat física incentivada, punt bàsic del programa.

Amb la col.laboració de:



Les festes de

moros i cristians

que se celebren

en algunes viles

mallorquines

com Sóller

commemoren fets

històrics que han

quedat arrelats a

la memòria

popular

Dilluns Sóller visqué el Firó, una cele-
bració per commemorar la defensa de la
vall i la victòria davant l’atac dels pirates
l’any 1561 quan, poc abans de les quatre
del matí, desembarcaren entre 1.700 i
1.800 corsaris turcs i argelins a les Pun-
tes. Els vigilants de guàrdia a la costa
previngueren immediatament els solle-
rics de l’atac donant el toc d’alarma.

Els moros desembarcats anaren a
peu tots junts fins al Coll de l’Illa i con-
tinuaren cap a la possessió de la Figue-
ra, Son Llempaies i Coll d’en Borrassà,
fins arribar a Son Avinyona, on se sepa-

raren en dos grups. 
El més nombrós, format per prop de

mil homes, anà cap a l’Horta, amb la in-
tenció de creuar el Pont d’en Barona i
pujar pel camí del Camp Llarg fins el
creuer del Convent i entrar a Sóller pel
carrer Nou. La resta entra a la vila per
les Argiles, cap al Pont dels Ases, el ca-
rrer de la Victòria i el de la Lluna. Els
turcs confiaven en el factor sorpresa:
agafar els sollerics desprevinguts quan
encara dormien perquè així tenguessin
una menor capacitat de reacció.

A correcuita, es preparà la defensa

de la vila. Quan, prop de les cinc de la
matinada,  la notícia del desembarca-
ment turc arribà al poble, el capità An-
gelats reuní els homes i donà ordre que
les dones, els vells i els infants abando-
nassin la vila i es refugiassin a les mun-
tanyes. Poc després arribaren reforços
de Bunyola i Alaró, que s’ajuntaren als
de Sóller i Fornalutx.

Els moros els sorprengueren al Pont
d’en Barona, però els cristians aconse-
guiren rebutjar l’ofensiva i començaren
a perseguir-los. Pogueren matar el ca-
pità dels invasors i, durant la fugida,

aquests trobaren un grup de bandolers
que els dispersaren.

El segon grup de sarraïns que desem-
barcà a les Puntes havia entrat a la vila
pel camp de l’Oca i saquejaren nombro-
ses cases i l’església. Els pagesos, es rea-
gruparen al carrer de la Lluna i contraa-
tacaren vencent l’enemic en una batalla
al centre de Sóller que cada any es re-
produeix durant el simulacre.

Finalment, el capità Angelats pro-
clamà la victòria dels sollerics i féu un
acte d’acció de gràcies a la Mare de Déu
de la Salut.
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Dilluns s’escenificà el simulacre en record dels fets ocorreguts el 1561. FOTO: S. LLOMPART

A la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, s’hi fan múltiples activitats per a infants.

�CONEGUEM MALLORCA: Festes de Moros i Cristians

�PASSATEMPS. Per Guillem Monserrat

Plastilina i collars africans
■ El proper dimecres 20, a les
18 hores, si tens entre 5 i 9 anys
pots assistir al Biotaller de plas-
tilina i  L’hora del conte amb na
Cati de Baobab, a la Biblioteca
Pública de Palma Can Sales. El
període d’inscripció comprèn
del 16 al 19 de maig. Més infor-
mació al 971 71 18 40.

■ També ja et pots preparar
per apuntar a l’activitat

Dissabte de colors: collars
africans. En aquest taller de
manualitats dedicat a l’Àfrica,
hi poden participar infants de
més de 7 anys.  Tindrà lloc dia
23  de maig, a les 12 hores, a
la Biblioteca Pública de Palma
Can Sales. Apuntau-vos-hi
entre els dies 18 i el 22 de
maig. Per a qualsevol dubte o
aclariment telefonau al 971 71
18 40.

�L’AGENDA: Educació primària

“A la lluita, sollerics!”

Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat

■ Les festes de
Moros i Cristians
Coneixes altres munici-
pis que facin festes de
moros i cristians? Que
simbolitzen aquestes
celebracions? En algu-
na ocasió, venceren els
sarraïns? Què passava
aleshores amb la pobla-
ció i els béns?

■ Personatges de
Sóller
Investiga qui era el
capità Angelats. I les
Valentes Dones?
Quins són els altres
personatges destacats
de la festa? Són tots
de Sóller? Com fun-
cionava el sistema de
defensa de Mallorca?

PROPOSTES DE
DEBAT



Dissabte passat, milers de persones es

manifestaren pels carrers de Palma

convocats per l’Obra Cultural Balear

Diumenge passat, l’Obra Cultural Balear
(OCB) organitzà la seva diada anual. En-
guany, el lema de la trobada era ‘Drets per
la llengua’ i l’acte reuní milers de persones
que construïren una cadena humana des
de la plaça d’Espanya fins al Parlament de
les Illes Balears. Els participants, es passa-
ren un manifest que es llegí al final de l’ac-
te.

A la trobada, hi participà gent de totes
les edats arribada de tots els pobles de Ma-
llorca i també immigrants que hi viuen
des de fa pocs anys. A més, destacà la par-
ticipació de professionals de l’àmbit sani-

tari, col·lectiu que en els darrers mesos ha
estat el centre de la polèmica pel decret
del Govern que obliga a conèixer el català.

Les activitats havien començat a mit-
jan horabaixa amb les actuacions de Cu-
corba i una ballada popular. Les xifres de
participació divergeixen. Segons la Policia
Nacional foren devers 4.000 persones, se-
gons els organitzadors, hi va haver més de
15.000 participants.

El president de l’OCB, Jaume Mateu,
afirmà que “els fills naturals i adoptius de
les illes han dit ben fort i clar que la llen-
gua catalana no és cap veu de discòrdia” i

denuncià la regressió en l’ús social del ca-
talà després de trenta anys de democràcia.

El manifest llegit també reclamà “con-
sens” als polítics en matèria lingüística i re-
clamà als ciutadans que rebutgin actituds
contràries al coneixement i l’ús del català.

Les diades organitzades per l’OCB mobi-
litzen milers de persones cada any que re-
clamen, especialment als representants po-
lítics, que es potenciïn l’ús i el coneixement
del català. Per això, et plantejam que deba-
tis amb els teus companys si és necessari
afavorir el coneixement i l’extensió de l’ús
de la llengua pròpia.

�DEBAT A CLASSE: Diada de l’OCB

�ACTIVITATS

La importància
de potenciar la
llengua pròpia

Notícia de DIARIO de MALLORCA.
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Continuen les activitats del tercer tri-
mestre del Primary & Secondary games
and experiences, que es du a terme amb
la col·laboració de Richmond Publis-
hing. Un dimecres de cada mes Diari
de l’Escola publica una activitat per a
primària i una per a secundària que el
professor ha de resoldre amb els seus
alumnes.

Les respostes s’han d’enviar a: Rich-
mond Publishing, Gremi Teixidors,
26, local 11 (07009-Palma). Fax: 971 755
677. Indicau el centre, grup, nom del
mestre i correu electrònic de contacte.
Entre els grups-classe que hi participin
i responguin correctament se sorteja-
ran: Un lot de lectures, un lot de diccio-
naris i un lot de Handbooks for teachers.
Entre els professors que hi hagin parti-
cipat un mínim de quatre vegades se
sortejarà un viatge d’un cap de setma-
na a Londres per a dues persones.

Per a les activitats d’avui teniu
temps d’enviar les respostes fins dia
29 de maig. Els tercers exercicis, es
publicaran al Diari de l’Escola dia 3 de
juny.

�CONCURS: Noves propostes de jocs d’anglès a Diari de l’Escola

Games and experiences

Secondary

Look at the pictures and circle the jobs

Primary

“Aquesta exposició és un homenatge a tota
la gent que ha ensenyat i educat els nins i
nines al llarg de segles, una mostra de com
eren les escoles urbanes i les rurals, de
com i què s’ensenyava”. Aquests són alguns
dels objectius de la mostra ‘L’Educació a
Manacor fins a l’any 1950’, que fins al 17 de
juny es pot veure al Museu d’Història de
Manacor, ubicat a la Torre dels Enagistes
d’aquesta localitat,  en horari, de dilluns a
dissabte, de 10 a 14 hores (excepte dimarts)
i, els diumenges, de 10:30 a 13 hores. 

S’ha organitzat un cicle de conferències,
visites guiades, tallers per a adults i per a
infants en torn a aquesta exposició a partir
de la recerca realitzada a l’arxiu  municipal,
a la biblioteca, en col·leccions particulars i
gràcies a la cessió d’objectes particulars.  

El cicle de conferències, iniciat el dia del
Llibre, continuarà demà dijous, 14 de maig,
a les 20:15 hores, amb ‘La depuració dels
mestres a Manacor’, a càrrec de Joan Carbo-
nell del Museu de l’Educació d’Inca, i aca-
barà el dijous següent, 21 de maig, a la ma-
teixa hora, amb la  intervenció d’Antoni Co-
lom Cañellas, professor de la UIB, que
tractarà de ‘Miquel Porcel Riera, introductor
de l’escola graduada a Mallorca i pedagog’. 

El proper dissabte, 16 de maig, les activi-
tats es traslladen al Museu de l’Educació
d’Inca on se celebrarà, a 10:30, un taller per
a adults sobre ‘L’aventura d’escriure’ i, a les
quatre de l’horabaixa, una visita guiada al
Museu. El infants podran participar dels ta-
llers ‘Feim animals!’ (4 a 8 anys) i ‘Feim
una barca autopopulsada!’ (9 a 12 anys), el
mateix dissabte dia 16 a les 10:30 hores, en
aquesta cas, al Museu de Manacor.

Per a més informació, telèfon 971 843
065. El tallers i conferències formen part
de l’oferta d’activitats de formació perma-
nent del professorat al CEP de Manacor.

Una exposició
mostra la història de
l’educació a Manacor

■ Què vol dir
llengua pròpia?
Què entens que significa
el concepte de ‘llengua
pròpia’? Penses que la
supervinvència del català
està garantida? És neces-
sari potenciar-ne encara
més l’ús social? Com
s’hauria de fer?

■ La legislació
vigent
Quines lleis garanteixen
l’oficialitat de la llengua
pròpia? Què en diu la
Constitució espanyola? I
l’Estatut? Saps què és la
Llei de Normalització
Lingüística?

■ L’Obra Cultural
Balear
Saps quan es fundà
l’Obra Cultural Balear? I
qui la fundà? Quins presi-
dents ha tengut? Quins
són els seus objectius?
Consideres que és impor-
tant que existeixi?

PROPOSTES DE
DEBAT



L’Auditori d’Alcúdia acollí, el passat cap
de setmana, la IV Festa de les
Matemàtiques durant la qual es triaren
els tres alumnes que representaran les
Illes Balears a la fase estatal de
l’Olimpíada de Matemàtiques.

Durant l’encontre, que tenia com a
objectiu estimular i motivar l’alumnat
per a l’aprenentatge d’aquesta matèria,
se celebraren diverses activitats culturals
i de Matemàtiques per a alumnes i pro-
fessors. 

La trobada, en la qual participaren
més de 75 alumnes, va coincidir amb les
Jornades sobre competències
Matemàtiques , organitzades per la con-
selleria d’Educació i Cultura, la Societat
Balear de Matemàtiques i el CEP d’Inca.

Els alumnes de segon d’ESO guanya-
dors de la Festa, que representaran les
Illes Balears a la fase estatal de
l’Olimpíada, que es disputarà a Canàries
el proper mes de juny són: Júlia Marquès
Lorente i Ester Bermejo Gener, les dues
de l’IES Josep Maria Quadrado, i

Francesc Xavier Riera Joan, de l’IES
Llorenç Garcies i Font.

Altres sis alumnes de primer d’ESO
assistiran a l’Olimpíada estatal que es
farà a Mallorca el juny del 2010. Són:
Rafel Perelló Ribas, de l’IES Sineu,
Heinrichs Maquilon, de l’IES Damià
Huguet, Nicolau Conti Gost, de l’IES
Santa Margalida, Jaume Adrover Forteza,
de l’IES Damià Huguet, Pep Toni Mestre

Quetglas, de l’IES Sineu, i Gori Camps
Tomàs, de l’IES Damià Huguet.

La Festa de les Matemàtiques és un
concurs que es desenvolupa en diverses
fases. La primera es va fer als centres
participants i va consistir en la resolució,
per equips de tres o quatre alumnes, de
tres problemes. En total hi hauran parti-
cipat més de mil alumnes de 41 centres
de secundària illencs.
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S’han creat diferents estereotips sobre la
figura dels pirates, com per exemple que
sovint estan acompanyats d'un lloro, que
beuen rom en enormes botelles, o que
tenen una ferida a la cara, que són bor-
nis (mancats d’un ull) amb un pedaç so-
bre l'ull, i que tenen amputada una mà
que és reemplaçada per un ganxo. 

Ara bé, s’ha de dir que la pirateria ma-
rítima, l’activitat que duu a terme el pira-
ta, és una pràctica tan vella com la nave-
gació. El principal objectiu que té és ata-
car una embarcació amb l’objectiu de
robar-ne el carregament, i de vegades el
vaixell sencer. Tanmateix, els pirates no
es limitaven només als pillatges de vai-
xell sinó que de vegades atacaven petites
ciutats costaneres.

Pirates o corsaris?

Els corsaris eren mariners als quals un
estat havia concedit una patent de cors.
Això era un document que els autoritza-
va a atacar els vaixells de països enemics
i apoderar-se de la nau i de la càrrega. En
molts casos aquesta activitat era comple-
mentària del tràfic comercial però, en al-
tres, va arribar a ser més important que
la primera, i per això alguns corsaris aca-

Què sabeu
dels pirates i
dels corsaris?

�MÓN CURIÓS

El terror i suspens en el
pis de na Coraline 

CORALINE

Craig Russell dóna vida i color
al clàssic de Gaiman, i ofereix
al lector una bona dosi de
terror i suspens. Una de les
portes on viu Caroline no s’o-
bre. Què s’hi amagarà darrere?

�LLIBRES

Autor: Neil Gaiman 
Editorial: Comic Books
ISBN: 978-84-9787-379-6
Pàg.: 192 / 18 €

Un amor retrobat
arran d’un assassinat

FLANAGAN FLASHBACK

Després d’anys, en Flanagan es
retroba amb el seu primer
amor, na Clara,una noia de
família desestructurada i amb
un caràcter molt fort a causa
de la seva situació.

Autor: A. Martín, J. Ribera
Editorial: Columna edicions
ISBN: 978-84-664-1026-7
Pàg.: 216 / 11,95 €

Poesia per a nins  
sense infantilitzar

POESIA A L’ESCOLA

Una obra per formar al·lots que,
al llarg i al final de l’escolaritat,
siguin capaços, sols, de produir
poemes. Simplement perquè,
tenint-ne l’experiència, en tin-
dran el desig i la possibilitat.

Autor: Antoni Artigues
Editorial: Cort
ISBN: 978-84-7535-498-9  
Pàg.: 224 / 11 €

Els guanyadors, que representaran les Balears a la fase estatal. FOTO: GOVERN

S’han fet moltíssimes pel·lícules sobre la vida i les aventures dels pirates.

�ACTIVITATS EDUCATIVES: Festa de les Matemàtiques

Tres alumnes, a l’Olimpíada
estatal de Matemàtiques
La Festa de les

Matemàtiques reuní

desenes d’alumnes i

professors a Alcúdia

baven dedicant-se exclusivament al cors.
El corsari es diferenciava del pirata per-
què no atacava qualsevol vaixell, sinó
únicament aquells que la seva patent au-
toritzava i mai els del propi estat.

Pirates en l’actualitat

Les èpoques de màxima esplendor per a
la pirateria es donaren a final del segle I
abans de Crist, a la Mediterrània, i al se-
gle XVIII. Després, a poc a poc, la pirate-
ria minvà fins a quasi desaparèixer. Tot i

això, avui dia hi ha pirates que castiguen
essencialment les regions del subconti-
nent indi i Àsia Sud-oriental, al llarg de
les costes d'Amèrica del Sud, del golf d'A-
den, del mar Roig, però també les de
Somàlia, al golf de Guinea i al mar Carib.
Aquests, però, no s'interessen per la mer-
caderia transportada, sinó més aviat pels
efectes personals de la tripulació i al con-
tingut de la caixa forta, que pot contenir
importants quantitats de moneda desti-
nada a pagar el personal i les taxes por-
tuàries. 



“Participam al programa de la TV Mallorca
‘Què t’hi jugues?’ per segon any consecutiu”

� LES NOSTRES ESCOLES: CP DURAN-ESTRANY (Llubí) / Antoni Gil Martorell, director

FITXA DEL CENTRE

Nom: COL·LEGI PÚBLIC DURAN-
ESTRANY
Nivells: Educació infantil i primària
Adreça: Carrer del doctor Fleming, 35
07430 Llubí
Telèfon i fax: 971 522 507
Correu electrònic:
cpduranestrany@educacio.caib.es 
Web: www.cpduranestrany.es 
Matrícula: 190 alumnes
Professorat: 17
Serveis: Menjador i activitats extra-
escolars

Estudiants a la seva aula. FOTO: G. BOSCH Exterior del centre. FOTO: G. BOSCH

El director, Antoni Gil. FOTO: G. BOSCH Un grup d’alumnes de l’escola. FOTO: G. BOSCH

Aquest centre educatiu públic de Llubí compta amb 190 alumnes. FOTO: G. BOSCH

“La nostra lluita diària és mantenir l’esperit d’una
escola de poble, tradicional, però adaptant-la als
nous reptes que la societat moderna demanda
sense perdre l’equilibri”. Així defineix el centre,
Antoni Gil Martorell, qui porta set anys d’experièn-
cia al front de l’equip directiu, amb quatre cursos
com a cap d’estudis i els tres darrers com a director.

-D’on ve el nom del col·legi?
-Correspon al matrimoni Joan Estrany i Catalina
Duran que deixà la seva herència a benefici dels
nins i nines de Llubí.

-Què és la Fundació Duran-Estrany?
-Una fundació privada sense ànim de lucre. Entre
els seus objectius figura el de satisfer les necessi-
tats culturals i intel·lectuals de nins i nines de
Llubí en edat escolar. Concedeix ajudes de llibres i
material escolar a alumnes amb necessitats socioe-
conòmiques, subvenciona activitats culturals
infantils promogudes per diferents entitats i l'ad-
quisició de material per a projectes educatius.

-Quines persones l’integren?
-El batle de Llubí, el president de l’associació de
mares i pares i el director del CP Duran-Estrany.

-Podríeu enumerar els projectes que duis a
terme?  
-Centre ecoambiental, pla lector, noves tecnolo-
gies, Lliga’t al sud, pla de convivència i el programa
de reutilització de llibres de text. També, organit-
zam unes jornades d’educació vial.

-Quants d’anys fa que organitzau la Setmana
Cultural?
-Devuit. Se celebra durant els tres darrers dies
anteriors a les vacances de Pasqua. No seguim un
centre d’interès pròpiament definit, tot i que la
majoria d’activitats estan relacionades amb objec-
tius del programa ecoambiental. Entre d’altres,
podem destacar el taller d’aliments del món, l’es-
cola de circ pels alumnes d’educació infantil o el
taller de Planta i menja. 

-El dia 29 d’aquest mes de maig, participau al
programa de la Televisió de Mallorca ‘Què t’hi
jugues’.
-Aquest ha estat el segon any en què els nostres
alumnes de sisè intervenen en el concurs que, per
cert, l’any passat vàrem guanyar. Hi estan molt
motivats i pensam que és una bona eina per
fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixe-
ment de la nostra cultura fora de les aules, de
manera lúdica, didàctica i entretinguda.

-Descriviu les principals necessitats del centre.
-Corresponen a infraestructures. L’edifici és antic i
pràcticament cada any es fan petites reformes;
però hi ha dependències, com per exemple els
banys, que ja han quedat obsoletes. A causa de
l’augment de matrícula, hem hagut d’eliminar
aules per donar-los un altre ús.
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�VISITES ESCOLARS: Concurs de reciclatge

El Consell de Mallorca i Diari de l’Escola potencien el

reciclatge i la reutilització donant a conèixer als

centres educatius el Parc de Tecnologies Ambientals

Francesc Puig és el director insular
de Gestió de Residus del Consell de
Mallorca. Parlam amb ell de les vi-
sites escolars al Parc de Tecnolo-
gies Ambientals i de la importància
del reciclatge

-Per què és important conscien-
ciar els escolars de la importàn-
cia del reciclatge?
-Per una simple raó, perquè ells
són el futur. El principal objectiu
que tenim és que s’impliquin cívi-
cament en aquest camp, a través
del qual l’únic que obtenim són be-
neficis mediambientals i ecològics.
La intenció és canviar la mentalitat
dels ciutadans en temes com
aquests. 

-Què aprenen durant la visita al
Parc de Tecnologies Ambien-
tals?
-Principalment aprenen sobre
quins són els processos correctes
de tractament de cada tipus de residus
a través de les visites per les respecti-
ves plantes, a més de descobrir la gran
quantitat de recursos que poden oferir
els residus, un important  avantatge
que molts de nosaltres no té en comp-
te.

-Des de quan es duen a terme
aquestes visites i quants d'escolars
hi participen cada curs?
-Des de l’any 2003 es duen a terme
aquestes iniciatives en les quals podem
dir orgullosos que hi han participat cen-
tenars de centres d’arreu de l’illa. Cada

any, milers d’infants han après la
importància de tenir cura del medi
ambient a través dels tallers, cursos
i distintes activitats que impulsam
des del departament de Medi Am-
bient del Consell.

-Quina valoració feis dels pro-
grames de recollida selectiva i
reciclatge dels centres educa-
tius?
-Molt positiva. Els centres educatius
–no tots però si la majoria– enfo-
quen moltes de les seves activitats i
metodologies de feina cap a camins
dirigits a la correcta gestió dels resi-
dus que generen, així com dur a ter-
me activitats que consciencien als
més petits a tenir cura del que els
envolta. 

-Com valorau la col·laboració
amb Diari de l'Escola per dur a
terme aquestes visites?
-En casos com aquest, tenir reper-
cussió mediàtica és molt significa-

tiu, d’aquesta manera es dona una sorti-
da a la feina ben feta i el missatge arriba
a la resta de la població. La estratègia
perfecte per fer saber als molts que no
s’havien adonat de què existeixen acti-
vitats en matèria de reciclatge i medi
ambient destinades als escolars.

Francesc Puig, director insular de Gestió de Residus

“Milers d’infants han après la
importància del medi ambient” 

Francesc Puig valora la importància de l’educació mediambiental.

“Els centres educatius enfoquen
moltes de les activitats i
metodologies cap a la correcta
gestió dels residus que generen”

�ACTIVITATS

El Museu Diocesà de Mallorca
ha presentat un programa d’ac-
tivitats educatives gratuïtes
que pretén donar a conèixer
aquest espai, que guarda una
part important del nostre patri-
moni.

La primera activitat és titula
‘Conèixer el Museu Diocesà i
el Palau Episcopal’ i va dirigida
a estudiants d’ESO, batxillerat,
garantia social, cicles forma-
tius, universitaris, educació
d’adults i públic en general. Els
participants hi podran conèi-
xer l’evolució de l’art cristià a
Mallorca i la història del Palau
del Bisbe.

Una altra activitat ofertada
es titula ‘Una visita sobre l’art
gòtic’, dirigida als mateixos
grups d’estudiants i que els
acostarà a l’art del Museu, que
guarda obres cabdals com el re-
taule de Sant Jordi de Pere
Niçard o el retaule de Sant Pau.

La tercera activitat educati-
va està dirigida a alumnes d’e-
ducació primària. Es titula ‘Els
dracs del Museu Diocesà’ i
consta d’un contacontes sobre
la història del cavaller Sant Jor-
di, amb històries que s’expli-
quen davant el retaule de Pere
Niçard, i d’altres sobre la lle-
genda del Drac de na Coca,
que es conserva al museu.

Hi poden participar grups
de fins a 30 persones i per ins-
criure-s’hi s’han de dirigir a les
oficines del Museu (carrer Mi-
rador, 7 de Palma), al telèfon
971 723 860 o per correu
electrònic museudiocesa@bis-
batdemallorca.com.

El Museu Diocesà
ofereix activitats
educatives
gratuïtes

El col·legi Pedro Poveda de Palma
lliurà, fa pocs dies, els premis del seu V
Certamen Literari, en el qual han parti-
cipat alumnes de tercer i de quart d’ESO
del centre.

Els guanyadors de l’edició d’enguany
han estat, a tercer d’ESO, els alumnes
Josep Soler Parets (tercer premi), To-
meu Servera (segon premi) i Bàrbara
Barceló (primer premi).

En la categoria de quart d’ESO, el ter-
cer premi ha estat per a Laura Aguilar, el
segon per a Bàrbara Perelló i el primer
per a Maria Antònia Capó.

La Setmana Cultural del centre també
serví de marc per al lliurament dels pre-

mis del certamen de fotografia, que tam-
bé organitza el col·legi. Els guanyadors
han estat Maria Antònia Martorell, que
cursa tercer d’ESO, i Laura Aguilar, de
quart d’ESO.

El Certamen Literari del col·legi Pe-
dro Poveda és una activitat que s’orga-
nitza durant la Setmana Cultural que
aquest centre concertat, mantingut per
la Institució Teresiana  du a terme des
de fa anys per a alumnes d’ESO.

Enguany se n’ha organitzat la cinque-
na edició, que coincidí amb el lliura-
ment dels premis del certamen de foto-
grafia, també organitzat per aquest cen-
tre educatiu de Palma.

El col·legi Pedro Poveda lliura
els premis del Certamen Literari

�NOTÍCIES D’EDUCACIÓ

Els premiats a l’edició d’enguany del certamen. FOTO: C. PEDRO POVEDA

PATROCINEN:

Entra a la pàgina web: www.diariodemallorca.es i descarrega les fotografies de les teves visites.

COL·LABOREN:



�VISITES ESCOLARS: Els centres educatius visiten la Granja d’Esporles
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La Granja, una visita per conèixer
el passat rural de Mallorca

DIARIO de MALLORCA ofereix a tots els centres educatius la possibili-
tat de visitar la Granja d’Esporles de manera totalment gratuïta. Els
estudiants podran passejar per una magnífica mostra de possessió rural
mallorquina i els seus jardins i horts, a més de veure-hi una gran varie-
tat d’animals domèstics. Després, els centres que ho desitgin podran
visitar les instal·lacions del diari.

COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL (EL COLL D’EN RABASSA)

Una visita per aprendre com es fa
DIARIO de MALLORCA

Els centres educatius poden visitar gratuïtament les instal·lacions de
DIARIO de MALLORCA per aprendre com es fa un diari. La visita guiada,
que dura aproximadament una hora, es du a terme per totes les
dependències: la redacció, les rotatives, els magatzems amb les bobines
de paper, la secció de distribució, etc. L’activitat es pot combinar amb les
altres que es proposen.

IES SON PACS (PALMA)



Els passats dies 6, 7 i 8 de maig
els nins del CP Mestre Colom de
Bunyola gaudiren dels contes
populars, rondalles i llegendes
contats per Elisabet Abeyà,
Caterina Valriu i Tomàs Vibot. 

L’escriptora Elisabet Abeyà
explicà contes populars i ronda-
lles als infants d’educació infan-
til i del primer cicle de primària.

Caterina Valriu i Tomàs
Vibot, autors del llibre El Rei en
Jaume. Un heroi històric, un heroi
de llegenda contaren, als alum-
nes de segon i tercer cicle res-
pectivament, diverses llegendes
sobre Jaume I recollides a la
seva publicació. 

Durant aquest curs, la nostra
escola treballa, com a projecte
de centre, la figura del Rei en
Jaume amb motiu de l’Any
Jaume I. El més petits han
investigat els castells medievals,
els de primer cicle s’han centrat
en la relació del Rei amb
Bunyola, els de segon cicle han
estudiat les llegendes al voltant
del monarca i els de tercer cicle
han treballat sobre la vida de
Jaume I i els fets històrics rela-
cionats amb la seva figura.
L’escola també dedicà el
Carnaval al Rei en Jaume.

CP Mestre Colom (Bunyola)

El passat dimecres 8 d’abril va
tenir lloc al nostre institut la pri-
mera Cursa Solidària, organitza-
da en aquesta ocasió a favor de
diferents projectes a Guatemala
de l’ONGD Ensenyants Solidaris. 

Tots els participants col·labo-
raven amb 1 euro per inscripció
i rebien una camiseta de regal,
patrocinada per l'Ajuntament de
Llucmajor, que lluïa el dibuix
guanyador del concurs fet unes
setmanes abans.

Des de la Comissió d’Activitats
Complementàries i Extraescolars

volem agrair la gran implicació
de tots els participants i col·labo-
radors. Així mateix, la nostra
enhorabona a l’alumne guanya-
dor del concurs de dibuix que va
il·lustrar amb el seu disseny totes
les camisetes, en Guillem Gela-
bert Vanrell de 1r de batxillerat C.

La recapdació va ser de 731,70
euros. Moltíssimes gràcies a tots
en nom dels projectes que es veu-
ran beneficiats gràcies a l’euro
que cada participant va aportar.

IES Llucmajor

Un grup d’alumnes
del col·legi Jaume I
de Palma visitaren el
Consolat de Mar, seu
de la Presidència del
Govern. Allà, foren
rebuts pel secretari
de la Presidència,
Bartomeu Llinàs, i
recorregueren les
dependències de l’e-
difici.
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�PISSARRA: Un espai obert a les activitats de les escoles i els instituts

Històries de Jaume I per
als alumnes de Bunyola

La cursa solidària
arriba a l’IES Llucmajor

El col·legi
Jaume I, al
Consolat

Tomàs Vibot explicà als estudiants llegendes del rei Jaume I. FOTO: CP MESTRE COLOM

Els guanyadors de la Cursa Solidària organitzada el passat 8 d’abril. FOTO: IES LLUCMAJOR

Els estudiants del col·legi Jaume I al Consolat. FOTO: GOVERN

Més de 200 alumnes
participaren, el pas-
sat 6 de maig, a la I
Olimpíada de
Llengües i Cultura
Clàssiques. Dia 8 fou
el torn de la II
O l i m p í a d a
d’Alemany, en la
qual prengueren
part 58 alumnes de
totes les illes.

Continuen les
Olimpíades
escolars

Alumnes concentrats durant l’Olimpíada d’Alemany. FOTO: UIB

Diari de l’Escola ofereix un espai obert a
la participació de les escoles i els instituts

Enviau-nos fotografies, dibuixos o 
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.


