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ACTIVITATS

Recullen 84 quilos de residus a la platja
 Els alumnes de l’IES Josep Font i Trias d’Esporles participen en la netaja de les platges de Son Bunyola i el Port del Canonge
IES JOSEP FONT I TRIAS
ESPORLES

Els alumnes de r d’ESO de
l’IES Josep Font i Trias d'Esporles
varen participar en una jornada
de neteja a les platges de Son Bunyola i al Port del Canonge, del municipi de Banyalbufar, on recolliren  quilos de fems. Sobretot
trobaren restes d'envasos de plàstic, llaunes i taps de suro, però
també restes d'ormejos de pesca,
sabates, cadires i, fins tot, una gelera.
La jornada fou possible gràcies al programa d'Educació Ambiental del Consell de Mallorca
«Let's Clean up Europe», en el
qual l’institut participa.
Aquesta activitat ha supost l'inici de la realització d’un projecte d'aprenentatge - servei a la serra de Tramuntana.

Els escolars de tercer d’ESO recolliren els residus acumulats en dues platges de la serra de Tramuntana. IES JOSEP FONT I TRIAS

ERASMUS

ACTIVITATS

L’IES Son Rullan d’intercanvi per
Europa amb el programa Erasmus

Olimpíada local de Física

UIB

 Aquest centre de Palma
prepara un projecte
d’associacions escolars amb
un centre de Polònia

IES SON RULLAN
PALMA

Continuant amb el seu compromís amb la internacionalització de l’educació, l’IES Son Rullan
està preparant un projecte d’associacions escolars dins el programa Erasmus Plus.
Amb aquesta iniciativa, que
afavoreix l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques, s'obren noves perspectives tant per
al professorat com per a l’alumnat
del l’institut, ja que remarcarà, especialment, la cooperació entre
els centres escolars associats i altres organitzacions amb l’objectiu
de millorar el nivell i la qualitat de
l'ensenyament.
En concret, amb l’associació
escolar que ara s’inicia s'afavoriran temes d'interès comú que
permetran dos anys de col·laboració en la introducció de pràctiques innovadores, així com noves
formes de cooperació entre el
professorat tant del mateix com de
diferents àmbits.
Aquest nou projecte posarà en
estreta relació l’IES Son Rullan de
Palma amb l’Institut Zespół Szkół
Vetterów de Lublin, una ciutat a
l’est de Polònia. L’alumnat que hi
participarà serà de tercer i quart
d’ESO.

 LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS i les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera varen acollir ahir la prova de l’Olimpíada local de
Física, de la qual sortiran els tres seleccionats de les Illes Balears que participaran a la fase estatal.

El grup de professores durant l’intercanvi. IES SON RULLAN

Dues professores de l’IES Son
Rullan han viatjat a Lublin
(Polònia) per tal de començar a
preparar el projecte
Tot i ser dos països no
francòfons, el projecte té com a
característica que la llengua de
comunicació serà el francès
La característica que fa que
aquest projecte sigui considerat
com a innovador és el fet que, tot
i tractar-se de dos països, Espanya i Polònia, no francòfons, la
llengua de comunicació serà el
francès.
Entre els temes que s’han de
desenvolupar a les trobades, s’estan considerant el turisme soste-

nible i el turisme cultural. Una de
les activitats a realitzar pels participants serà la preparació de
materials divulgatius d’ambdues
ciutats, Palma i Lublin, i el seus
voltants.
El projecte té una sèrie d’objectius entre els quals podem destacar el coneixement de les diferents cultures i formes de viure i
la millora de la competència en
llengua francesa.
Per tal de començar la preparació conjunta d’aquest projecte,
dues professores de l’IES Son Rullan han viatjat a Lublin, on s’han
reunit amb l’equip de l’altre centre participant i han posat en
comú les idees que conclouran en
una nova i enriquidora experiència per a les dues comunitats
educatives.

PASSATEMPS
Resolució d’aquesta setmana
Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

