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■ El Port d’Alcúdia viu de ple la

Fira nàutica i Mostra de la sípia
Després d’un dissabte de mal temps, el Port d’Alcúdia
es disposa a viure la segona jornada de la Fira nàutica
i Mostra gastronòmica de la sípia, amb tot un ventall
d’actes lúdics per a totes les edats, amb 21
expositors nàutics, 24 restaurants a l’envelat i 16 als
seus establiments oferint plats on la sípia és el
complement estrella. La fira es va obrir al públic
divendres vespre amb el tradicional tall de cinta a la
plaça de la Quarantena, seguit d’un recorregut per
l’envelat dels restaurants. Ahir el mal temps provocà
que hi hagués menys públic del que calia esperar.
però avui, diumenge, les propostes gastronòmiques,
nàutiques, tallers, cercaviles, exposicions,
actuacions musicals i infantils poden reanimar la fira
i la mostra. Aquest migdia, a més de la visita a
l’envelat i als expositors nàutics, destaca la
concessió anual de la distinció ‘Una vida dedicada a la
mar’ a les 12 h. Una hora més tard, al moll, la
Confraria de Pescadors oferirà una fideuada amb la
sípia com a veritable protagonista.

Les sis pedagogues italianes juntament amb la coordinadora de la comissió Erasmus +, Carme Manrique,
i la cap de departament d’Educació Infantil de l’IES Antoni Maura, Jerònia Mairata. ISAAC BUJ

Sis pedagogues italianes visiten
centres educatius de Mallorca
El programa d’intercanvi s’anomena ‘L’experiència és una joia’
MARIA CIFRE
PALMA

ARA BALEARS

■ Detingut a Eivissa per assaltar

el Centre de Protecció Animal
Un home de 36 anys va ser detingut divendres per
haver entrat al centre de Protecció Animal de sa
Coma, a Eivissa, quan intentava endur-se un ca petit i
dos de més grossos. La conseqüència més greu va ser
la mort d’una moixa. El jove va provocar diferents
desperfectes a les instal·lacions i, a més, va obrir les
caneres, la qual cosa va provocar alguna baralla entre
cans i moixos del mateix refugi. La policia també va
trobar eines que intentava robar.El jove continua
detingut a la comissaria de la Policia Nacional, a
l’espera de ser posat a disposició judicial. De manera
previsible, segons ha comunicat l’Ajuntament
d’Eivissa, serà acusat de diferents delictes, tals com
el de maltractament animal, danys a la propietat i
robatori forçat. “Lamentam i rebutjam profundament
accions com les patides al Centre de Protecció
Animal, que afecten animals que ja han sofrit
abandonament”, varen assenyalar els responsables
del Consistori eivissenc.

Sis pedagogues italianes de Ferrara han visitat aquests dies centres
educatius d’ensenyament de 0 a 6
anys de Mallorca per tal d’intercanviar experiències sobre educació amb el professorat de cada centre. El projecte d’intercanvi d’experiències és coordinat pel departament d’Educació Infantil del
cicle formatiu de grau superior de
l’IES Antoni Maura, i s’inclou dins
el pla d’acció K2 del programa
Erasmus +. El projecte concret
s’anomena ‘L’experiència és una
joia’.
L’intercanvi entre professionals
de l’educació ha començat a Mallorca i continuarà a França i a Alemanya el proper mes de juny.
Aquestes trobades, segons expliquen les pedagogues de Ferrara, tenen com a objectiu conèixer “l’estructura del sistema educatiu d’altres països, per tal de recollir idees i adaptar les millores als seus
serveis”.
Diferents metodologies

Els centres que han visitat treballen en metodologies molt diverses, de les quals les visitants han
trobat aspectes molt semblants a la
seva realitat i altres de molt dife-

rents que els han fet recordar que
“no hi ha una única manera de fer
les coses i que sempre es pot aprendre quelcom nou”.

sam de dos docents dins l’aula, a
banda d’un auxiliar educatiu, mentre que aquí cada per cada set infants hi ha un educador”.

Experiència enriquidora

Visites

El que més els ha agradat han estat els treballs per ambients i la inclusió dels infants migrants dins
les aules en el període preinfantil.

Els centres educatius que han
col·laborat en el projecte ‘L’experiència és una joia’ han estat la Nau
Escola, la Granja Escola Jovent,
l’Escoleta Es Molinar, el CEIP Joan Miró, l’Escoleta Verge de la Salut i l’Escola Rural Ses Marjades. A
més a més, les sis pedagogues han
tingut l’oportunitat de visitar un
espai de jocs i l’espai familiar ‘Vincles’ d’Alaró i el de Manacor.
També han participat d’aquestes jornades professionals els
Equips d’Atenció Primerenca
(EAP) i els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil de l’IES Antoni Maura a
través d’un seguit de xerrades.

Un tresor
“L’intercanvi d’experiències i
coneixements és un tresor
que guardarem sempre”
Trobades
El primer intercanvi s’ha duit a
terme a Mallorca; els propers
seran a França i a Alemanya
En aquest sentit, el que els ha cridat més l’atenció ha estat que els
orientadors i equips psicopedagògics treballin dins l’aula. “És molt
interessant; aquest intercanvi
d’experiències i coneixements és
un tresor que guardarem sempre”,
assenyalen les professionals.
Un altre aspecte que els ha impactat més han estat les ràtios, ja
que allà, segons expliquen elles,
“per cada cinc o sis infants dispo-

Més projectes

A aquest darrer centre es duen a
terme altres projectes emmarcats
dins el programa Erasmus +. Per
una banda, els alumnes del grau
d’Educació Primària opten a realitzar les pràctiques a la zona italiana d’Emilia Romagna. Per l’altra, es du a terme un programa de
formació per a quaranta professors de tot l’Estat a Guastalla, també a Itàlia.e

