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2 ❘ Suplement Educatiu

Erasmus, portes obertes al
món professional europeu
L’IES Juníper Serra participa a projectes que possibiliten pràctiques a empreses

D

eu alumnes que estudien cicles de formació professional
de grau mitjà a l’Institut Juníper Serra de Palma estan
fent actualment part de les
seves pràctiques laborals a
diferents països europeus.
L’acció ha estat possible
gràcies al programa europeu Erasmus + que incentiva la mobilitat d’estudiants
de formació professional
per fer pràctiques laborals a
l’estranger.
Els estudiants de Carrosseria Rebeca Locus i
Francisco Alfaro fan una estada professional d’un mes
a Montpeller (França);
Kaoutar Liouk i Almudena
López, que estudien Gestió Administrativa, fan
una part de les
seves pràctiques
educatives a la
ciutat de Llanelli
(Gal·les). Tres
alumnes són a Civitanova, una població italiana del
mar Adriàtic: són
dos estudiants de
Cuina i Gastronomia, Nadal
Cabot i Eduardo Cruz; i un
alumne de Serveis en Restauració, Aleks Peyu. D’altres tres alumnes del departament d’Hoteleria i Turisme són a Östersund
(Suècia): ells són Antonio
Beltran i Cristina Sánchez,
que estudien Cuina i Gastronomia; i Mónica García

Els escolars visitaren diversos establiments.

Aposta pel comerç
de proximitat
L’intercanvi suposa conèixer tradicions, cultures i formes de viure d’altres latituds.

EUROPA

Els alumnes participants
han fet estades
formatives a diversos
països europeus

Durant la seva estada, els
joves fan pràctiques.

de Serveis en Restauració.
El període de pràctiques a
l’estranger va començar dia
9 d’abril i la seva finalització està prevista per al dia 8
de maig. La resta del període obligatori de pràctiques
laborals professionals l’aca-

baran de completar a empreses de Mallorca. Amb
projectes d’aquestes característiques, de cada vegada
més nombrosos als centres
educatius de les Iles Balears, dels alumnes que hi
participen gaudeixen d’una

oportunitat immillorable i
única d’entrar en contacte
amb una realitat acadèmica,
professional i vital amb dimensió europeista i amb
joves de la seva mateixa
edat. Aquest intercanvi que
s’hi produeix esdevé enriquidor a nivell personal
també, ja que els estudiants
Erasmus coneixen altres
cultures, tradicions i formes
de viure d’altres indrets i latituds molt diverses, i la diversitat implica si més no,
obrir possibilitats i ampliar
el camp de visió educatiu.

Alumnes del col·legi Sant Felip Neri
s’acosten al petit comerç del seu barri

L

’alumnat de 4t, 5è
i 6è de primària
del col·legi Sant
Felip Neri ha pogut
conèixer recentment de
primera mà els comerços emblemàtics situats a prop de la seva
escola gràcies a una iniciativa de PalmaActiva.
Amb l’objectiu de fomentar els valors del
petit comerç a les escoles, les àrees municipals
de Comerç i Educació
han sumat forces i volen
ajudar a que els nins i
nines de Palma descobreixin el comerç de
proximitat, tradicional i
de barri.
Es visitaren Bordados
Valldemossa, Plovins,

Fajas Reina, Especias
Crespí, Cafès Llofriu,
Merceria La Veneciana,
Sombrereria Casa Julià,
Herboristeria Bergas,
Mimbreria Vidal i Ca’n
Sion –tots aquests comerços formen part del
catàleg d’establiments
emblemàtics de l’Ajuntament de Palma–.
Segons Joana Maria
Adrover, regidora de
Turisme, Comerç i Treball, l’objectiu principal
de ‘Comerç i escola’ és
conscienciar la població
més jove a favor del
petit comerç: «Volem
aconseguir que la població més jove faci en el
futur les seves compres
al petit comerç».

Guixos de colors

Balls tradicionals al col·legi Corpus Christi

Concurs ‘L’escola al mercat’
Un jurat integrat per de
tècnics de Mercapalma, de
l’Ajuntament i de la Conselleria d’Educació ha triat

els guanyadors del concurs de dibuix L’escola al
mercat.
La regidora de Sanitat i

Consum, Antònia Martín, i
la directora general de
l’àrea, Griselda Sesé, visitaren dia 20 d’abril la mostra
de 150 dibuixos de diferents centres educatius
que enguany han participat
en aquest certamen. En la
categoria de 3er curs
d’Educació Primària la
guanyadora ha estat Silvia
Marqués Carbonell (La Salle Palma); a 4t de Educació
Primària, Luna Sánchez
Diaz (CEIP Miquel Porcel) i
a 5è de Primària Abril Pujol Julbe (CEIP Génova).

Els alumnes d’Infantil de
Corpus Christi varen tenir
oportunitat de rebre la visita de dues padrines d’infants del centre
(N’Antònia i na Joana)
que hi anaren a cantar als
petits cançons tradicionals
mallorquines que la gent
cantava quan feia feina al
camp o en acabar-la. També els varen explicar com
era la roba que vestien
per fer aquesta feina i
com es deien cada una de
les peces. Els mostraren
instruments com la bote-

lla, el pandero, les castanyetes i les canyes i els
varen fer sonar. També na
Teresa i na Joana els varen
fer uns quants balls (bole-

ros, jotes i fandangos).
Els infants es varen mostrar sorpresos de veure
que la gent anàs vestida
tan diferent.

