
U
N

 C
O

R
, U

N
A

 V
ID

A
, U

N
 C

O
M

P
R

O
M

ÍS
C

U
R

S
 2

02
0/

20
21

Alaior

I TU, QUÈ TRIES?



01 02 03 04 05 06 07

PA
RA

UL
ES

  D
IR

EC
TO

RA
 D

E 
RE

D
Pà

g. 
5

PA
RA

UL
ES

  S
AL

LE
   M

EN
OR

CA
Pà

g. 
6

PA
RA

UL
ES

  D
EL

  D
IR

EC
TO

R
Pà

g. 
7

NO
U 

 C
ON

TE
XT

  D
’A

PR
EN

EN
TA

TG
E

Pà
g. 

8

AP
IM

A
Pà

g. 
9

AP
RE

NE
M

   A
M

B 
 E

LS
  A

M
BI

EN
TS

Pà
g. 

10

TR
EB

AL
LE

M
   J

UN
TS

Pà
g. 

12



08 09 10 11 12 13 14 15

EL
S 

 N
OS

TR
ES

  V
AL

OR
S

Pà
g. 

15

LE
S 

 TI
C 

  A
   L

’E
SC

OL
A

Pà
g. 

21

SE
TM

AN
A 

  D
EL

   L
LIB

RE
Pà

g. 
22

SO
M

IA
M

 I D
IV

ER
TI

M
 A

M
B 

CI
ÈN

CI
A

Pà
g. 

24

LE
S 

 N
OS

TR
ES

  E
SC

AP
AD

ES
Pà

g. 
27

SE
M

IP
RE

SE
NC

IA
LI

TA
T 

  A
   E

SO
Pà

g. 
29

EL
  N

OS
TR

E 
 D

AR
RE

R 
CU

RS
 

Pà
g. 

30

PR
EM

IS
  I 

 C
ON

CU
RS

OS
 

Pà
g. 

33
CONTINGUTS



Edita:
Imprenta J. Pons
Carretera de Nova, 137
07730 ALAIOR (Baleares)
info@imprentapons.com 

Redacción: La Salle Alaior
Fotografía: La Salle Alaior
Diseño Gráfico: Begoña Samper Mercadal

La Salle Alaior
C/ Verge del Toro, 86
07730 Alaior
Tel. 971 37 22 53 · Fax: 971 37 81 20
alaior@lasallevp.es
www.colegiolasallealaior.es

d’acompanyar els nostres infants 
i joves, avui, es tradueix en una 
exigència per preparar-los en l’es-
perit crític, madur i empàtic cap als 
altres. Per aquest motiu, hem de 
tenir present que per educar en la 
responsabilitat hem d’educar en 
l’exercici de l’autonomia perso-
nal. La Salle va crear en el dia a 
dia escolar, el clima propici per un 
ambient de treball, reflexió i vigi-
lància no només pedagògica, sinó 
també moral i espiritual.

Responsabilitat és la capacitat 
de sentir-se obligat a donar una 
resposta o a complir una missió 
sense ninguna pressió externa. 
Per tant, qui adquireix una respon-
sabilitat, sempre ha de respondre 
d’alguna cosa davant d’algú, i res-
ponsable és aquella persona que 
està capacitada para donar raó 
d’aquests actes.

Hi ha valors i contravalors que 
estan molt a prop de la respon-
sabilitat. Valors propers a la res-
ponsabilitat com el respecte, la 
confiança, la llibertat, la justícia, la 
honradesa, la sinceritat, el diàleg, 
la dignitat, l’optimisme, la constàn-
cia, la generositat i l’esforç. I exis-
teixen també contravalors que 
dificulten la responsabilitat com 
la injustícia, la indiferència, l’apa-
tia, la inconstància, la repressió, la 
desconfiança i el pessimisme.

Per a La Salle, aquesta exigència 
basada en valors profunds era in-
herent a la seva vida i sempre va 
educar des del cor, amb l’alegria 
de renovar i ser present.

Seguint els passos de La Salle, 
apareixen en els seus escrits fre-
qüentment paraules com: fidelitat, 
perseverança, exigència. Ell sem-
pre fou conscient que vivia la seva 
vocació de compromís en com-
promís i que després de molts dis-
cerniments, consultes i moments 
de pregària va anar descobrint 
quin era el següent pas que havia 
de donar.

Com educadors i educadores 
sabem que la paraula ha d’anar 
acompanyada del testimoni per-
sonal. Només una relació educa-
tiva responsable en aquesta línia 
pot moure els cors dels alumnes 
i conduir-los a Déu. La voluntat 
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PARAULES DE LA DIRECTORA
DE XARXES D’OBRES 

Pàg. 5

JOANA MARIA CUNILL
Directora de Xarxes d’Obres Educatives

Benvolguts alumnes, pares, 
professors, comunitat de ger-
mans, educadors, personal no 
docent i amics de La Salle:

és per a mi un vertader plaer 
gaudir de l’oportunitat que m’ha 
donat la direcció del col·legi La 
Salle d’Alaior d’adreçar-vos unes 
paraules al final del curs utilitzant 
aquest mitjà tan especial. 

És el moment de recordar el que 
ha estat aquest curs tan difícil per 
a tots i de donar-vos les gràcies 
a cada un de vosaltres. Als alum-
nes, per haver complit totes les 
mesures que ha anat marcant el 
col·legi i per tota la tasca duta a 
terme. Amb això heu contribuït 
a crear un clima de convivència 
òptim per a l’avanç en el vostre 
aprenentatge individual. 

A les famílies, per la confiança 
en el col·legi La Salle d’Alaior i 
en la Institució, i per l’acceptació 
i el suport al pla de contingèn-
cia. Als professors, per la dispo-
nibilitat, l’adaptació als canvis 
continus, el temps de dedicació 
extra i el seguiment constant 
dels alumnes i les seves famí-
lies. Heu aconseguit que el dia 
a dia hagi estat una realitat per 
fer camí amb confiança i segu-

retat. A l’equip directiu, perquè 
sempre ha cregut en el treba-
ll conjunt i perquè ha convertit 
una amenaça en una oportuni-
tat per fer possible un espai se-
gur i de progrés. I a tots els la-
sal·lians, per tots els moments 
viscuts conjuntament i que us 
han fet créixer com a persones, 
avançant en confiança i respon-
sabilitat.

Aquest curs hem treballat el 
valor de la responsabilitat mit-
jançant el lema I tu, què tries? 
i hem continuat construint junts 
la nostra història. A més, a La 
Salle d’Alaior heu fent front a 
la realitat actual des del com-
promís, la responsabilitat, la 
fidelitat creativa, la innovació 
i la passió educativa. Em sent 
agraïda de comptar amb per-
sones com vosaltres, amb les 
quals compartesc els valors del 
nostre Caràcter Propi: l’educa-
ció continua sent una resposta 
que fa que el futur sigui possi-
ble. 

Durant el curs, heu reflexionat 
sobre la importància en la vos-
tra vida d’escollir lliurement i 
respondre davant les diferents 
situacions per millorar la respon-
sabilitat i la implicació de tots els 

membres de la comunitat edu-
cativa; per col·laborar perquè la 
participació de tots en l’obra edu-
cativa millori; per creure, des de 
la interioritat, que sou capaços 
d’assumir el vostre potencial i 
desenvolupar-lo per fer un món 
més just i més humà; per des-
cobrir les vostres aptituds perso-
nals, les quals ens enriqueixen 
conjuntament. En definitiva, per 
ajudar-nos a créixer junts en els 
valors heretats de Sant Joan 
Baptista de La Salle.

Als que ja acabau els estudis al 
centre, desitj que hàgiu après 
gaudint i que en el vostre cor La 
Salle d’Alaior segueixi essent la 
vostra escola.

Per acabar, només vull dir-vos 
gràcies a tots per ser La Salle. 
Gràcies perquè res és impos-
sible si treballam junts. Gràcies 
per confiar en el nostre projecte 
educatiu, per anar més enllà i 
per construir un nou futur.

Agraesc haver pogut compartir 
aquestes reflexions amb vosal-
tres. Tots sou membres molt va-
luosos de la comunitat educati-
va de La Salle d’Alaior. 

Us desitj un bon estiu!
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UN CURSO ESPECIAL

CARLOS ROCA
Delegado Salle Menorca

MONTEMOS 
TRES TIENDAS

Muchos de los lectores ya co-
nocerán el Proyecto 3T. De no 
ser así, os comento que se 
trata de unos encuentros de 
interioridad de nuestro sector, 
que abarca a todas las comu-
nidades de La Salle de Balea-
res, Comunidad Valenciana y 
Teruel.

Su nombre nos lleva al pasa-
je del Evangelio donde Jesús, 
Pedro, Santiago y Juan suben 
a la montaña y Jesús se trans-
figura resplandeciendo como 
el sol con Moisés y Elías. En 
ese instante Pedro sugiere 
montar tres tiendas después 

de decirle a Jesús “¡Qué bien 
se está aquí!” 

A estos encuentros nos senti-
mos especialmente invitados 
todos los que formamos par-
te de esta gran familia y se 
abre a cualquier persona que 
desee compartir una mañana 
de reflexión y oración en tor-
no a una temática concreta. 
Este curso, el tema ha sido 
de sumo interés al tener como 
hilo conductor a la figura de la 
mujer en la Biblia.

La pandemia nos ha obligado 
a todos a replantearnos una 

manera diferente de vida y las 
3T, durante este curso, no ha 
querido faltar a su cita. Los 
encuentros virtuales nos han 
ayudado a animarnos en mo-
mentos difíciles y a sentirnos 
una comunidad plena, porque 
cuida y cultiva el encuentro, no 
meramente físico sino también 
el espiritual.

Desde estas líneas agradecer 
a todos los que, a pesar de las 
dificultades, han montado las 
tres tiendas y animar a abrir 
otras nuevas para todos los 
que deseen el curso que viene 
a entrar en ellas. 

3t



Este ha sido un año difícil 
para todos. Todavía nos en-
contramos en una situación 
sanitaria que nos está ha-
ciendo mucho daño y no nos 
permite llevar una vida nor-
mal como estábamos acos-
tumbrados. Muchas familias 
han sufrido alguna pérdida de 
algún familiar o amigo y en al-
gunos casos ha sido más gra-
ve al no poder despedirse de 
una manera natural. Quiero 
mandarles un fuerte abrazo 
y mucho ánimo para superar 
estos duros momentos. No 
nos queda otra opción que 
intentar ser positivos y es-
perar que con la vacunación 
consigamos superar esta du-
rísima situación que nos ha 
hecho cambiar nuestro estilo 
de vida y también reflexionar 
sobre muchas cosas, a las 
que antes le dábamos mucho 
valor pero que realmente no 
lo tenían o no eran indispen-
sables. 

Tengo que felicitar a nues-
tros alumnos y familias por 
el comportamiento ejemplar 
que han tenido a lo largo de 
todo este tiempo. Han sido 
capaces, junto con el profe-

sorado, de darnos una lec-
ción a todos de adaptación 
y superación ante las adver-
sidades. A algunos les ha 
costado más y se han sen-
tido un poco desmotivados 
o les ha costado adaptarse 
a las diferentes situaciones 
pero, en general, su actitud 
y predisposición al trabajo 
ha sido excelente. 

Esperamos y deseamos que 
el curso 2021-22 podamos 
iniciarlo con la mayor norma-
lidad posible y que aprenda-
mos de los errores cometidos 
y que, juntos con responsa-
bilidad y cariño, como hemos 
hecho siempre, consigamos 
llegar al final de curso satis-
fechos por el trabajo, la impli-
cación y dedicación que ha-
bremos puesto.

A nivel del Equipo Directivo, 
les puedo comunicar que, 
igual que el año pasado dá-
bamos la bienvenida al  nue-
vo jefe de estudios de Infantil 
y Primaria Ivan Marqués, al 
que aprovecho para felicitar 
por su reciente paternidad, 
el curso que viene, la Institu-
ción La Salle ha confiado en 

la continuidad del jefe de es-
tudios de Secundaria Daniel 
Martí y un servidor Antonio 
Airós, para prolongar nues-
tro mandato por tres años 
más con lo que serán nueve 
años trabajando, codo con 
codo, con el Claustro de pro-
fesores y Hermanos, con la 
Apima y el personal de ad-
ministración y con las fami-
lias que nos han apoyado en 
todo momento para llevar a 
cabo el proyecto educativo 
Lasaliano de la mejor mane-
ra posible.

Con mucha ilusión, el curso 
que viene, iniciaremos una 
nueva metodología de apren-
dizaje. Se trata de NCA (Nue-
vos Contextos de Aprendiza-
je). Todo el profesorado se ha 
estado formando y deseamos 
iniciar esta nueva andadura 
juntos con toda la ilusión del 
mundo. Estamos convenci-
dos que será un éxito y que 
nuestros alumnos lo recibirán 
entusiasmados.

Felicidades a todos por este 
curso que finaliza y aprove-
cho para desearles un feliz 
y merecido verano.

UN CURSO ESPECIAL

ANTONIO AIROS SERRANO
Director general La Salle Alaior

PARAULES 
DEL DIRECTOR

Pàg. 703
MONTEMOS 

TRES TIENDAS
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El proper curs iniciam, a les 
etapes d’infantil i primària, un 
repte il·lusionant amb la po-
sada en marxa del nou marc 
pedagògic dels centres La 
Salle. 

Som més de 100 centres 
educatius els que compar-
tim projecte educatiu con-
junt a tot l’estat. 

Es tracta d’una filosofia 
educativa que arrela a la 
nostra tradició de més de 
trescents anys d’experièn-
cia al món de l’educació i 
que mira al futur per con-
tinuar fent que l’escola 
esdevengui un espai on 
créixer de manera integral 
atenent a totes les dimen-
sions de la persona.

El Nou Context d’Aprenen-
tatge és la forma que tenim 
d’entendre l’escola en els 
temps actuals a La Salle. És 
Nou principalment amb els 
mitjans perquè els valors que 
el fonamenten són els que 
extreim del nostre Caràcter 
Propi i hem heretat de la nos-
tra tradició. 

El Context és important per-
què sabem que per acon-
seguir aprenentatges signi-
ficatius és necessari donar 
importància als escenaris 
en què es produeix l’apre-
nentatge a l’aula, els ano-
menats Àmbits Pedagògics. 

Arriba a La Salle Alaior un 
NOU CONTEXT D’APRENENTATGE

I centram la nostra atenció a 
l’Aprenentatge, a l’evolució 
personal i acadèmica del nos-
tre alumnat per contribuir, de 
la mà de les famílies,  a crear 
una vertadera comunitat edu-
cativa en la qual ells i elles 
puguin créixer, cuidar la seva 
formació integral i sentir-se 
partícips del seu entorn social 
i cultural més proper.

Diversificant els escenaris 
d’aprenentatge segons els 
objectius a treballar en mo-
ments de seminari, de taller i 
de projecte s’atenen les tres 
dimensions de la persona: el 
saber, el saber ser i el saber 
fer. 

Passat l’estiu us esperam 
per continuar fent camí 
junts, com sempre deim a 
La Salle Alaior “Junts Tot 
És Més Fàcil” i el Nou Con-
text d’Aprenentatge pre-
tén continuar contribuint a 
aconseguir aquest objectiu 
en la formació del nostre 
alumnat.



Acaba novament el curs es-
colar, el qual ha estat tot 
un repte per l’equip docent, 
alumnes, famílies, i per tot 
el col·lectiu que directament 
o indirectament formem La 
Salle d’Alaior; un curs ple-
gat de canvis.

Ha estat un any en el qual 
gràcies als pares, s’han 
pogut fer inversions impor-
tants al centre pel benefici 
dels nostres fills (canvi de 
tancaments en les aules de 
primària, tancament intern a 
l’aula d’idiomes, compra de 
nou mobiliari i equipament, 
reformes interiors, i un llarg 
etcètera), i de l’escola que 
tots ens estimem. Un edifici 
que havent complit aquest 
any el seu 40 aniversari, el 
podem considerar com un 
dels centres educatius de 
referència a Menorca.

Algunes de les moltes activi-
tats organitzades pel col·lec-
tiu de La Salle d’Alaior, du-
rant aquest curs no s’han 
pogut dur a terme (cinema, 
tómbola, excursions, puja-
da al toro, fi de curs, etc), 
i d’altres s’han adaptat a la 

situació que estem vivint. 
Dos exemples clars han es-
tat el Betlem centenari de La 
Salle, així com l’homenatge 
a la vellesa, dues activitats 
que gràcies a la inestimable 
ajuda dels antics alumes, 
pares i simpatitzants de 
l’escola, han estat possibles 
un any més.

Menció especial volem fer 
aquest any a l’Homenatge a 
la Vellesa, el qual en el seu 
25è aniversari, i gràcies a la 
comissió organitzadora i als 
molts de voluntaris i patroci-
nadors, va fer possible que en 
poc més de quatre hores, es 
poguessin servir coques amb 
xocolata calent a 450 majors 
de 80 anys, dintre del seu ter-
mo, i directament als domici-
lis de tot el terme municipal.

El curs vinent el comença-
rem amb gran il·lusió, amb 
dues fites importants per La 
Salle; el començament del 
Nou Context d’Aprenentatge 
de La Salle, amb una meto-
dologia educativa capda-
vantera, així com l’entrada 
del nostre col·legi al sistema 
Beda, com a centre formatiu 

APIMA

Pàg. 9

Cambridge, com a primera 
passa per convertir-nos en 
els anys vinents en un cen-
tre trilingüe.

Volem tancar aquestes pa-
raules amb un especial re-
cord a totes aquelles per-
sones, algunes d’elles que 
ja ens han deixat, sense les 
quals La Salle no seria el que 
és; persones que en èpoques 
difícils, amb un gran esforç 
econòmic i personal, i de for-
ma completament desinteres-
sada varen aconseguir lo im-
possible, portar i mantenir La 
Salle a Alaior, i construir un 
patrimoni comú que hem de 
mantenir, fent possible que 
avui els nostres fills puguin 
gaudir d’aquest meravellós 
Centre.  

Des de l’APIMA, 

moltes gràcies!

APIMA
La Salle Alaior
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APRENEM AMB ELS AMBIENTS

Els ambients són uns espais 
diferents d’aprenentatge, de 
relació i comunicació on a par-
tir de diferents propostes els 
infants poden actuar, observar, 
experimentar, construir, inven-
tar, imaginar, compartir, rela-
cionar-se, i emocionar-se.

Aquest any ho hem fet amb 
tres ambients ben diferents en-
tre ells i ben enriquidors pels 
infants: ambient d’art, ambient 
de mans fines, i de construc-
ció. Cada un d’ells mantenint 
els grups classes ja que la inte-
racció entre grups no ha estat 
possible.

06 APRENEM AMB
ELS AMBIENTS
Pàg. 10
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APRENEM AMB ELS AMBIENTS
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TREBALLEM JUNTS
L’estructura cooperativa d’apre-
nentatge és un dels eixos bà-
sics del projecte educatiu d’un 
centre La Salle. Ens permet el 
desenvolupament d’habilitats i 
competències molt necessàries 
per a la vida com són: col·labo-
ració, responsabilitat individual, 
cooperació, escolta, establiment 
d’acords amb els companys i 
companyes…

Enguany, les mesures de pre-
venció de la covid fan que els 
nostres alumnes estiguin asse-
guts mantenint les distàncies de 
seguretat i aplicant els protocols 
establerts. Això ens ha fet replan-
tejar la manera que tenim de tre-
ballar cooperativament per ajus-
tar-la als requeriments actuals. 
La presència de les tecnologies 
a l’aula amb l’ús de les tauletes 
digitals ha estat una eina que 
hem aprofitat per seguir afavorint 
les tasques en equip.

Alguns exemples d’aquesta me-
todologia que combina l’estructu-
ra cooperativa de l’aprenentatge 
i els projectes multidisciplinaris 
són les tasques complexes que 
han realitzat al llarg del curs els 
alumnes de secundària a dife-
rents matèries com biologia o 
geografia i història.

A la matèria de biologia, els de 
primer van investigar en grups 
d’experts al voltant dels bacteris, 
protozous, algues i fongs. A geo-
grafia i història es va treballar al 
voltant de meteorologia i el clima 

L’aprenenta
tge

cooperatiu

en temps

de covid
i en equips cooperatius van pre-
parar diferents elements d’esta-
cions meteorològiques. Tots els 
projectes cooperatius han aca-
bat amb exposicions orals de les 
recerques realitzades.



TREBALLEM
JUNTS
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TREBALLEM JUNTS

07
Tallers

de 

primària

Enguany els tallers, a causa 
dels protocols de prevenció 
i les mesures sanitàries, no 
s’han pogut fer per internivells. 
En una situació més normalit-
zada, els tallers es plantegen 
com una continuïtat dels am-
bients d’infantil constituint mo-
ments d’aprenentatge i de re-
lació entre l’alumnat de l’etapa 
de diferents cursos.

Els objectius principals: apren-
dre a través de l’experimenta-
ció, el joc i el treball coopera-
tiu, fomentat la creativitat dels 
nostres alumnes si s’han pogut 
mantenir i s’han realitzat activi-
tats pràctiques, manipulatives i 
gamificades.
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A la nostra escola el treball per 
projectes a infantil ens permet 
fomentar la feina en equip en-
tre tots els que formem la co-
munitat educativa de La Salle a 
Alaior. Les famílies s’impliquen 
i així posam en pràctica una 
metodologia activa que forma 
el que anomenam a La Salle 
Estructura Cooperativa d’Apre-
nentatge i esdevé una expe-
riència vivencial i significativa 
per l’alumnat.

Les capacitats de conèixer, 
adquirir, aplicar, utilitzar, com-
prendre i expressar, així com 
aprendre a valorar la seva prò-
pia participació són els eixos 
fonamentals dels projectes a 
La Salle Alaior sempre fona-
mentats amb els valors del 
nostre Caràcter Propi.

La investigació que es du a 
terme a casa, culmina en una 
presentació a la resta de la 
classe, compartint els seus 
descobriments, cosa que és 
gratificant pels nostres petits 
protagonistes.



ELS NOSTRES VALORS

ELS NOSTRES
VALORS

Pàg. 1508

L’educació en valors és un 
dels eixos bàsics del Projec-
te Educatiu del nostre centre. 
D’aquesta manera es progra-
men campanyes i activitats que 
ens permetin treballar-los de 
manera vertical. I encara que 
enguany ha sigut un any dife-
rent, sempre amb les mesures 
pertinents, hem pogut realitzar 
activitats amb els nostre grup 
de referència en cada una de 
les etapes educatives i de ma-
nera transversal.

Hem treballat el dia de la Pau, 
transmetent a tot l’alumnat el 
valor del respecte i la toleràn-
cia, i recalcant-los que cal trac-
tar els problemes a partir del 
diàleg i l’enteniment.

Hem recordat el dia de la Dona 
assignant un lloc a les dones 
més especials de les famílies 
dels nostres alumnes. Han xe-
rrat de d’àvies, mares, germa-
nes, totes i cada una d’elles 
úniques i diferents.

Aprofitant el Dia de les Famí-
lies hem xerrat de la diversitat 
que avui dia existeixen, i a la 
vegada,  hem signat un mani-
fest on ens hem compromès a 
contribuir a viure en una socie-
tat més justa i tolerant.

Hem seguit treballant junts el 

Nadal, preparant petits detalls 
que compartir amb la família, 
o el Carnaval on enguany hem 
dissenyat unes màscares fan-
tàstiques i acolorides. La tradi-
cional celebració del dia de La 
Salle amb coca i xocolata i jocs 
al pati, recordant sempre la la-
bor del nostre fundador Joan 
Baptista. 

Enguany les Jornades Soli-
dàries les hem dedicades a 
apropar a l’alumnat a la realitat 
de les Obres Socioeducatives 
que té La Salle al món.

En el cas dels grups de 
primària, han compartit l’expe-
riència d’algunes de les mes-
tres del nostre claustre i també 
d’un  mestre del claustre de La 
Salle Maó que han participat en 
projectes d’estiu amb la nostra 
ONG PROIDEBA. 

Els grups de secundària han tin-
gut una oportunitat especial de 
la mà del germà Rafa Matas i 
han conegut el projecte Fratelli. 

El germà Rafa Matas pertany 
al nostre Sector i actualment 
està destinat a Roma on ocupa 
el càrrec de Conseller Gene-
ral de l’Institut formant part de 
l’equip del nostre Germà Su-
perior General. Ha explicat la 
seva experiència a Fratelli, al 

Líban, on La Salle i els Maris-
tes comparteixen missió…
 
I, per últim, hem participat e
n un projecte anomenat ORAR-
TE amb els nostres companys 
de La Salle de Maó. 

Jornades

solidàries
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LES TECNOLOGIES A L’ESCOLA

Introduïm als

nostres 

projectes i 

tallers

eines tic
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SETMANA DEL LLIBRE

Com cada curs, durant aques-
ta setmana les reflexions del 
matí i l’ambientació de l’escola 
van tractar sobre la lectura. La 
situació actual ens va fer plan-
tejar de manera diferent les 
activitats que cada any orga-
nitzàvem i, per aquest motiu en 
vàrem introduir una d’especial 
amb l’objectiu de fer partícips 
a tot l’alumnat del centre. Ens 
vam atrevir a posar en marxa el 
primer concurs de dibuix i na-
rració curta de l’escola.

D’aquesta manera, els cursos 
d´Infantil i 1r i 2n de Primària 
participaren fent un dibuix rela-
cionat amb el món de la litera-
tura, mentre que els cursos de 
3r a 6è de Primària van escriu-
re un relat curt sobre la mateixa 
temàtica. Foren els alumnes de 
secundària qui van fer de jurant 
per elegir els millors dibuixos i 
relats de cada curs. Finalment, 
l’entrega de premis es va fer dia 
23 d’abril, dia de Sant Jordi, co-
municant els guanyadors/es de 
manera virtual i entregant-los 
un llibre com a obsequi per tal 
de seguir fomentant l’hàbit de 
la lectura. 

Volem destacar la bona im-
pressió que va tenir l´alumnat 
d´ESO a l´hora de valorar les 
obres presentades. Tots els 
participants d’EI i EP van fer un 

gran esforç tant en la presen-
tació dels dibuixos com en la 
qualitat dels relats. I, de la ma-
teixa manera, felicitar l´alum-
nat d´ESO per la professiona-
litat que demostraren durant la 
seva tasca com a jurats.

Altres activitats que es van dur 
a terme van ser, des d’un recital 
poètic amb els alumnes de 3r 
d’ESO a la biblioteca d’Alaior a 
càrrec de Jordi Odrí, visita del 
poeta Ponç Pons a 1r d’ESO, a 
recomanacions lectores entre 
els alumnes de 1r d´ESO; o un 
Knolling literari del professorat 
recomanant lectures que pen-
sam que poden engrescar els 
nostres alumnes.

Com sempre, ha sigut tot un 
èxit. Enhorabona a tot el pro-
fessorat i als alumnes per la 
feina ben feta! 

Bon Sant Jordi!
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SETMANA DEL LLIBRE
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SOMIAM I ENS DIVERTIM 
AMB LA CIÈNCIA

La Salle Somia Ciència manté 
viu el seu objectiu de crear es-
pais de recerca, d’experimen-
tació i de compartir descobri-
ments entre grans i petits. En 
l’edició d’enguany els apadri-
naments entre cursos han estat 
virtuals però això no ha llevat 
essència al que hem compartit.

Dinamitzar aquest tipus d’acti-
vitats és un objectiu de tots els 
centres La Salle del nostre sec-
tor i pretèn afavorir la curiositat 
i la motivació vers el descobri-
ment i la pràctica científica.

La Salle

somia

ciència
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SOMIAM I ENS DIVERTIM 
AMB LA CIÈNCIA

Proves

Cangur i 

Miniolimpiades

científiques
Els alumnes de 4t d’ESO Llo-
renç Palliser i Martí Galcerán, 
van participar el passat 6 de 
maig a les miniolimpiades de 
Física i química a la seu univer-
sitària d’Alaior. 

Un any més, el nostre centre 
ha participat des de cinquè fins 
a quart de secundària a les 
Proves Cangur de matemàti-
ques com una activitat organit-
zada pel departament vertical 
de Ciències que vol afavorir la 
curiositat i la recerca en l’ámbit 
lógico-matemàtic. La categoria 
de tercer i quart d’ESO partici-
pa en el concurs general de tot 
Balears, la resta de cursos ho 
fan a nivell intern. A nivell intern 
es fa un concurs entre l’alum-
nat de cinquè a segon d’ESO i 
els premiats reben un diploma i 
se’ls fa un reconeixement.



TECNOLOGIA

PROJECTES

Projectes

Tecnologia

La matèria de tecnologies està 
programada a secundària com 
un espai on el disseny, la rea-
lització i la presentació de pro-
jectes són l’eix fonamental.

L’objectiu és posar en pràcti-
ca els coneixements apresos 
a les matèries de ciències que 
ens permeten reflexionar so-
bre les aplicacions que poden 
tenir, a la nostra vida quotidia-
na, en l’àmbit de la tecnologia.

11SOMIAM
CIÈNCIA
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LES NOSTRES ESCAPADES

Les sortides que es programen 
a la nostra escola ens perme-
ten complementar els contin-
guts apresos a les aules d´una 
manera més lúdica.

 A Infantil hem pogut fer po-
ques sortides, ens hem mo-
gut pel poble d’Alaior  gaudint 
dels carrers i berenant al parc 
del Munt de l’Angel amb bones 
vistes i a l’aire lliure; i els més 
petits han sortit a cercar fulles 
de morera pels seus cucs de 
seda, que finalment s’han con-
vertit en papallones.

A l’etapa d’EP hem pogut rea-
litzar una Gimcana cultural per 
tot el poble d’Alaior, coneixent 
així la nostra cultura i les nos-
tres tradicions. També alguns 
grups hem pogut visitar, a Sant 
Diego, les exposicions de “La 
mar de plàstics” i de l’artista 
local Pau Sintes. A més, els 
alumnes de 3r i 4t han acabat 
el curs anant a la platja i els de 
5è i 6è amb una jornada de ka-
yaks i senderisme conscient a 
Es Grau. 

A l´etapa d´ESO hem acabat 
cada trimestre amb una ex-
cursió. Així, abans de les va-
cances de Nadal vam fer una 
caminada per les rodalies d´A-
laior i el darrer dia de classe 
abans de Setmana Santa vam 
fer un tram del Camí de Ca-

valls, de Binimel.là a Platges 
de Fornells.

Durant el tercer trimestre els 
de 1r han fet la sortida a Cor-
nia Nou i Museu de Menorca, 
els de 2n a Santa Àgueda, els 
de 3r un matí de kayaks a For-
nells i  4t la sortida a La Mola 
de Maó.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r hem 
acabat el curs amb l´excursió 
a la platja de Pregonda. I els 
de 4t hem gaudit de dos dies 
d’aventura, una sortida amb 
vaixell per la costa sud de l’Illa 
i una ruta amb vehicles jeep. 
Aquestes darreres sortides 
dels finalistes s’han propo-
sat com a alternativa al viatge 
d´estudis.
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Aquest curs ha suposat tot un 
repte en molts aspectes. En el 
cas dels majors del centre, els
alumnes de tercer i quart 
d’ESO, això ha suposat desen-
volupar el curs en semipresen-
cialitat. Una novetat que vam 
afrontar amb optimisme i il·lu-
sió, coordinada des del profes-
sorat de secundària que ha tre-
ballat en equip, perquè sabem 
que només coordinadament 
podem aconseguir els nostres 
objectius amb èxit.

Com ja va passar durant el con-
finament, la plataforma digital 
de La Salle, l’entorn Sallenet, 
ha estat l’eina fonamental per 
dur a terme el seguiment de 
les activitats educatives que 
l’alumnat ha de desenvolupar 
en cadascuna de les matèries.
Així, el grups de tercer i quart es 
van dividir per la meitat i l’alum-
nat venia al centre en dies alter-
ns. Quan eren a casa, seguien 
les classes online de la matèria 
d’anglès i realitzaven les tas-
ques encomanades. A partir del 
segon trimestre, amb la millora 
de les condicions sanitàries, 
l’horari de presencialitat a l’es-
cola va anar augmentant i fent 
possible que guanyessin en 
permanència i s’afavorís l’as-
soliment d’una rutina de treball 
més continuada.

Arribats a aquest punt, podem 
valorar molt positivament la 
tasca conjunta de professorat i
alumnat que ha permès que 
una condició tant excepcio-
nal com la pandèmia no ten-
gui conseqüències greus en 
el desenvolupament acadèmic 
del nostre alumnat. Podem afir-
mar que s’han complert els ob-
jectius marcats a les programa-
cions docents de les diferents
matèries i que estem satisfets 
amb la capacitat de la majoria 
de l’alumnat per adaptar-se a 
les diferents situacions viscu-
des al llarg d’aquest curs.

Per la millora de les condicions 
de la pandèmia, hem pogut aca-
bar el curs amb total presencia-
litat cosa que ha reforçat vincles 
dels grups i ha donat una certa 
normalitat al final de curs.

LA SEMIPRESENCIALITAT,
TOT UN REPTE 
A 3r i 4t D’ESO
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grup que ha anat pujant  cada 
curs amb el llibre fins arribar a 4t 
d’ESO. És un gran record!!

Durant la primària hem viscut 
moltes anècdotes que recor-
darem amb molta estimació.  
Una d´elles va ser a segon de 
primària, on ens van regalar uns 
pollets. Noltros érem els encarre-
gats de cuidar-los i mantenir-los. 
Un dels matins, quan vàrem 
arribar a l´escola , vàrem trobar 
tots els animalets amollats per la 
classe amb més d’un “regalet”.

De  les convivències i acampa-
des que hem fet podríem contar 
moltes coses. En una d’aques-
tes, a 6è de primària, la profes-
sora ens havia posat hora límit 
per dormir-nos, però estàvem 
tots desperts quan ella va en-
trar i la solució va ser fer-nos els 
dormits a excepció d’un que va 
veure més viable llançar-se del 
llit a un cúmul de motxilles, roba, 
sacs...I encara tenim tots la imat-
ge del nostre company totalment 
amagat entre tota la roba i la pro-
fessora va passar sense ador-
nar-se’n de res.

A l´etapa d´ESO també hem 
compartit molts moments, com 
a 3r d´ESO que vam participar a 
la Fira de la Ciència amb el pro-
jecte Reacciona. Allà vam com-

En aquests darrers dies del curs 
de 4t d´ESO volíem aprofitar 
aquest espai per recordar algu-
nes de les vivències que hem 
compartit durant aquests anys 
d´escolarització a La Salle.

Una de les coses que més apre-
ciem  de la nostra escola és el 
clima de familiaritat que hi ha en 
el centre. Això es veu ja des de 
petits durant el període d´infantil 
dels 3 als 5 anys  quan vàrem 
tenir com a mestra a Melisa Al-
zina.  Tots recordam el moment 
en què vam passar a primària i li 
vàrem dir: “Cada dia vindrem a 
veure’t”. Nosaltres hem complit 
la nostra paraula i des d´aquell 
dia no hem deixat d’anar a visi-
tar-la en els patis. Aquesta eta-
pa sempre la recordarem per-
què vam ser els seus primers 
alumnes i ella va ser la primera 
persona que ens va mostrar els 
valors de La Salle.

Una altra de les anècdotes que 
sempre recordarem és que ens 
anàvem tornant  dues titelles 
(Mica i Pola) i un llibre. Cada 
setmana un alumne convivia 
amb Mica i Pola i guardava els 
records amb ells a dins del llibre. 
A final del curs vàrem tenir un lli-
bre complet amb les aventures 
de cada un amb les titelles. Per 
no oblidar-nos mai, som l’únic 

partir la nostra experiència amb 
companys d´altres centres. Molts 
ho recordam perquè vam estar 
malalts tots a la vegada i havíem 
de repartir- nos els torns.

Vam haver de començar 4t 
d´ESO de manera semi pre-
sencial. Ha estat un curs molt 
diferent amb les videotrucades 
que ja formen part del nostre 
dia a dia. Recordam amb “ca-
rinyo” el dia que, gràcies a la 
millora de les condicions sani-
tàries, ens vam poder retrobar 
els dos grups a l´escola.

I, per acabar, volem donar les 
gràcies a tot el professorat per 
haver format part d´aquesta tra-
jectòria. La majoria de noltros 
hem estat aquí des dels 3 anys 
i molts de voltros heu sigut com 
la nostra segona família. Gràcies  
per mostrar-nos el valors i a sa-
ber destriar allò que està bé del 
que no,  i per donar-nos llibertat 
d´opinió. Gràcies també a les 
nostres famílies per haver contri-
buït a poder fer moltes activitats 
durant aquests anys.

I per últim, moltes gràcies als 
nostres companys perquè tots 
formam una gran pinya i per ha-
ver compartit tantes experiències 
junts i emportar-nos una gran 
amistat per a sempre.

EL NOSTRE DARRER CURS 
A L’ESCOLA
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EL NOSTRE DARRER CURS 
A L’ESCOLA
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PREMIS I CONCURSOS
estat en Josep López i na Sofía 
Pou a la modalitat de llengua 
catalana i na Nina Fernández i 
na María Pou a la de llengua 
castellana.

També volem felicitar des 
d’aquí als nostres exalumnes 
de 4t d’ESO Mari Li Morello, 
Andrea Lopera i Marc Sin-
tes que varen rebre el premi 
d’excel·lència educativa que 
s’atorga a Educació Secun-
dària per haver tret durant els 
quatre cursos una mitjana su-
perior a 9.

Des d’aquest espai de la 
revista, que sempre és el 
nostre petit anuari, tots els 
que formam la comunitat de 
La Salle Alaior felicitam als 
alumnes premiats i els en-
coratjam a seguir explorant 
les seves capacitats en tots 
aquests àmbits.

MOLTES FELICITATS!

Com cada curs, els nostres 
alumnes han anat participant 
en diferents certàmens de 
creació literària, artística o 
en proves de coneixements 
diverses. La participació en 
aquestes activitats és un punt 
de motivació més que vo-
lem estimular entre el nostre 
alumnat que els permet apro-
fundir en els aprenentatges 
adquirits i tenir noves expe-
riències.

En Xavier Sintes, n’Ayla Bur-
gos, na Brier Self i na Núria 
Sintes són els alumnes de 6è 
de primària que han resultat fi-
nalistes de Menorca de la 40a 
edició del concurs “¿Qué es un 
rey para ti?”. 

Al concurs “Un Parlament per 
a tots i totes” l’alumne Lluís 
Higuero de 6è de primària ha 
resultat guardonat amb el 3r 
premi de Redacció categoria 
Menorca.

Al certamen literari i artístic ce-
lebrat per Sant Jordi, els guan-
yadors van ser Iker Montañés, 
Aina Sintes, Andrea Esposito, 
Paula Mascaró, Juan Carlos 
Álvarez, Nora Muñoz, Shana 
Loor, África Salas, Emilio Agis, 
Hugo Muñoz, Beatrice Rivera, 
Uriel Ruiz, Noemí Borrás, Alba 
Mascaró, Nadir Kasmi, David 
Memu, Daniela Expósito i Jon 
Cardona.

Els nostres alumnes de 4t 
d’ESO Martí Galcerán i Llo-
renç Palliser han participat en 
les mini olimpíades de Física 
i Química a la seu universi-
tària d’Alaior.

Des de 5è de Primària fins a 
4t d’ESO hem tornat a parti-
cipar en les proves Cangur 
de matemàtiques. Els grups 
de 3r i 4t d’ESO participen a 
nivell general de tot Balears. 
I de 5è a 2n d’ESO es trac-
ta d’un concurs a nivell intern 
en el que els guanyadors van 
ser en Jayro Caules, Noah 
Alonso, Aidan Willemse, Pere 
Mercadal, Francesc de Haro, 
Andrea Vallecillo, Luna Lu-
que, María Pou.

Enguany els alumnes de 2n 
d’ESO finalistes del concurs de 
relat breu de Coca-Cola han 

Premis a

l’exel·lència
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