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un repte, perquè fins fa unes 
dècades la nostra societat era 
bastant monocromàtica i allò 
diferent o divers acostumava a 
ser vist com una amenaça per 
al sistema.

La diversitat a tots els nivells 
de les nostres vides ha posat 
de manifest la necessitat de 
treballar i aprofundir en les ac-
tituds d’acollida i acceptació 
d’allò que percebem com a “di-
ferent”. Si fins fa poc la diferèn-
cia es veia gairebé com una 
provocació, avui la diferència 
es veu com la “normalitat”, per-
què tots som, d’alguna mane-
ra, diferents.

Només des de la recepció i 
l’acceptació de l’altre podem 
construir la nova civilització 
de l’amor, per això és impor-
tant que en les nostres obres 
dediquem temps, esforç... en 
aprofundir en elles com a ac-
tituds fonamentals del ciutadà 
del segle XXI.

Podem dir que l’acollida de 
l’estranger i l’acceptació dels 
diferents formen part de la tra-
dició lasal•liana, naturalment 
aquests conceptes s’han adap-
tat a la realitat de cada època 
històrica.

En l’actualitat “La Salle” apos-
ta clarament per l’acollida i 
l’acceptació de totes aquelles 
persones que conformen el 
que s’ha anomenat diversitat 
i cadascuna de les seves ma-
nifestacions. En el “Caràcter 
Propi dels Centres La Salle” 
hi ha moltes referències ex-
plícites o implícites a aquesta 
realitat i les respostes que des 
de la nostra xarxa d’obres in-
tentem donar.
Recorda que a la teva escola, 
estàs a casa!

Durant el curs 2021-2022 hem 
aprofundit en dos valors pro-
fundament cristians que de 
diferents maneres, sempre 
adaptant-nos al moment cultu-
ral concret, s’han viscut en la 
història lasal•liana: ACOLLIDA 
I ACCEPTACIÓ. Dos termes 
diferents però complementaris.

No són dos valors nous, han 
estat presents al llarg de la 
història de la humanitat, tot i 
que les circumstàncies actuals 
fan que siguin d’actualitat en 
aquest moment. La raó no és 
altra que la gran diversitat que 
caracteritza la nostra societat. 
Diversitat en tots els aspectes 
que podem imaginar, diversitat 
que avui es viu com a rique-
sa, però al mateix temps és 

   A LA SALLE ALAIOR 
                      ESTÀS A CASA



PARAULES DE LA DIRECTORA
DE XARXES D’OBRES 
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JOANA MARIA CUNILL
Directora de Xarxes d’Obres Educatives

Benvolguts alumnes, famílies, 
educadors, comunitat de ger-
mans i amics de La Salle,

És per a mi un vertader plaer 
tenir l’oportunitat que m’ha do-
nat la direcció del col•legi La 
Salle d’Alaior d’adreçar-vos 
unes paraules al final del curs 
a través d’aquest mitjà tan es-
pecial. 

És el moment de recordar el 
que ha estat aquest curs 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 marcat el 
col•legi i per tota la tasca duta a 
terme. Amb això heu contribuït 
a crear un clima de convivència 
òptim per avançar en el vostre 
aprenentatge individual. A les 
famílies, per la confiança en el 
col•legi La Salle Alaior i en la 
institució, i per l’acceptació i el 
suport constants. 

Als educadors (docents i no 
docents), per la disponibilitat, 
l’adaptació als canvis continus, 
el temps de dedicació extra i el 
seguiment constant dels alum-
nes i les seves famílies. Heu 

aconseguit que el dia a dia hagi 
estat una realitat òptima per fer 
camí amb confiança i segure-
tat. A l’equip directiu, perquè 
sempre ha cregut en el treball 
conjunt i perquè constantment 
fa camí per crear oportunitats 
i per fer possible un espai se-
gur i de progrés. I a tots els la-
sal•lians, per tots els moments 
viscuts conjuntament que us 
han fet créixer com a perso-
nes, avançant en confiança i 
responsabilitat.

Aquest curs hem treballat el 
valor de l’acollida i l’accepta-
ció mitjançant el lema Estàs a 
casa, i així hem continuat cons-
truint junts la nostra història. 
Cada un de vosaltres sou, i us 
hi heu de sentir, part de la fa-
mília lasal•liana i essència del 
gran projecte que es va fent 
realitat. Junts heu promogut 
actituds d’acollida i d’accep-
tació de l’altre, reconeixent la 
diversitat com a font de rique-
sa personal i social i superant, 
així, prejudicis i estereotips. 

I, alhora, heu crescut en empa-
tia amb disposició interior, cosa 
que us ha permès arribar al cor 

i a la situació de l’altre. La co-
munitat educativa heu enfortit 
els valors humans d’igualtat, 
respecte, tolerància, pluralis-
me, cooperació i corresponsa-
bilitat social.

Em sent agraïda de comptar 
amb persones com vosaltres, 
amb les quals compartesc els 
valors del nostre Caràcter Pro-
pi: l’educació continua sent una 
resposta que fa que el futur si-
gui possible. 

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

Gràcies a tots per ser La Salle. 
Gràcies perquè res és impossi-
ble si treballam junts. Gràcies 
per confiar en el nostre projec-
te educatiu, per anar més enllà 
i per construir un nou futur.

Agraesc haver pogut compartir 
aquestes reflexions amb vosal-
tres. Tots sou membres molt 
valuosos de la comunitat edu-
cativa de La Salle Alaior. Us 
desitj un bon estiu!
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Hoy voy a permitirme la licen-
cia de recordar, con el mayor 
cariño, a mi querida vecina 
de Addaya Beni. Me viene su 
imagen apoyada a la baranda 
de su terraza saludando a toda 
nuestra familia, preguntando 
por los niños, el trabajo… en 
fin cosas de la vida. Sin em-
bargo, hay algo que siempre 
me ha llamado la atención: su 
reconocimiento y amor al co-
legio e institución de La Salle, 
donde se han formado sus 
dos hijas.: Esther e Irene.  Su 
rostro refleja una auténtica fe-
licidad cuando recuerda años 
atrás, su participación en la 
AMPA, las meditaciones de 
lecturas bíblicas, celebracio-
nes…

Siempre ha tenido buenas y 
agradecidas palabras hacia la 
comunidad educativa y la co-
munidad de hermanos y aso-
ciados. Durante años me ha 
alegrado verla, con su tan que-
rido y añorado marido Toni, en 
la misa que celebramos juntos 
todos los lasalianos de Alaior 
para despedir a los alumnos fi-
nalistas. Al final de tan solem-
ne acto, nos juntábamos los 
tres para conversar y recordar 

momentos entrañables.
Llegada estas fechas de final 
de curso Beni siempre espe-
ra con ilusión poder leer la 
revista que cada año edita su 
colegio… En alguna ocasión 
le dejé un ejemplar sobre la 
mesa de la terraza de su casa. 
Esta ilusión es la que me im-
pulsa a escribir estas palabras 
y hacer que este articulo vaya 
dedicado a ella, pues hace vi-
sible a tantas y tantas familias 
que tanto han hecho por La 
Salle, al elegirnos para com-
partir la educación de mayor 
tesoro que tenemos los pa-
dres: nuestros hijos. 

Por todo ello vale la pena que 
un ejemplar como este pueda 
llegar a todos los que, de un 
modo u otro, estamos vincula-
dos a La Salle, antiguos alum-
nos, profesores, hermanos, 
colaboradores y miembros 
asociación de familias (AMPA) 
para revivir el calor y cariño 
que todos nos tenemos como 
familia lasaliana.

Solamente por ello, es justo 
agradecer el trabajo desintere-
sado de quienes participan en 
la edición de la revista, pues 

hacen que la huella de La Salle 
continúe latente en tantos co-
razones y que, con el pasar de 
los años, nos animan a seguir 
creciendo para dar respuesta 
educativa a nuestros jóvenes.

Deseo que la lectura de los 
momentos más significativos 
de este curso traiga también, 
bonitos recuerdos a quienes, 
como Beni, ya tuvieron la opor-
tunidad de pasar por nuestro 
colegio. 

A todos ellos y a los que tene-
mos ahora en nuestras men-
tes, que viva Jesús dentro en 
sus corazones, por siempre.

CARLOS ROCA
Delegado Salle Menorca

A BENI...



Este curso lo recordaremos 
como el de la vuelta a la “nor-
malidad”. Ha sido un año in-
tenso para todos y todas con 
muchos cambios a lo largo del 
año marcado por la pandemia. 
También a nivel institucional, 
con la introducción de la nueva 
metodología de NCA.

Toca hacer balance y, lo prime-
ro de todo, es agradecer el gran 
esfuerzo de todo el profesora-
do que se ha implicado al máxi-
mo para sacar adelante todo el 
trabajo que suponía el cambio 
metodológico. A nuestro alum-
nado, que se ha adaptado muy 
bien y nos han ayudado en 
todo momento para sacar ade-
lante su trabajo. Al personal de 
administración y mantenimien-
to que no han parado de aten-
der a las demandas de las fa-
milias y las del propio edificio. 
A nuestra APIMA, incansable a 
pesar de las dificultades, que 
ha intentado en todo momento 
estar a la altura y dar respues-
ta a todas las necesidades que 
surgían en el día a día. 

Lo más importante es que ha 
conseguido sacar adelante 
los proyectos que se marcó 

al inicio de curso.  A las fami-
lias, que nos han facilitado el 
trabajo y han colaborado en la 
implementación de NCA.  El 
nuevo contexto de aprendizaje 
que ya está en marcha en Edu-
cación Infantil y Primaria, y que 
el próximo curso se iniciará en 
primero de la ESO. 

También será un curso marca-
do por la entrada de la nueva 
ley educativa (LOMLOE) que 
se aplicará en los cursos impa-
res de todas las etapas educa-
tivas y que los docentes están 
preparando para tenerlo todo a 
punto en septiembre.

Este es mi séptimo año como 
director del centro y puede 
decir con orgullo que es un 
placer representar a La Salle 
Alaior en todos los foros y re-
uniones que se realizan a lo 
largo del año. Todos y todas 
podemos estar muy conten-
tos del trabajo realizado y el 
reconocimiento que recibimos 
de otras instituciones guber-
namentales y sociales. Es un 
gusto salir de excursión, de 
convivencias e ir de viaje con 
nuestro alumnado. En estas 
situaciones, es donde verda-

deramente nos damos cuen-
ta de los valores que nos in-
culcó nuestro fundador San 
Juan Bautista de La Salle. El 
alumnado tiene interiorizado 
estas enseñanzas  e indepen-
dientemente de los resultados 
académicos, que también son 
muy importantes, hay que feli-
citarles porque saben compor-
tarse educadamente en las di-
ferentes situaciones. Muchas 
veces hablamos que si el nivel 
no es el que esperábamos o si 
han bajado las notas, pero lo 
que es seguro, es que podrán 
aportar a la sociedad estos va-
lores que son tan importantes 
y necesarios hoy en día.

Mi más sincera enhorabuena a 
todos/as por el trabajo diario y 
el respaldo que recibimos por 
vuestra parte. Siempre habrá 
momentos en los que no es-
taremos de acuerdo o tendre-
mos diferentes visiones de un 
hecho pero con el diálogo y las 
buenas formas que nos carac-
teriza, siempre conseguimos 
una solución apropiada.
Les deseo que pasen un feliz 
verano y que disfruten de los 
maravillosos rincones que te-
nemos en nuestra isla.

PARAULES 
DEL DIRECTOR

Pàg. 703

ANTONIO AIROS SERRANO
Director general La Salle Alaior



04 NCA

Pàg. 8

Aquest curs ha estat mar-
cat en l’àmbit pedagògic per 
l’arribada a les etapes d’infan-
til i primària del Nou Context 
d’Aprenentatge (NCA) com 
a nou marc metodològic que 
compartim els centres La Salle 
de tot l’estat. 
Es tracta de la forma que te-
nim a la nostra Institució de 
veure l’escola del segle XXI, 
amb marcades referències a 
les nostres arrels en tant que 
portem més de tres-cents 
anys d’experiència educativa 
al món, però també amb un 
disseny ancorat en la legisla-
ció, que dona molta importàn-
cia al context, és a dir, a com 
és l’escenari en què es desen-
voluparà l’aprenentatge dels 
nostres infants a cada curs.

Així l’horari a l’escola es trans-
forma i esdevé una seqüència 
d’ experiències vivencials que 
cerquen la motivació de tot 
l’alumnat a partir de la diver-
sificació de les tasques que 
realitzem a les aules. Aquests 
escenaris, que a La Salle ano-
menam àmbits, s’han trans-
format en vocabulari habitual 
dels nostres fillets i filletes.

El matí comença amb l’acolli-
da, que intenta captar la nostra 
atenció, estimular els aprenen-
tatges de la jornada i treballar 

 
NOU CONTEXT D’APRENENTATGE

la planificació i programació a 
més de mantenir la nostra tra-
dicional reflexió del matí. 

Després continuem amb la res-
ta d’àmbits segons el dia i l’eta-
pa educativa: seminaris (que 
treballen els continguts més 
conceptuals, els sabers), ta-
llers (per la formació del ser i el 
creixement personal), projec-
tes (treballem el saber fer de 
forma cooperativa a ambdues 
etapes) o entorns de nivell i in-
ternivells (a l’etapa d’infantil). 

Sempre deixam un moment 
pel  tancament al final del dia, 
això  ens permet revisar el què 
hem fet, fer previsions pel dia 
vinent i fer-nos conscients dels 
aprenentatges que hem vis-
cut. Treballar la reflexió sobre 
l’aprenentatge vital i acadèmic 
és un dels eixos importants del 
nostre projecte educatiu.

El curs vinent la continuïtat de 
NCA ens portarà a la seva es-
trena a primer d’ESO. Aquest 
model de La Salle té la ca-
racterística de readaptar-se a 
cada etapa en funció del mo-
ment vital de l’alumnat i a se-
cundària partirem d’un lema 
del curs: “Com qui vull ser?” 
i organitzarem els àmbits al 
voltant de narracions d’apre-
nentatge.



La tornada a les aules a l’inici 
del curs que estem acabant, 
va suposar per a l’APIMA la 
il•lusió de retrobar-nos amb 
les activitats que any rere 
any organitzem les famílies, 
alumnes i col•lectiu de La Sa-
lle d’Alaior. Si bé la pujada 
al Toro, el cinema infantil, en 
Periquet i Guideta i Tómbola 
es varen haver de cancel•lar, 
amb la inestimable ajuda del 
grup de pessebristes es va 
obrir el nostre més que cen-
tenari Betlem.

Per sort, aquest fi de curs 
ja l’estem vivint amb total 
normalitat: viatges de 6è de 
primària i 4td’ESO i festivals 
de final de curs.

Així i tot, ha estat un any amb 
importants novetats per a 
l’APIMA i el centre. L’arriba-
da de na Maria Chung des de 
Nova York amb el programa 
BEDA - Cambridge, qui ha 
donat suport com a auxiliar 
de conversa als nostres fills, 
així com les diverses actua-
cions duites a terme al cen-
tre (millora del pati d’infantil 
amb la col•locació de gespa 
artificial, compra de mobiliari, 

nous tancaments en les aules 
de primària, reordenació de 
la porta principal i entrada...). 
Són algunes de les moltes ac-
tuacions que han estat possi-
bles gràcies a les famílies.

Si bé hemd’estar orgullosos 
del nostre centre, un dels 
centres educatius de referèn-
cia de Menorca, hem de re-
cordar que l’edifici principal 
ja té més de quaranta anys 
d’existència i això suposa la 
necessitat de dur a terme ac-
tuacions de rehabilitació i mi-
llora. 

Per aquest motiu, i una vega-
da reunits amb la Comissió de 
Patrimoni (formada pels an-
tics presidents de l’APIMA), i 
Junta Directiva (actuals dele-
gats), es va proposar i apro-
var en la passada Assemblea 
General realitzar una actua-
ció de reparació i reforç dels 
pilars de l’edifici principal, així 
com impermeabilització de la 
terrassa que dona accés a les 
aules d’Infantil i Primària.

El curs vinent, el comença-
rem amb gran il•lusió, amb 
el reinici de totes les activi-

APIMA

Pàg. 9

tats aturades per la pandè-
mia, així com la continuació i 
consolidació del sistema Be-
da-Cambridge amb l’arribada 
d’un nou auxiliar de conversa, 
i el Nou Context d’Aprenen-
tatge de La Salle. Dos pilars 
que fan que el nostre centre 
continuï un camí capdavanter 
en la formació dels nostres 
fills i filles.

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 d’Alaior 
no seria el que és. Perso-
nes que en èpoques difícils, 
amb un gran esforç econò-
mic i personal, i de forma 
completament desinteres-
sada varen aconseguir l’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 i fi-
lles puguin gaudir d’aquest 
meravellós Centre. 

Des de l’APIMA, moltes grà-
cies i bon estiu a tothom!

 
NOU CONTEXT D’APRENENTATGE

05

APIMA
La Salle Alaior



06 ARTICLE BEDA

Pàg. 10

L’equip d’idiomes del col•legi 
La Salle Alaior té com a objec-
tiu principal potenciar i millorar 
el procés d’ensenyament-apre-
nentatge de l’anglès del nostre 
alumnat. Per això, a més de la 
feina que es porta a terme dins 
l’aula i altres experiències que 
tenim al nostre abast, aquest 
curs 2021-2022 ha estat el pri-
mer any que hem començat 
a treballar amb el programa 
BEDA. 

BEDA és un programa flexi-
ble que ajuda eficaçment a la 
millora de l’ensenyament de 
l’anglès, sempre en coherència 
amb la qualitat de la resta dels 
ensenyaments i del Projecte 
Educatiu i en valors del nos-
tre col•legi. Està dirigit per les 
Escoles Catòliques de Madrid 
i Cambridge English Language 
Assessment.

BEDA consisteix en una im-
plantació gradual de l’ensenya-
ment bilingüe Català-Anglès en 
l’escola i que va reforçant i am-
pliant determinats aspectes de 
la vida educativa lingüística del 
Currículum i de l’entorn escolar. 
Això es porta a terme a través 
de tres pilars bàsics:

1- Increment qualitatiu i quan-
titatiu de l’ensenyament de 
l’anglès.

2- Formació específica del pro-
fessorat.
3- Avaluació externa amb Cam-
bridge per alumnes, professorat 
i personal del centre. 
Aquest programa es fa principal-
ment en quatre etapes, les quals 
es van fent segons s’amplia el 
nivell d’ensenyament d’anglès 
en el centre. 

Gràcies a la implantació 
d’aquest programa, hem pogut 
disposar d’una figura essencial 
per al nostre centre, una auxi-
liar de conversa, que ha suposat 
un suport eficaç per les profes-
sores i mestres d’anglès i per a 
la millora de les competències 
lingüístiques en anglès i, sobre-
tot, per l’adquisició de confiança 
i fluïdesa per part del nostre 
alumnat.

Aquest curs hem tingut la sort 
de poder comptar amb na Maria 
Chung. Ella va néixer a Brooklyn  
i  va créixer a Queens, Nova 
York. Va estudiar negocis a la 
universitat i després, va deci-
dir venir una temporada a Es-
panya a aprendre una mica de 
la nostra cultura. Com ella diu, 
es va enamorar tant del nostre 
país que, quatre anys després, 
té molt clar que vol seguir aquí. 
Del nostre centre vol destacar 
la familiaritat que ha trobat des 
d’un primer moment i la calidesa 
del professorat i l’alumnat. 

L’objectiu de l’auxiliar lingüísti-
ca, en general, és proporcionar 
un model de correcció fonètica 
i gramatical, de manera que 
l’alumnat desenvolupi la capa-
citat de comunicació en anglès 

alhora que interioritzen l’idio-
ma, fent-los veure que es po-
den divertir mentre aprenen 
anglès. L’auxiliar lingüística 
també col•labora amb les pro-
fessores i mestres en l’elabo-
ració de materials didàctics 
per tal d’incrementar la moti-
vació dels nostres alumnes.

A l’etapa d’infantil, la finalitat 
ha estat desplegar la creati-
vitat dels més petits utilitzant 
l’anglès per comunicar-se de 
forma lúdica a través d’acti-
vitats com roleplays, storyte-
lling, treballs manuals, jocs, 
cançons, vídeos i dibuixos. A 
les etapes de primària i se-
cundària ha estat més enfocat 
en fer de l’aprenentatge un 
procés lúdic en el qual l’alum-
nat se senti motivat per tre-
ballar, especialment, les se-
ves habilitats orals fent servir 
situacions reals per entendre 
diferents fets, expressar opi-
nions i demostrar un gran co-
neixement.

En conclusió, la nostra auxi-
liar de conversa, Maria Chung, 
ha tingut un paper fonamental 
en el desenvolupament de la 
llengua anglesa en el nostre 
centre, sobretot en la seva 
producció i pronunciació, i som 
conscients que això hi ha influït 
positivament en la motivació 
del nostre alumnat. A més, la 
figura de l’auxiliar de conversa 
es considera una aposta i un 
repte per fomentar en els nos-
tres alumnes un coneixement 
diferent sobre una altra realitat 
cultural que va més enllà dels 
llibres de text.



EOIES
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El nostre centre des del curs 
2018-19 participa al programa 
EOIES que oferta la Conselle-
ria d’Educació en l’àmbit d’idio-
mes estrangers. Es tracta d’un 
programa de col•laboració en-
tre els centres d’Educació Se-
cundària i les Escoles Oficials 
d’Idiomes, on donam l’oportu-
nitat que els nostres alumnes 
de 4t d’ESO puguin aconseguir 
un certificat acadèmic oficial en 
llengua anglesa reconegut pel 
Marc Europeu Comú de Re-
ferència per a les Llengües.

Al llarg de tot el curs les profes-
sores d’anglès de secundària 
de la nostra escola, na Lina i 
na Míriam, es coordinen amb 
el professorat de l’EOI que ens 
faciliten materials i orienta-
cions.  En les seves hores ha-
bituals de classe es dediquen 
algunes sessions a treballar 
segons les formes, criteris i 
nivells de l’ensenyament que 
s’imparteixen a les Escoles 
Oficials d’Idiomes amb la fina-
litat que els alumnes es fami-
liaritzin amb els criteris i format 
de les proves de les Escoles 
Oficials.

La participació al programa té 
caràcter voluntari per als alum-
nes, tot i que consideram que 
és una molt bona opció poder 
sortir de 4t d’ESO amb un títol 
oficial en llengua anglesa. La 
participació de l’alumnat en el 
programa EOIES és gratuïta, 
l’únic que han de pagar els que 
vulguin obtenir la certificació 
oficial de l’EOI són les taxes 
corresponents.

Avui en dia parlar llengües 
estrangeres ens obre moltes 
portes, tant a nivell professio-
nal com personal. No només 
és un requisit parlar idiomes, 
sinó que també és necessari 
acreditar el nivell a través de 
certificats oficials. A més, tenir 
l’objectiu de presentar-se a un 
examen d’aquest tipus pot aju-
dar a incrementar la motivació 
de l’alumnat i a prendre més 
consciència sobre el propi nive-
ll. El present curs els alumnes 
del nostre centre que han apro-
vat els exàmens escrits i orals 
que es van fer a principis de 
juny, que solen ser quasi tots, 
obtindran el nivell B1 de l’esco-
la oficial d’idiomes.

ELS ALUMNES DE 4t d’ESO 
A PER UN TÍTOL OFICIAL D’ANGLÈS!
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ORIENTACIÓ

Les aules són un reflex del 
nostre entorn i al nostre centre 
s’escolaritzen fillets, filletes i jo-
ves sense cap distinció. Cadas-
cun d’ells presenta una gran 
diversitat de característiques 
personals, tarannàs, excel•lèn-
cies o dificultats representa-
tives de la societat i la realitat 
del moment. Així doncs, partim 
d’un entorn divers que aprofi-
tem per enriquir-nos i aprendre 
els uns dels altres de manera 
cooperativa.
 
Per donar resposta a tota la 
diversitat del centre, posam a 
la seva disposició una sèrie de 
recursos preparats per realit-
zar una intervenció i seguiment 
dels seus avanços. 

Les casuístiques més recu-
rrents en què actuam solen ser 
dificultats específiques d’apre-
nentatge, trastorns de lecto-
escriptura, trastorn amb dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat o 
sense, etc.

A la nostra escola, l’equip do-
cent encarregat de complir 
aquesta funció forma part del 
departament d’orientació, òr-
gan encapçalat pels dos orien-
tadors: orientadora d’educació 
infantil i primària i l’orientador 
de secundària. La seva tasca, 
juntament amb la de les mes-
tres de suport i d’audició i llen-
guatge, és vetllar perquè tots 
els alumnes tinguin un entorn 
favorable i adaptat a les neces-

sitats educatives individuals, el 
qual els permeti avançar amb 
els seus aprenentatges i puguin 
assolir els objectius acadèmics 
amb èxit. A més, s’encarreguen 
de fer-ne un seguiment i detec-
tar possibles dificultats, junta-
ment amb l’equip docent. 

En aquest sentit, és important 
esmentar l’esforç inclusiu que 
fa La Salle d’Alaior per acon-
seguir que tothom hi tengui 
cabuda i sigui atès acord a les 
seves necessitats. 

Tant l’equip d’orientació com 
tots els mestres de la Salle 
Alaior, continuarem vetllant per 
ser una escola inclusiva i acon-
seguir que els nostres alumnes 
es desenvolupin en la seva 
màxima plenitud.



ELS NOSTRES
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Per Carnaval tots a l’escola 
ens vam disfressar!

A Infantil  vam confeccionar la 
nostra disfressa dins el projec-
te “Què passa al museu?”. Fa-
mílies, alumnes i mestres vam 
fer possible la disfressa de pin-
tors i pintores i així gaudir d’un 
dia especial.

Un any més, els fillets i filletes 
de primària férem cas al mani-
fest que ens va fer arribar en 
Bernat Figarola uns dies abans 
de Carnaval. Dilluns anàrem a 
l’escola amb sabates diferents, 
dimarts amb la roba al revés, 
dimecres amb un detall pel cap 
i el dijous ens ho posarem tot 
per semblar encara més bujots 
que mai! 
L’alumnat de secundària prefe-
rí disfressar-se només el dijous 
i vingué amb tot tipus de robes 
i disfresses per passar un dia 
diferent i entretingut a l’escola. 

ARTICLE
ORIENTACIÓ
Pàg. 12

ELS NOSTRES VALORS

Carnaval Dia de la

dona

LGTBI
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Projecte Abriga: una experièn-
cia solidària i intergeneracional

Aquest any seguint el fil del 
projecte Abriga ens han vingut 
a visitar mares i àvies dels nos-
tres alumnes per mostrar-nos 
com poder confeccionar un pe-
tit retall teixit amb llana i ganxet.  
Gràcies als seus consells els 
alumnes han acabant aprenent 
a fer un petit retall quadrat que 
formarà part d’una manta. Les 
mantes que confeccionarem 
s’enviaran a l’ONG per tal que 
puguin disposar d’elles i repar-
tir-les segons les seves neces-
sitats. Amb un petit gest podem 
aconseguir grans coses.

Jornades

Solidàries

Dia de

La Salle

La setmana de La Salle sem-
pre és especial per recordar qui 
som i d’on venim. En totes les 
etapes s’han fet un bon grapat 
d’activitats, dinàmiques i re-
flexions sobre el nostre funda-
dor i sobre les persones que 
han fet i fan possible La Salle 
al nostre poble. Hem acabat la 
setmana amb la celebració de 
la nostra festa escolar, compar-
tint la celebració de l’Eucaristia, 
d’un bon berenar de xocolata i 
coca i finalitzant la jornada amb 
jocs i activitats esportives.



ELS NOSTRES
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Nadal Diada de 

la Pau

El 31 de gener, tota l’escola va 
poder compartir una celebració 
amb el seu tutor/a dins de l’aula 
gaudint de la “Leyenda de las 
1000 grullas” com a símbol de 
Pau. Aquesta llegenda expli-
ca que si plegues 1000 grues 
tens l’oportunitat de demanar 
un desig i que es faci realitat. 
La consigna de crear grues de 
paper en lluita per la pau, ens 
recorda la història d’una de les 
petites víctimes de la bomba 
d’Hiroshima amb l’esclat de la 
II GUerra Mundial, la llegenda 
de na Sadako, la qual va plegar 
més de 1000 grues per aconse-
guir aquella pau tan desitjada i 
poder ajudar a les víctimes dels 
efectes secundaris a causa de 
la bomba.
 
Així que tot l’alumnat va escoltar 
la història de na Sadako, se’n 
va fer conscient i va plegar, di-
buixar i pintar diferents grues de 
paper per arribar a poder dema-
nar entre tots els nostre desig, 

un desig ple d’il·lusió i de força 
per donar suport a totes aque-
lles persones que avui en dia 
encara pateixen conseqüències 
d’algun acte bèl·lic.



09ELS NOSTRES
VALORS
Pàg. 16

Sant

Antoni

Hem celebrat la Diada del Po-
ble de Menorca amb el Dia de 
Sant Antoni i la tradicional torra-
da de sobrassada. Un any més 
hem gaudit d’un berenar espe-
cial, estava boníssim!

Hem reconegut la bandera de 
Menorca i els seus símbols, 
hem llegit el conte de Sant An-
toni i hem fet carotes de dimo-
ni. Tota l’escola ha gaudit de la 
convivència amb els companys 
i companyes de classe.
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A la nostra escola, l’ús de les 
Tecnologies de l’Aprenentatge 
i el Coneixement (TAC), està 
integrat en totes les etapes.

D’aquesta manera es pretén 
respondre a les noves neces-
sitats educatives que va impo-
sant l’evolució de la societat.  
Els nostres infants interactuen 
en un procés creatiu amb la 
tecnologia, on apliquen co-
neixements de matemàtiques, 
ciència, art i disseny.

ARTICLE
ORIENTACIÓ
Pàg. 12

LES TIC A L’ESCOLAuna de les

nostres 

eines per 

treballar
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IPADS

Robòtica
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Durant la setmana del llibre, to-
tes les classes van començar 
amb les reflexions del matí so-
bre aquesta temàtica.
A infantil van contar  la llegen-
da de  Sant Jordi i van portar 
contes de casa. 
A primària es va fer un petit 
col•loquiper parlar de la impor-
tància de la lectura, l’alumnat 
vadur llibres i contes de casa o 
comprats durant el dia del llibre 
i cadascú vaexplicar les seves 
experiències fent recomana-
cions als altres.
A secundària cada curs, i per 
equips cooperatius, van con-
feccionar knollings literaris 
amb els seus llibres preferits. 
Primer tots van explicar el lli-
bre que haviendutde casa i en 
van triar un per grup, després 
van cercar objectes que fossin 
representatius de cada llibre, 
els van ordenar i en fan fer 
una fotografia seguint la tècni-
ca del Knolling.A més a més,el 
grup de 1r d’ESO va aprofitar 
per visitarla biblioteca munici-
pal on van fer unes activitats 
molt interessants; per acabar, 
3r d’ESO també va anar-hi a 
escoltar a Jordi Odríque els va 
fer un taller de poesia i els va 
recitar uns poemes preciosos.
Totes les activitats són poques 
per motivar els alumnes a llegir.

SETMANA DEL LLIBRE

Sortida a 

la biblioteca
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Knolling
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SOMIAM I ENS DIVERTIM
AMB LA CIÈNCIA

El nostre departament vertical 
de ciències ha continuat orga-
nitzant al llarg del curs tota una 
sèrie d’activitats amb l’objectiu 
de fomentar la curiositat i l’in-
terès per la recerca entre els 
nostres fillets i filletes des de 
ben petits.

S’han mantingut activitats tradi-
cionals com la participació dels 
cursos de cinquè de primària a 
quart d’ESO a les Proves Can-
gur de matemàtiques, un con-
curs internacional que al nostre 
centre està ben arrelat. També, 
alguns alumnes de quart de 
secundària van participar en 
les Miniolímpiades de física i 
química i en les de biologia i 
geologia.

A més, hi ha hagut espai per 
a noves activitats, una d’elles 
una col•laboració entre el de-
partament de ciències i el 
d’educació física per a l’adhe-
sió del centre al programa de 
la Conselleria de Salut “RCP 
a l’escola”. Els professors han 
rebut formació de reanimació 
cardiopulmonar i primers au-
xilis i després han organitzat 
tallers a primer i segon d’ESO 
per transmetre aquestes pràc-
tiques tan importants.

Probablement, l’activitat més 
significativa organitzada pel 

departament ha estat, un any 
més, la jornada de “La Sa-
lle Somia Ciència”. Es tracta 
d’una diada d’experimentació 
i descoberta que organitzem 
a tots els centres La Salle del 
Sector i que pretén fomentar la 
curiositat i la recerca entre el 
nostre alumnat. 

Enguany alumnes de primer 
d’ESO van preparar experi-
ments pels cursos d’infantil i 
primer i segon de primària. La 
resta de cursos del centre van 
tenir l’oportunitat de visitar el 
projecte que els alumnes de 
tercer d’ESO havien preparat 
per a la Fira de la Ciència i la 
Tècnica de la Fundació Rubió. 
Com és habitual, la jornada va 
ser un èxit!

Proves

Cangur
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Mini

olimpiades

Somia

Ciència

Primers

Auxilis
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Primers

Auxilis

REACCIONA

Com vas

d’habilitats?

La Fundació Rubió ha organit-
zat aquest curs una nova edició 
de la Fira de Ciència i la Tèc-
nica. Es tracta d’una iniciativa 
molt interessant en la que po-
den participar com expositors 
grups a partir de tercer d’ESO i 
que és visitada per tot l’alumnat 
de Menorca dels cursos de pri-
mer i segon de secundària. 

El nostre centre té el costum de 
participar-hi. Per a aquesta oca-
sió, el professorat de ciències 
ha coordinat un projecte que 
girava al voltant de la progra-
mació de robòtica amb plaques 
d’Arduino de diferents jocs de 
taula que havien de servir per 
posar en pràctica el temps de 
reacció o diferents habilitats 
motrius de les persones.

D’aquesta manera, el grup 
de tercer es va dividir en sis 
equips cooperatius que es van 

posar a dissenyar els seus pro-
jectes seguint les orientacions 
dels professors. El passat mes 
d’abril van tenir l’oportunitat 
d’exposar-ho a l’Espai Me-
norca (antic Recinte Firal de 
Maó) mostrant molta predispo-
sició i bona feina d’equip. Des 
d’aquestes línies de la revista 
volem felicitar a tot el grup de 
tercer per tan bona feina!
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Recinte

firal de 

Maó
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Després d’uns cursos atípics 
amb unes circumstàncies que 
no havíem imaginat mai a la 
vida, hem tornat a gaudir d’un 
curs ple d’activitats. Amb la 
il•lusió de cada any, però més 
motivats que mai, hem pro-
gramat sortides amb evidents 
lligams entre allò estudiat a 
l’aula i allò que hem vist durant 
l’excursió.

Les experiències que viuen els 
al•lots fora de l’aula tenen tan-
ta importància com les classes, 
i en alguns casos més i tot. 
Tot i el seu component lúdic, 
les excursions escolars han 
deixat de ser activitats només 
per divertir-se i passar l’estona 
i es fixen objectius educatius 
cada vegada més concrets. 
Des d’aquí volem reivindicar 
l’enorme potencial pedagògic 
d’aquestes propostes: teatres, 
empreses, exposicions, tallers, 
visites a espais naturals, con-
ferències, audicions, xerrades, 
visites al nostre patrimoni…

A infantil aquest curs les sor-
tides que s´han fet han estat 
molt esperades i els grups han 
gaudit de cada una d´elles.  A  5 
anys ens hem mogut pel poble 
d’Alaior gaudint dels carrers i 
descobrint els edificis més em-
blemàtics. Dies abans de Na-
dal tot el cicle van anar a visi-
tar el Betlem que fa la nostra 

LES NOSTRES
             ESCAPADES
escola i la decoració nadalen-
ca del poble. Aquest trimestre, 
per celebrar el dia de convi-
vència amb tot el cicle ho van 
fer berenant al parc de cala’n 
Busquets, amb bones vistes i 
a l’aire lliure.  El dia internacio-
nal dels museus tot el cicle va 
fer per grups una visita guia-
da a LÔAC que ens va servir 
per recordar el nostre projecte 
Què passa al museu?La visita 
va ser molt interessant i ens ho 
varen passar molt bé.

Aquest  curs a l’etapa de 
primària hem reprès les sorti-
des per tal de recuperar el con-
tacte amb la natura i amb l’en-
torn cultural de l’illa i poder així 
reforçar tot allò que estem estu-
diant. Entre les moltes sortides 
fetes destaquem a 1r i 2n de 
primària una sortida pels vol-
tants d’Alaior per conèixer els 
monuments més emblemàtics. 
A 3r han visitat la finca d’Algen-
daret i a 4t han pogut gaudir de 
la visita a la Torre d’en Galmés. 
A 5è i 6è han realitzat sortides 
a l’Albufera d’es Grau i també a 
l’illa del Rei. I ja al tercer trimes-
tre hem pogut tornar a gaudir 
TOTS de les convivències i de 
l’excursió de fi de curs a la pla-
tja de Cala Galdana.

Aquí teniu imatges d’aquestes 
i de moltes altres sortides que 
hem fet!!
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A l’etapa d’ESO hem fet vàries 
sortides. Durant el primer trimes-
tre els alumnes de 3r d’ESO van 
visitar la galeria d’art Hauser & 
Wirth a l’illa del Rei i també van 
anar al lloc de Binillobet. Els 
alumnes de 1r d’ESO van visi-
tar Còrnia Nou, com a part de 
l‘activitat El meu talaiot. I els  de 
2n van pujar al castell de santa 
Àgueda. Els alumnes de 4t van 
anar a sant Felip i al Museu Mili-
tar d’es Castell. 

El segon trimestre, els alumnes 
de 4t d’ESO van visitar el centre 
LOAC del nostre municipi. Com 
es tradicional acabam els tri-
mestres amb unes convivències. 
Però aquest curs la pluja ens va 
fer quedar al centre el dia que 
havíem de fer un tram del camí 
de cavalls. 

Al llarg del tercer trimestre, els 
alumnes de 3r van anar a fer Ka-
yaks i vela a Fornells. Els de 4t 
van visitar la Fortalesa de la Mola 
a Maó. Per tancar el curs, tots els 
alumnes de l’etapa, van gaudir 
d’un dia de sol i platja espectacu-
lar a Son Bou.

Estem segurs que el fet de sor-
tir a realitzar activitats a l’exte-
rior amb els alumnes, és molt 

enriquidor i que ho valoren 
positivament. És estrany tro-
bar un al•lot a qui no li agradin 
les excursions. De fet, aquell 
dia ningú fa tard, tothom arri-
ba a l’escola amb la cara ple-
na d’il•lusió. Per què? Perquè 
anem d’excursió!
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Aquests darrers dies a tutoria 
ens hem dividit en tres grups 
i cada un d´ells s´ha encarre-
gat de recordar anècdotes i 
vivències de cadascuna de 
les tres  etapes escolars que 
hem compartit.

La nostra primera etapa a 
l’escola, educació infantil,  la 
vam realitzar amb la profes-
sora  Fanny Florit. Recordem  
que teníem  na Mica, una ni-
neta, amb qui  compartíem 
aventures quan ens l’endúiem 
a casa nostra durant el caps 
de setmana. A un llibre molt 
gros anàvem afegint  petits 
textos i imatges explicant allò 
que havíem compartit amb 
ella. Tampoc ens oblidem de 
n´Ulisses, un conill de peluix 
amb qui cantàvem el Bon dia 
cada matí.

Altre moment que ens agra-
dava molt d´aquesta etapa 
era quan anàvem a l´aula de 
pisco, allà fèiem muntanyes 
amb els materials que hi ha-
via. Quan la teníem feta, can-
tàvem una cançó i després la 
tiràvem tots junts.

 I per finalitzar aquesta etapa 
també volem recordar quan 
els dies abans de Setmana 
Santa anàvem al pati a cercar 

els caramels vermells dels ar-
bres que abans havíem regat 
amb aigua i sucre.

Molts són els moments que 
vam compartit durant la nos-
tra etapa de primària. per 
exemple quan la “senyo Joa-
na” ens va mostrar a botar la 
corda o a aplaudir movent les 
mans com el llenguatge de 
signes.
A unes convivències, mentre 
dormíem, va entrar una cabra 
a la casa i aquell mateix dia 
ens quedarem sense aigua 
i vam haver d’anar a cercar 
d’un pou. I tampoc ens obli-
dam del viatge de sisè, va ser 
una gran experiència poder 
conviure tota la classe durant 
una setmana.

I vam començar l’etapa d´ESO. 
Tots teníem un poc de nirvis 
els primers dies però ens vam 
acostumar al nou ritme ràpida-
ment. Però durant el curs de 
2n va arribar la pandèmia i el 
sistema va canviar totalment. 
Varen començar les classes 
per videoconferència i els pro-
fessors ens anaven enviant les 
feines.

Aquesta situació  tan estran-
ya també es va mantenir a 3r. 
Els primers dies ens varen 
donar la bona notícia que po-
díem tornar a classe, però de 
manera semipresencial. Pri-
mer anaven a classe en dies 
alterns i després dividits en 
dos grups.
Finalment parlam de 4t d´E-
SO. La millora de la situació 
sanitària ens ha permès tor-
nar a estar junts i a compartir 
molts moments. També du-
rant el mes de febrer ens van 
donar una notícia que ens va 
fer molta il•lusió: podem fer el 
viatge de fi d´estudis durant 
aquests darrers dies del curs, 
segur que serà altra experièn-
cia plena de grans records.
Han sigut molts anys com-
partint sortides, projectes, 
aniversaris… Segur que cada 
un de noltros en podria ano-
menar molts més que sempre 
recordarem amb estimació.

Grup de 4t d´ESO
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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 tracta 
d’un concurs a nivell intern en 
el que els guanyadors van ser 
en Joan Pons, n’ Aritz Ferrei-
ra, en Jayro Caules, en Noah 
Alonso, en Jon Cardona, en 
Pere Mercadal, en Miquel Àn-
gel Palliser i n’Ana Palliser.

Enguany els alumnes de 2n 
d’ESO finalistes del concurs 
de relat breu de Coca-Cola 
han estat na Júlia Lupiáñez i 
n’Elisa Cabo a la modalitat de 
llengua catalana i en Pau Ma-
rín i n’Arnau Sansaloni a la de 
llengua castellana.

L’alumne Marina Sintes de 4t 
d’ESO ha resultat la finalista 

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.

Na Lara Truyol, n’Albert Nie-
to, na Laia Martín, en Nadir 
Kasmi, en Joan Fuguet, en 
David Menu i en Marc Vinent 
són els alumnes de 6è de 
primària que han resultat fi-
nalistes de Menorca de la 41a 
edició del concurs “¿Qué es 
un rey para ti?”. 

Al concurs “Un Parlament per 
a tots i totes” han participat 
tots els alumnes de 6è de 
primària tant en la categoria 
de dibuix com en la de redac-
ció.

Els nostres alumnes de 4t 
d’ESO Álvaro Moll i Claudia 
Huguet han participat en les 
mini olimpíades de Física i 
Química a la seu universitària 
d’Alaior.

Des de 5è de Primària fins a 

del concurs Ficcions de crea-
ció literària.

Des d’aquest espai de la re-
vista, que sempre és el nostre 
petit anuari, tots els que for-
mam la comunitat de La Salle 
Alaior felicitam als alumnes 
premiats i els encoratjam a 
seguir explorant les seves ca-
pacitats en tots aquests àm-
bits.

MOLTES FELICITATS!

PREMIS I CONCURSOS
Menció d’honor als alumnes premiats del nostre centre



15PREMIS  I
CONCURSOS

Pàg. 31

Què és

un rei

per a tu?

Concurs

Coca - Cola

Ficcions
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