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La Terra, ca teva, ca meva...

Ca nostra

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels alumnes, de l’A.M.P.A., de les
Germanes Franciscanes i del claustre de mestres
del Col·legi Sant Francesc d’Assís de Muro.
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LA TEVA ESCOLA, LA MEVA ESCOLA, LA NOSTRA ESCOLA

Quan arriben els darrers dies del curs, sentim la necessitat de fer una ullada cap enrere i recordar moltes de les vivències que alumnes, famílies i mestres hem gaudit tots junts. És en
aquests moments que te n’adones que l’escola, durant un grapat d’hores de cadascun dels
cinc dies de la setmana, és la nostra llar, és ca nostra. Tota la comunitat educativa formam una
gran família. A l’escola compartim il·lusions i ganes d’aprendre, expressam les nostres emocions, feim amics, ens enfadam, ens estimam, a vegades ens barallam però també sabem demanar-nos perdó, qualque vegada ploram, però quasi sempre ens divertim molt. En definitiva,
aprenem a viure i ser nosaltres mateixos.

La nostra escola és petita i familiar, i el nostre Projecte Educatiu la defineix com propera i
oberta a la societat i a l’entorn. Som conscients que l’escola ha de preparar als alumnes per a
què es puguin desenvolupar dins una societat, de cada vegada més complexa i multicultural.
És per això que procuram que els nins i nines tenguin un esperit crític, siguin creatius i creixin
tenint uns bons referents. Per altra banda, també tenim molt present que hem d’estar al dia
amb les innovacions educatives i noves metodologies d’ensenyament (treball per projectes,
treball cooperatiu, espais d’aprenentatge, educar la interioritat...) i disposar d’un Projecte Lingüístic que afavoreixi l’aprenentatge de l’anglès, ja des de l’Educació Infantil.

Sí, com dèiem al principi la nostra escola és com una gran família, però els nins i nines també
tenen la seva pròpia. És en aquesta família, sigui del tipus que sigui, on els infants s’han de
sentir encara més estimats, acollits, escoltats i compresos i és la que, donant exemple, ha
d’impregnar l’educació dels fills i filles dels valors i les ensenyances que els permetran ser uns
adults feliços. Gràcies.
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VIVIM
EXPERIMENTANT
Els nins i nines d’1 i 2 anys, en el seu dia a dia estan contínuament experimentant, ells mateixos són els autors de la seva pròpia
història, una meravellosa història! Quina tasca més divertida i entretinguda! Necessiten explorar el seu entorn, investigar el que
els envolta, manipular els objectes que se’ls presenta al davant… vaja, necessiten satisfer el desig i les ganes de descobrir el món
en el que viuen. Des de l’escoleta, posam a l’abast dels infants moltes experiències per tal que la història que ells mateixos creen sigui la més agradable possible. Les imatges ho demostren!
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ESPAIS D’APRENENTATGE
Aquest curs hem posat en marxa la metodologia per espais. En cada un d'ells hi ha
diferents propostes recolzades per una varietat de material. Mentre l'infant interactua descobrint, manipulant, experimentant,... amb aquests recursos la influència
dels companys/es és fonamental per a aquesta metodologia, ja que l'adult té la funció d'acompanyar i observar, i la seva intervenció està determinada per cada situació.

ESPAI D’HORT ECOLÒGIC
L'hort escolar ens ofereix la
possibilitat a tots i totes de
gaudir de la natura en el
seu medi més proper. Durant aquest curs escolar
hem après a cuidar-lo, a
respectar-lo, a treballarlo... per a poder-ne treure
profit.

ESPAI ARTÍSTIC
Amb la imaginació i la fantasia, projectam les
nostres vivències i emocions amb espontaneïtat.
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ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ
Amb l'experimentació hem tengut
la possibilitat de connectar amb el
nostre món sensorial, a través de la
manipulació, del pensament, de la
interpretació... Tot això, a partir
d'uns materials naturals i d’altres
que no ho són, disposats conscientment per l'adult per a que succeeixin determinades accions.

ESPAI DE BIBLIOTECA
En

aquest

espai

hem pogut gaudir
de tots els contes
que hi podem trobar, tant escoltant
les seves narracions
amb el nostre grup,
com

de

manera

individual fent les
nostres

pròpies

interpretacions .
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ESPAI DE LECTO-ESCRIPTURA
En aquest espai podem
trobar una gran varietat de
material que permet als
nins i nines treballar l’experimentació: làmines plastificades per repassar diferents traços, jocs d'enfilar,
pinces amb les lletres,
imatges i paraules, jocs de
psicomotricitat fina...

ESPAI DE MATEMÀTIQUES
Jocs de taula (bingo, trencaclosques,

memory...),

materials Montessori (blocs
lògics, regletes...), materials
de la vida diària (xapes,
taps, pinces...), tots aquests
materials ens han servit per
adquirir diferents coneixements matemàtics d’una
manera més divertida.
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m j u e x

EL PATI, UN ESPAI
PER COMPARTIR
Aquest any hem tengut la gran sort de poder dissenyar juntament
amb les famílies un espai privilegiat i potencialment educatiu. Un
espai que ha aportat un grapat de vivències i que s’ha convertit en
un dels llocs preferits de l’escola.
El pati és un espai on podem: tocar, botar, enfilar-nos, córrer, llançar, pujar, baixar... però sobretot COMPARTIR. Un espai on COMPARTIM amb els nostres amics i mestres moments especials!
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L’APRENENTATGE AMB PROJECTES
Conjugar els continguts de cada curs amb la motivació, necessitats, interessos i l’emoció dels infants, aspectes tan importants per
aconseguir un aprenentatge significatiu, a vegades, sembla una tasca difícil de dur a terme. Els projectes són una metodologia
ideal per a aconseguir tot això. A més, el treball cooperatiu, l’aprendre en petits grups, present en moltes de les activitats dels
projectes, ens ha facilitat el compartir informació, respectar les normes establertes, viure un rol determinat, però sobretot, el
sentiment de gaudir d’un resultat aconseguit per tots/es els/les alumnes que formen cada un dels grups de treball. Enguany, a
l’etapa de primària, ho hem experimentat amb diferents projectes durant tot el curs:

ART
1r D’EP

EL PETIT PRÍNCEP
1r D’EP
Un petit llibre per a apropar-nos al món
de la literatura en majúscules. Una
“senzilla” història amb un gran missatge sobre l’amor i l’amistat.

JO
1r D’EP
Una petita paraula per a un ambiciós

L’art de la mà d’alguns dels grans

projecte. Descobrir-nos a nosaltres i als

pintors/es a nivell mundial. L’època,

altres, a diferents nivells: físic, social i

l’estil, la vestimenta, els utensilis...i

emocional.

sobretot, la seva obra, un legat que
tots i totes podem gaudir.

LES MATEMÀTIQUES
1r D’EP

LES MASCOTES
1r D’EP

Projectes que sorgeixen de qüestions

Infants i animals sempre han format

que ens duen a cercar respostes i des-

un tàndem perfecte. Si, a més, com

cobrir la necessita de l’home quan les

en aquest projecte, es tracta de

inventa: el metre, el rellotge, l’estadís-

compartir les nostres mascotes,

tica, la suma, etc.

aprendre conceptes com a: mamífers, herbívors, aus, vertebrats, etc.
s’aprenen de manera natural.

LES MOTOS
1r D’EP
Les màquines i l’energia,
tan presents en el món
on vivim, adquireixen
sentit

compartint

el

fascinant món de les
motos.
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ELS GUEPARDS
2n D’EP

EL RENAIXEMENT I
LA RELIGIÓ
6è D’EP

Conèixer les particularitats del
guepard, un animal salvatge,

Els tres pintors més importants i influ-

amb un cos perfecte per a cór-

ents d’aquesta època: Rafael, Miguel

rer, un mamífer capaç de ser

Àngel i Leonardo da Vinci i les seves

un ràpid i agressiu felí, i a la

obres, ens han permès conèixer i inter-

vegada un protector de les

pretar, a més de l’obra pictòrica, la

seves cries.

religió, tan present en tot el Renaixement, i el seu reflex en cada obra d’a-

MARROC
3r D’EP

quests irrepetibles artistes.

Un país tan proper del Mediterrani
i, a la vegada, tan desconegut per
nosaltres. La col·laboració d’algunes famílies d’origen marroquí, ens
ha ajudat en aquesta tasca de descobriment dels nostres veïns i de la
seva cultura.

EL FUTBOL - 4t D’EP

Els inicis d’aquest esport, les
seves regles, les dimensions dels

L’ELECTRICITAT - 6è D’EP

camps, el club del nostre poble,
el futbol base, els escuts dels

Ens proposàrem construir un joc elèctric

diferents equips i els seus equi-

de preguntes i respostes. Era un objectiu

patges, les competicions nacio-

amb una part artística i una altra tecnolò-

nals i internacionals, els futbolis-

gica, que es complementaven. Després

tes balears que han estat i són

d’aprendre sobre el corrent elèctric i els

notícia, i moltes coses més... fins

elements bàsics d’un circuit, férem feina

i tot ja sabem què és el fora de

en grups cooperatius, sorgint moltes idees

joc!

que permeteren aconseguir resultats satisfactoris. Un dels jocs era relacionar banderes amb el país, i cada resposta encerta-

MALÀISIA– 5è D’EP
N’Elisabet

acabava

d’arribar

da la bombeta s’encenia: eureka!
de

Malàisia i ens va explicar la seva experiència. Vàrem sentir molta curiositat i volguérem conèixer més a
fons les particularitats d’aquest país
del Sud-est asiàtic: situació geogràfica, cultura, gastronomia, religió,
esports, flora i fauna, etc. Tot un
món per descobrir ens esperava!
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LES NOSTRES ILLES
Aquest projecte de centre està basat en el turisme i la sostenibilitat i ens ha permès conèixer millor les Illes Balears i convidar-nos
a visitar-les amb estimació i respecte. Les nostres illes són petites joies que ens ofereixen tot un món de gastronomia, folklore,
fauna, vegetació, cultura, arquitectura, artesania, història, paisatge, oci, etc. Són ca nostra, són ca vostra. Compartir-les és enriquir-nos gaudint de tot el que hi trobam. Un projecte que ha culminat amb una exposició i un mercadet solidari per a les famílies.

Eivissa

L’illa màgica, l’illa blanca, l’illa hippy...
Moltes coses hem après de l’illa d’Eivissa
en aquest projecte: Ses Salines, gastronomia, folklore, mercadets d’artesania,
pobles, fauna i flora, Dalt Vila, moda...
Fins i tot hem pogut observar una de les
més meravelloses postes de sol del món.

1r

Eivissa ens ha deixat a tots enamorats!

3r

Formentera
11

2n
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La petita i màgica Formentera. Els alumnes
han après a treballar en grups cooperatius,
cercant informació a diferents fonts i compartint el resultat final amb els seus companys. Han adquirit coneixements sobre la
cultura, gastronomia, fauna i flora... de Formentera i han après a valorar-se, ajudar-se i
reforçar els llaços de companyonia.

Menorca
Els alumnes han format equips cooperatius fent feina de manera globalitzadora
i interdisciplinària. Mitjançant l’observació, l’exploració, l’experimentació, la
recerca, la socialització de la informació..., han treballat la situació geogràfica de l’illa, les poblacions, la flora, les
festes i tradicions, la gastronomia, els
paisatges...

4t
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Mallorca

5è

Els alumnes de 5è i 6è han treballat de
manera cooperativa per tal de descobrir aspectes de Mallorca que fins ara
desconeixíem: demografia, relleu, cultura, gastronomia, municipis, festes,
flora i fauna, escuts... Això ha permès
treballar el projecte de manera interdisciplinària, relacionant els continguts
amb les assignatures del curs.

Mercadet solidari
13
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Educar la interioritat
Els nostres alumnes fan una sessió setmanal d’interioritat.
I què és la interioritat?
Perquè hi hagi un bon desenvolupament
i creixement personal és necessari conèixer-nos a nosaltres mateixos. Suposa
dotar d’eines a les persones perquè connectin amb la seva part més íntima, per a
què siguin conscients dels seus pensaments, emocions i sensacions. Que siguin
capaços d’identificar els sentiments, posar-los noms i controlar-los, donant un
sentit a tot el que fan en diferents situacions. A partir d’aquí podran créixer d’una manera adequada i podran gaudir
personalment d’una forma més sòlida i
estable de relacions més sanes i enriquidores amb els seus amics, familiars...
Com ho feim?
Les activitats estan adaptades per edats i
en funció de les característiques de cada
grup, perquè cada grup és diferent i cada
nin té les seves particularitats i necessitats individuals, que s’han de respectar i
enriquir en funció del que fa falta al seu
creixement personal. Gaudim d’espais on
compartim música relaxant, massatges,
exploració dels nostres sentiments a través de relats i contes, amb vivències reals
en el cas dels alumnes més grans; experimenta’m el que sentim a través de diferents tipus de música, etc.
En definitiva, l’aventura de l’aprenentatge sempre ha de ser un món per explorar. És important conèixer el nostre entorn i, sobretot, a nosaltres mateixos.
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Els passats dies 25 i 26 de maig, els nins i
nines de 1r, 2n, 3r i 4t d’Educació Primària
gaudiren de dos dies d’aprenentatge lúdic a
l’acampada de la Colònia de Sant Jordi. Els
tallers i activitats duts a terme varen ser
globoflexia, photocall, manualitats..., també
feren jocs a la platja on acabaren tots dins
l’aigua. Un dels millors moments va ser l’hora d’anar a dormir, ja que no és cada dia que
puguin dormir amb els seus companys. Han
estat dos dies carregats d’activitats divertides, experiències i moments que segurament sempre recordaran!
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TROBADA A LLUC INTERCENTRES
El passat 11 de maig tots els centres de Sant Francesc d'Assís que hi ha arreu de Mallorca ens reunírem al Santuari de Lluc per fer
una diada de companyonia, per retrobar-nos i passar un dia junts compartint jocs, espais i amistat.
Partírem amb molta il·lusió cap a Lluc i una vegada arribats anàrem a trobar-nos amb els nostres companys per berenar. Ja amb la
panxa plena estàvem preparats per jugar i ens repartírem en tres espais: els més petitons d'Ed. Infantil anàrem a jugar al pati dels
escolanets de Lluc; el primer cicle d'Ed. Primària (1r, 2n i 3r) ens dirigírem al camp de futbol per realitzar una sèrie d'estacions de
jocs diversos i divertits; i el 2n cicle d'Ed. Primària participàrem a una gimcana que consistia a recórrer el Santuari cercant les respostes a les preguntes que se'ns demanava per poder completar un trencaclosques.
Una vegada acabades les activitats ens tornàrem a retrobar per dinar tots junts i jugar lliurement fins que va ser el moment més
esperat de la diada: la coreografia del ball “Les nits no moren mai”, que ballàrem tots plegats unint-nos en moviments i alegria.
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Nins i nines de l’escoleta

Marc Riera.

D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Maria Àngela Rivas; Josep Miquel Mateu; Joan Portell; Marc Juan; Miquel Perelló; Kika Llabrés (tutora); Ugo Caimari; Leo Caimari; Marc Perelló. Absents: Elena García; Marc Martínez; Isabel Peña;
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Nins i nines de l’escoleta
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Laia Mateu; Catalina Quetglas (tutora); Pau Planas; Núria Sastre; Samuel Garcerán; Catalina Llabrés; Erik Jiménez; Elena
Ramis; Manel Terrassa; Júlia Navarro; Xavier Perelló; Jaume Perelló; Biel Perelló; Mireia Moranta; Maria Francisca Aguiló; Cristina Carrió; uugo Me
nacho; Guiem Martorell; Judith Far, Gabriel Font. Absent: Mariona Aguilera.

4t curs d’EI
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Francisca Amengual (tutora); Auba Rotger; Maria Magdalena Font; Jonathan Vergara; Júlia Macias; Walid Azahaf; Toni
Soler; Miquel Capó; Joan Toni Barceló; Margalida Oliver (mestra); Àngel uidalgo; Ariadna Sánchez; Arya García; Ana Yanelli Castro; Àngela Martorell; Pau
Toni Bermejo; Lucía Franconetti; Siham El uaddouti; Alexia Payeras; Miquel Boned; Dylan González; Joan Toni Rotger; Miquel Ma rtorell; Mateu Carbo
nell; Sofía Peña; Ismail Bezzaoui. Absent: Abdessamad uafian.
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5è curs d’EI
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Marga Socias (tutora); Malak Saggaa; Meriam Assayhi, Llorenç Capó; Kika Muntaner; Joan Tugores; Claudia Luna; Toni
Comas, Hind Douhi; Ariadna Lozano; Llúcia Vallespir; Nando Hidalgo; Mireia Font; Laia Cifre; Mohamed Sakhi; Mohamed El Haddouti; Albert Jiménez;
José Sánchez; Sergio Muñoz; Jaume Castelló; Miguel Ángel García; Anouar Ghaddari. Absents: Sebastià Ginel; Alan Nupia; Cristina Serrano.

6è curs d’EI
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Jero Bibiloni (tutora); Aya Faris; Sonia Mateu; Sheila Ferriol; Chaymae Tarfi; Elena Núñez; Marina Simó; Toni Riutort;
Marina Mateu; Wafa El Haddouti; Margalida Martínez; Noemi Fernández; Emmanuel Domínguez; Sandra Mesa; Andrea García; Nasima S akhi; Imane
Loukili; Najat Abad; Alejandro Carrió; Radouane Aouragh; Xavi Ramis; Mourad Idriss; Marc Oliver; Toni Payeras; Tomeu LLabrés; Toni Ferrer; Jaume
Seguí; Alexandra Castro.
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1r curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: José Mª Bejarano (PT); María Encinas-Rey; Iván Polvarán; José Miguel García; Ariadne Alzamora; Saray Capó; Francisco
José García; Farah Saggaa; Mohamed El Haddouti; Mª Nieves Rivera; Purificación Parrado (tutora); Mª Àngels Riera; Waled Faris; Martí Pena; Catalina
Seguí; Alejandro Alberto Pena; Mariam Azahaf; Ariadna Fornés; Roser Cantallops; Mireia Perelló; Caterina Jiménez; Antonio Moragues; Lucas José Cornalino; Bautista Fernández; Fayrouz El Haddouti; Mª Neus Gelabert; Aina Perelló; Daniel Cardona; Bàrbara Estrany. Absent: Ismael Tarfi.

2n curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Joan Àlvarez; Mohamed Laghzal; Mosaab El Housni; Joan Fornés; Marc Maura; Gisela Membrives; Sara El Haddouti;
Abderrazak Hafiane; Mohamed Amin Sakhi; Nadal Vallespir; Bilal El Haddouti; Virginia López; Toni Àgueda; Elisabet Pujol (tutora). Absents: Iman El
Aryani; Anas Tarfi; Maryam Tarfi.
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3r curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Mar Gisel Puppolo; Josep Boyeras; Toni Maura (mestre d’E.F.); Fàtima Azahaf; Josep Morro; Zainab Tarfi; Iara Cornalino; Imán El Addouti; Joel Bermejo; Toni Fornés; Joan Moragues; Maria Joana Cantarellas (tutora); Maria Magdalena Perelló; Gabriel Rodríguez;
Pedro Torres; Vanessa Valiente; Miguel Mesa; Aina Maria Riera; Paula Mihalik; Marwa Sakhi; Salima Aouzagh; Caterina Perelló; Cintia Pena; Yassin
Sahki.

4t curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Matías Buckler; Laura Maria Bauzà; Antònia Maria (mestra d’anglès); Adrián Gómez; Francina Busquets; Aina Cladera (tutora); Miquela Maria Tauler; Hamza Idriss; Maties Vives; Biel Payeras; Toni Marín; Xavier Barceló; Alejandro López; Maria Margalida Cloquell;
Antònia Riutort; Fàtima Hafian; Perla Sastre; Sheila García; Toni Tur; Miquel Àngel Sastre; Lucía García. Absent: Pedro Pons-Estel.
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5è curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Catalina Carrió; Sanae Saggaa; Lluís Perelló; Raúl Gutiérrez; Wiam Sakhi; Caterina Perelló; Adrián Mihalik; Biel Darder;
Mohamed El Addouti; Miquel Carrió (tutor); Llúcia Pomar (mestra de llengües); Aya Douhi; Sabrina Vanessa Sánchez; Miquel Ànge l Álvarez; Xavier
Hernández; Joan Manel Moragues; Magdalena Perelló; Margalida Torrens; Daniel Medina; Mohamed El Housni; Ibrahim Tarfi; Miquel Àngel Carrió.

6è curs d’EP
D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Rubén Farelo; Lluc Mateu; Xisco Castellano; Marcos Prieto; Margalida M Poquet; Josep Gili; Esteve Florit (tutor);
Víctor Serrano; David Prieto; Jesús Mateos; Houssam Sakhi; M Antònia Ramis; Lina Fiol; Natalia González; Naima Marín; Bel M Vila; Abderrahmane
Douhi; Iosif Assayhi; Gabriel Adrover.
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www.sfassis.org

