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Educació per al desenvolupament

Apunts

Els primers centres solidaris

TEATRE INFANTIL
Del 16 al 26 de febrer, Teatre
de la Sargantana i Accés
Teatre presenten a Palma La
fabulosa ciència del Dr. Grau i
les bessones Grimm, una obra
en la que ciència i fantasia
es complementen amb originalitat, humor i bones
cançons. Les funcions es
faran, de dijous a diumenge,
a les 19 hores, al Teatre
Municipal de Palma. També
es realitzaran funcions escolars concertades. Més informació al 971 24 62 00.

La iniciativa promoguda pel Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació “Xarxa, Centres
educatius solidaris”, creada per a aquells centres escolars que volen treballar la solidaritat
i la cooperació amb els països del sud de
manera continuada, ja té les primeres adhesions. Des que el 28 de novembre s’adherí el
primer centre solidari, ja són dotze els centres
que han sol·licitat la seva adhesió a la xarxa, si
bé s’han fet presentacions a més de quaranta
centres que en general s’han mostrat interessats en la iniciativa.
Gràcies a aquestes adhesions milers d’escolars mallorquins viuran de prop la solidaritat i la cooperació mitjançant les activitats
que des del centre, amb l’assessorament tècnic del Fons, es realitzaran al llarg de l’any per
ajudar a les ONGD’s de Mallorca a dur endavant els seus projectes solidaris arreu dels
països del sud.
De fet, des del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, ja fa anys que treballen amb els centres educatius de Mallorca
l’educació al desenvolupament. L’experiència
adquirida al llarg dels darrers quatre anys i la
cada vegada major implicació dels centres
escolars han animat el Fons a fer un bot qualitatiu que permeti als centres participar activament de la cooperació al desenvolupament aconseguint així una major sensibilització de la comunitat escolar.
La primera iniciativa en aquest sentit la
dugué a terme el passat 16 de novembre el
col·legi Lluís Vives, que organitzà un concert
amb més de 200 nins del centre a
l’Auditorium de Palma. En aquest cas, els
diners recaptats es destinaran a la construcció d’una escola a Diffa, al Níger, que du a
terme la Fundació Campaner gràcies al
finançament del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació.
Centres participants
A finals de desembre la relació de centres
que ja han aprovat l’adhesió a la “Xarxa centres educatius solidaris” és la següent:
■ Col·legi Lluís Vives (Palma)
■ C.C. Pius XII (Palma)
■ C.C. Aula Balear (Palma)
■ IES Albuhaira (Muro)
■ IES Emili Darder (Palma)
■ IES Esporles (Esporles)
■ IES Son Ferrer (Calvià)
■ C.P. Antoni Monjo (Maria de la Salut)
■ C.P. Can Bril (Sencelles)
■ C.P. Es Puig (Lloseta)
■ C.P. Gaspar Sabater (Bunyola)
■ C.P. Marià Aguiló (Palma)
Presentació del projecte
Cal destacar que, degut a la impossibilitat de

PRESENTACIÓ LLIBRE
Demà, dijous, 16 de febrer,
tendrà lloc l’acte de presentació del llibre Mestres republicanes. Ciutadanes compromeses, a càrrec de les seves
autores Cristina Ferrer i
Maria Pons. L’acte ha estat
organitzat per l’agrupació
de Ponent del PSOE Palma i
tendrà lloc a l’Aula A del
Centre de Cultura “Sa
Nostra” (Carrer Concepció,
12. Palma) a les 20 hores.
EDUCACIÓ I SOCIETAT
Avui acaba el termini d’inscripció a la jornada que, sota
el títol El nostre model d’escola pública, ha organitzat
FAPA Mallorca. Dirigida a
pares, professors i alumnes,
se celebrarà aquest proper
dissabte, 18 de febrer, a la
Fundació Natzaret (Avinguda
Joan Miró, 101. Palma). Hi
haurà ponències, grups de
treballs i una taula rodona
sobre Models de participació.
També hi haurà servei de
guarderia. Més informació a
fapamallorca.org.
presentar el projecte a la totalitat dels centres de l’illa, tan sols es fan presentacions a
aquells centres que ho demanen o a aquells
centres que al llarg dels darrers anys han treballat amb els materials i activitats del Fons
Mallorquí. Per això, els centres que hi estiguin
interessats, tan sols cal que contactin per
telèfon amb l’àrea de sensibilització del Fons.
Requisits
Recordem que els requisits per formar part
de la Xarxa són:
-Crear al centre una comissió solidària, encarregada de planificar les actuacions en matèria
d’educació i cooperació per al desenvolupament, i assignar un responsable que serà l’in-

terlocutor amb el Fons.
-Incloure al projecte curricular del centre
l’educació per al desenvolupament, mitjançant els materials i activitats facilitats pel
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
-Realitzar al menys una activitat anual i destinar els seus ingressos al projecte de cooperació que hagi elegit el centre educatiu d’entre
els projectes que l’assemblea anual del Fons
Mallorquí n’hagi aprovat el finançament.
El desenvolupament d’aquestes activitats
permetrà que els nins coneguin una realitat
ben diferent a la nostra, que s’eduquin en la
solidaritat i que es puguin sentir protagonistes d’un projecte concret que ells ajudaran a
tirar endavant.

CURSOS DE FORMACIÓ
El sindicat ANPE ha organitzat
dos cursos de formació sobre
programari informàtic que
s’impartiran a Palma. Es tracta
d’Acces. Base de dades (que es
farà del 20 de febrer al 6 de
març, de 17 a 19 hores) i Acces
avançat (del 7 al 17 de març,
de 17 a 19 hores). El preu
d’inscripció és de 20 euros
per als afiliats i 30 per als no
afilitats. El termini d’inscripció
finalitza una setmana abans
del començament. Més informació a anpe-balears.org.

Concurs

Games and experiences
Efectuat el sorteig entre totes les respostes rebudes, els premis del mes de gener han estat per a:
■ Lot de diccionaris
Col·legi Públic Es Puig. Professora: Llucia Pieras Ordinas. Alumnes de 5è B.
■ Lot de lectures
Col·legi Aula Balear (Palma). Professora: Paquita Terrassa. Alumnes de 5è.
■ Lot de Hanbooks for teachers
IES La Ribera (Palma). Professora: Carmen Pons Colom.
La propera setmana trobareu a la pàgina 3 de Diari de l’escola les dues activitats corresponents al concurs
Richmond Games and Experiences del mes de febrer. Com sempre, una d’elles anirà destinada als alumnes de primària i una altra als de secundària. Esperam la vostra participació!

Si voleu posar-vos en contacte amb Diari de l’escola
telefonau al 649 30 60 09
o enviau un missatge a diaridelescola@yahoo.es
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