
Com cada any, la nostra escola ha cele-
brat la setmana cultural i, concretament
el 3 d’abril, el Dia de Portes Obertes.
Aquest dia mostram a les famílies, exa-
lumnes, amics, etc. feines i activitats que
hem anat fent al llarg del curs. I enguany
-després de l’èxit del miniprojecte que
férem sobre la vida i obra de Salvador
Dalí el 2004 amb motiu de l’any Dalí-,
decidírem que ens centraríem en els
pintors contemporanis.

En aquest sentit, durant els darrers
anys el claustre de professors ha partici-
pat en dos seminaris de centre centrats
en l’educació plàstica i visual. D’acord
amb un plantejament innovador, el que
intentam potenciar és la creativitat dels
infants: que el nin explori, investigui i
elabori produccions plàstiques a partir
de tot el que ha interioritzat des d’una
perspectiva oberta i enriquidora.

Els pintors que treballam enguany
són: Miró, Coll Bardolet, Picasso,
Kandinsky, Duchamp, Juan Gris, Klee,
Mondrian, Klimt, Van Gogh, Merello,
Magritte, Monet,Warhol, Barceló, Matisse,
Lichtenstein, Gauguin, Renoir, Vassarely i
Anglada Camarassa. Cada classe ha triat
un d’aquests pintors i al llarg del curs ha
duit a terme multitud d’activitats centra-
des en la seva vida i obra:
■ Assistència a diverses exposicions (al

Museu d’Art Contemporani de la
Fundació Joan March, Museu des
Baluard, Centre de Cultura sa Nostra,
Fundació la Caixa i d’altres).

■ Taller d’elaboració de camisetes.
■ Exposició oral, per part de grups d’alum-

nes a la resta dels seus companys, sobre
la vida i obra del pintor que han treba-
llat.

■ Treball plàstic amb diferents tècniques
a partir de la producció dels diferents
pintors (aquarel·la, oli, collage, etc.).

■ Elaboració de llibres sobre la vida i obra
dels pintors.

■ Activitats de Filosofia 3/18 a partir de
làmines d’aquests pintors.

■ Creació de murals.
■ Visita, per part de la classe de 4 anys A,

a l’estudi de Josep Coll Bardolet.
Algunes d’aquestes activitats es

varen dur a terme durant la Setmana
Cultural, on s’integra el Dia de Portes
Obertes. A més de treballar en el pro-
jecte, durant aquesta setmana també
hem fet moltes altres coses, com ara:
■ Taller de tècniques teatrals (4 sessions

per cada grup classe).
■ Jornades esportives al Polisportiu Sant

Ferran (enguany tir amb arc, bàsquet i

bàdminton).
■ Dibuix d’observació: la cadira.
■ Teatre en anglès, teresetes, teatre

d’ombres.
■ Muntatge musical d’expressió corporal

(“L’abecedari”), per part dels alumnes
de 6è C, tant al teatre de l’escola com al
Teatre Municipal.

■ Muntatge teatral per part dels alumnes
de 2n cicle.

■ Tallers variats: Paper de seda, estampa-
ció, molinets de vent, simetria de
colors, crespells, maquillatge, dansa,
sudoku, alimentació, punts de llibre,
poesia, jocs de taula, etc.

■ Jocs de pati.
■ Degustació de productes mallorquins.
■ Activitats al voltant del quadernet

“Com menjam”.
A més, també aprofitam la Setmana

Cultural per reforçar tota la feina feta
durant el curs sobre educació en valors
i, més concretament, sobre solidaritat.
De fet, la nostra escola està integrada
dins la Xarxa de Centres Solidaris, que
coordina el Fons Mallorquí de
Solidaritat (FMS). Per tant, del 19 de
març al 4 d’abril els alumnes varen visi-
tar l’exposició de l’ONG Metges del
Món titulada Des de la meva mirada, i
situada a la biblioteca de l’escola. A
més, dues persones del FMS passaren
classe per classe al llarg de dues set-
manes per explicar els projectes edu-
catius a Nicaragua gestionats per
l’ONG Capri, destinatària dels doblers
que recaptam cada any a l’escola.
Concretament, Capri fa feina a 23 barris
de la capital, Managua, on gestiona
beques i troba alternatives ocupacio-
nals per a la població més jove. En
total, estan involucrats en el projecte
5.950 infants en situació de risc.

Els doblers que entregam a aquesta
ONG provenen principalment del nos-
tre Mercadet Solidari, en què posam a
la venda els objectes que ens duen
anteriorment les famílies: juguetes, lli-
bres, CDs, etc. El mercadet es fa el
mateix dia que la Jornada de Portes
Obertes. El dematí hi compren els
alumnes, i l’horabaixa les famílies. Tots
els objectes tenen un preu que varia
entre 1 i 3 euros. Tot allò que no es ven
es destina a altres mercadets solidaris
de la barriada o a la Fundació Deixalles.
Enguany hem recaptat 1.028,75 euros.

Si voleu més informació sobre totes
aquestes i altres activitats podeu con-
sultar la nostra pàgina web:
http:// cpmarianaguilo.com.

C.P. Marian Aguiló (Palma)

Dia de Portes Obertes

Art i solidaritat
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Els dies 22, 23 i 24 de març varen
tenir lloc les primeres Jornades
d’Educació Física a les Illes Balears,
organitzades pel CEP de Palma,
l’Escola Balear de l’Esport i S’Institut
de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca.

Anaven dirigides a docents
d’Educació Física i d’educació en
general que imparteixen classes a
educació infantil, primària, secundà-
ria i a estudiants de magisteri d’EF,
així com a d’altres professionals
relacionats amb el món de l’esport.
Els objectius perseguits eren:
■ Possibilitar un espai de reflexió,

de debat, d’intercanvi i de

referència per conèixer i reconèi-
xer les propostes en què treba-
llen els diferents professionals.

■ Conèixer i analitzar diferents pro-
postes d’actuació que ajudin a
millorar el desenvolupament de
les diferents activitats d’educa-
ció física en els centres educa-
tius.

■ Desenvolupar l’educació en
valors mitjançant l’esport.

Les Jornades presentaren els
següents formats: quatre conferèn-
cies, set tallers (que contemplaven
diferents activitats des d’educació
infantil fins a ESO) i la presentació
de comunicacions i experiències

educatives relacionades amb l’edu-
cació física que s’han dut a terme
als diferents centres de les Illes
Balears.

Hi assistiren un total de 180 mes-
tres de totes les illes, entre els quals
és de destacar la presència de 42
mestres d’Eivissa, Menorca i
Formentera, als quals se’ls va poder
subvencionar el transport i l’allotja-
ment durant els dies que duraren
les jornades.

En definitiva tota una experiència
carregada d’energia per a tots els par-
ticipants i organitzadors de l’event,
que esperam sigui una iniciativa que
es torni a repetir en propers cursos.

I Jornades d’Educació Física


