
Dalila, Estefania i Sonia són tres
alumnes de Cures Auxiliars d’in-
fermeria de l’IES Josep Maria
Llompart que han estat cinc set-
manes a Itàlia, i on, juntament
amb tres alumnes del Liceu, han

pogut realitzar part de les seves
pràctiques formatives en centres
de treball. 

Gràcies al projecte Erasmus+
per a FP d'EuroFP Balears III,
coordinat per la Direcció General
d'FP i Formació del Professorat
de la Conselleria d'Educació, han
gaudit d'una beca per realitzar
part de les seves pràctiques for-
matives a l'estranger. En aquest
cas, l'empresa que les ha rebudes
ha estat una associació de famílies
de persones amb discapacitat in-
tel·lectual irelacional: Anffas Onlus
Massa Carrara. 

Aquesta associació disposa

d’un centre de dia i d’una resi-
dència i les alumnes han pogut
passar per ambdós llocs. 

És el primer any que alumnes
de cures auxiliars d’infermeria
mallorquines fan part de les seves
pràctiques en aquest centre i l'ex-
periència personal i professional
que han pogut viure ha estat im-
millorable. 

Ara que han tornat, Dalila, Es-
tefania i Sonia opinen que és una
vivència única, una gran oportu-
nitat per aprendre tant a nivell
professional com personal i ani-
men a la resta d'estudiants de for-
mació professional a fer-ho. 
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PISSARRA
Diari de l’Escola ofereix un espai obert a 
la participació de les escoles i els instituts

Enviau-nos fotografies,

dibuixos o breus cròniques

de les vostres activitats,

tallers, excursions 

o viatges

PASSATEMPS
Resolució d’aquesta setmana

Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

ACTIVITATS

El passat dijous,  de gener, al-
guns alumnes de sisè del Col·legi
Joan Capó de Felanitx varen tenir
ocasió de compartir amb l'autor,

en viu, una lectura que havien fet
a classe. 

Durant el primer trimestre
aquests escolars, per iniciativa de
la seva mestra Maria Julià, llegiren
la novel·la del també felanitxer
Pere Estelrich i Massutí El misteri
del llibre de cant gregorià, així que
decidiren convidar l'autor per com-
partir amb ell la lectura i fer-li pre-
guntes de tot tipus, ja que la història
que explica el llibre té lloc al mu-
nicipi. Alumnes, mestra i autor
passaren una estona molt agra-
dable.
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PALMA

ACTIVITATS

Alumnes de l’IES Josep Maria
Llompart i del Liceu, a Itàlia

Varen dur a terme les
pràctiques formatives en
centres de treball de Massa
gràcies al programa Erasmus



Dalila, Estefania i Sonia, alumnes de l’IES Josep Maria Llompart. Els escolars amb Pere Estelrich.

Una classe de literatura
per als alumnes del
col·legi Joan Capó

Pere Estelrich comparteix
amb escolars de sisè de
Felanitx la lectura de la
seva novel·la



ACTIVITATS

REPRESENTANTS DE LA COMU-
NITAT EDUCATIVA del col·legi Jaume
I de Palmanova han lliurat a la ONG
Metges del Món, la recaptació del seu
mercadet solidari que ascendeix a la
quantitat de 2.151 euros, una activitat
emmarcada en el seu programa Som
solidaris. A més, durant els mesos de
novembre i desembre també s’han
recollit aliments i productes de pri-
mera necessitat destinats a la ONG
Zaqueo així com roba que s’ha entre-
gat a la Fundació Deixalles i Càritas.



Donació
solidària del
CEIP Jaume I


