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ACTUALITAT EDUCATIVA EN IMATGES

LECTURES DE L'OBRA DE MIOUEL MART(' I POL A ALAIOR I ES MERCADAL
El Dia del Llibre es va realitzar una lectura de poemes de de lectura Ilegiren les pagines poetiques d'aquest gran poeta la Sala Multifuncional des Mercadal, en que van participar
Miguel Marti i Pol, organitzada per l'AssociaciO de Familiars catala i comentaren les metafores i el missatge de les seves membres de la comunitat educativa del CP Mare de Deu
amb PersonesAfectades per l'Esclerosi Multiple, a la Bibliote- poesies, segons informa Arcadi Gomil a. Al mateix temps, del Toro. Va ser un acte de suport a l'AssociaciO de Familiars
ca i despres ala Sala de Cultura de Sant Diego d'Alaior. Grups es va fer una lectura de poemes del mateix autor catala a amb Persones Afectades per l'Esclerosi Multiple.

CP ANTONI JUAN COR MAR

ALUMNES DE CORMAR PREMIATS
Cinc alumnes de cinque del CC CORMAR de Mao han resultat finalistes
a nivel! de Balears del concurs de dibuix i redaccio"i0ue es un Rey para
ti?", organitzat per la FundaciO Orange.

CC SANT JOSEF

EL CP ANTONI JUAN GAUDEIX DELS LLIBRES
Amb motiu de la celebracio de la Diada de Sant Jor- de la residencia de la Gent de Gran, tres obres de te-
di el CP Antoni Juan de Mao va organitzar diverses atre a carrec d'alumnes, una paradeta de Ilibres a sa
activitats a I'escola, com un conte en angles a carrec Ravaleta, sortides per veure les parades de Ilibreries
de voluntaris de Menorca Britannia, l'explicacio de disposades al centre de la ciutat i activitats de moti-
Ia rondalla "En Pere de sa favera" per part d'usuaris vacio lectora.

IES MARIA ANGELS CARDONA

SANT JORDI, AL CC SANT JOSEP DE MAO
El CC Sant Josep de Mao va organitzar diverses activitats el Dia de Sant
Jordi, com la venda solidaria de Ilibres, murals representatius de la Ile-
genda i tallers diversos.

AN PE

CONCURSOS I SOLIDARITAT AL "CARDONA"
Per celebrar la festa del Ilibre, l'IES Maria Angels Car- imatges, acompanyades d'un pensament filosOfic, es
dona de Ciutadella va organitzar un concurs literari van projectar a l'entrada del centre. Els alumnes de
en diferentsmodalitats queva comptar ambuna gran tercer d'ESO van recollir diners per al Fons Menorqui
participacio, a mes d'un certamen de fotografia. Les de Cooperacio, entre moltes altres activitats.

AN PE ES REUNEIX AMB ELS AFILIATS
Responsables del sindicat educatiu ANPE es van reunir amb afiliats i

docents de Menorca per repassar les mesures que l'administracio esta
prenent en ('ambit educatiu.
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