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Al mes de març...

Rafel Barceló

La primera setmana del mes de març vaig tenir l’oportunitat de participar a Ludwigshafen en un congrés sobre la
salvaguarda i els abusos sexuals als nostres menors dels centres de la Companyia de Jesús, organitzat per la
JECSE, amb representació de centres de tota Europa.
L’experiència va ser molt profitosa, des de la confirmació de l’alineació del nostre programa d’Entorn Segur amb
les línies d’actuació dels centres de tota Europa, fins a la importància del respecte cap a les víctimes dels abusos i
els seus processos de sanació, acceptació i inclusió.
Entre les tasques a fer amb els nostres menors destaquen com a formes de prevenció:
Treballar una pedagogia sobre les cridades d’atenció dels menors per aprendre a detectar-les. Escoltar-los,
dissenyar temps i espais de participació efectiva i real.
Treballar per potenciar l’empatia i l’autoestima dels menors.
Formació en els nous perills, la majoria digitals, que posen en perill la seguretat dels menors com ara el
grooming. Dins la nostra missió de salvaguarda estam cridats a conèixer i reconèixer aquests riscos.
Potenciar un canvi de cultura en els nostres centres, avançant a una cultura de la cura de les persones, del bon
tracte. Treballar per identificar les situacions agressives, violentes o d’abús de poder en les nostres
institucions, moltes de les quals s’han normalitzat, fent que es dissimulin les seves conseqüències. Conductes
que es poden produir a qualsevol dinàmica escolar.
En definitiva, fer de les nostres institucions entorns segurs pels menors al nostre càrrec. L’equip provincial
d’Entorn Segur ja està treballant per fer-nos arribar dinàmiques de formació i protocols. Teniu tota la informació
del sistema d’Entorn Segur a la nostra web.
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Gràcies a la col·laboració de les famílies de 2n, els alumnes han finalitzat el projecte "Hospital Monti-sion"
en plena acció descobrint els instruments de feina dels professionals sanitaris, protagonitzant una
intervenció quirúrgica, una RCP i prenent consciència de la necessitat de les petites correccions posturals
i d’una correcta higiene bucal. Pot ser, que d’aquesta experiència gaudida ens trobem davant de futurs
experts sanitaris.

Dins el projecte "The Good Doctor", hem volgut
treballar conjuntament l'àmbit de la nutrició i de les
emocions per aconseguir que els alumnes prenguin
consciència de la importància d'una bona alimentació
i gestió emocional per al desenvolupament òptim
d'ells mateixos.

El passat dijous 17 de març, els alumnes de 1r vam
realitzar un Taller de siurells dirigit per la
professora de plàstica de secundària i amb l'ajuda
dels alumnes de 4t de l'ESO. Van crear uns
meravellosos
siurells.
Aquesta
activitat
està
relacionada amb el projecte "De què està fet?" que
estem treballant aquests dies.

Segon de Primària va gaudir d'un concert didàctic organitzat per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
A través de la música de l’obra mestra de Gustav Holst “Els Planetes”, viatjàrem pel nostre Sistema Solar,
descobrirem l’astronomia i l’astrologia, les característiques dels planetes i dels déus que els hi donen nom.

Un espectacle entretingut i educatiu amb un
importància de tenir cura del nostre planeta.
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Projecte
MIRA:
"Cortocircuito".
circuits elèctrics a 3r d’ESO.

Treballam

els

Projecte MIRA: "El regne dels sons". Els nostres
alumnes de 1r treballen el regne animal, la música, el
teatre i toc artístic dels seus distintius.

Projecte "Rodamón". Per a aquest projecte de l'àmbit sociolingüístic de 3r d'ESO, els alumnes s'han convertit
en pelegrins i han anat a rodar pel món dels segles XVI, XVII i XVIII. Més concretament, han voltat per
Europa i han conegut els protagonistes d’aquesta època, l’Edat Moderna. Voltant per Europa, ens s'han
adonat que tots els països tenen molts aspectes en comú, però el que els ha agradat més han estat els
museus. Finalment, han elaborat el seu propi museu virtual amb accés mitjançant codis QR.

Aquest mes, 32 alumnes de 3r, 4t ESO i Batxillerat
han participat, a Son Moix amb 1.700 estudiants, a
les PROVES CANGUR 2022, organitzades per la
Societat Balear de Matemàtiques. Les jornades reben
el suport de la Universitat de les Illes Balears i la
Conselleria d’Educació i Universitats, a més de la
col·laboració de l’Ajuntament Palma.

www. colegiomontesion.es

Projecte "Roma ens invaeix". Els alumnes de 2 ESO
estudien l'imperi romà, la seva història, el seu
desenvolupament, l'art i l'enginyeria. Els nostres
alumnes han creat el disseny i la realització de les
seves estructures, han comprovat la resistència dels
materials, i els han provat per demostrar la seva
fortalesa.
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Acompanyem al nostre alumnat mitjançant tutories de gestió emocional i dinàmiques de risoteràpia per
iniciar els exàmens trimestrals en 2° de Batxillerat. D'aquesta manera s'afavoreixen situacions que ajuden a
alliberar les tensions físiques i emocionals.

Intercanvi virtual d'activitats amb Dietrich Bonhoeffer, en les quals l'alemany ha servit de llengua
vehicular. S'ha creat una aula Flipgrip, s'ha compartit la quotidianitat de tots dos col·legis i en petits grups
s'han compartit experiències educatives d'èxit.

A Batxillerat ja s'han iniciat les Jornades de Portes Obertes. En aquesta ocasió, els alumnes de 4t de l'ESO i
les seves famílies han tingut l'oportunitat de conèixer les característiques de l'etapa i valorar el moment
educatiu que iniciaran en el nostre centre.
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L'alumnat de 2n de Gestió Administrativa va acudir
al "Taller d'entrevista" organitzat pel SOIB. També,
els alumnes d'Auxiliar d'infermeria ha gaudit del
taller "Scape Room. Missió ocupació" organitzat per
Palma Activa,

Una altra col·laboració d'èxit entre etapes. En aquesta
ocasió, els alumnes d'Assistència a la Direcció va
impartir a l'alumnat de l'ESO el taller "Teclejant",
dins les dinàmiques Hands On.

Aquest mes, els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria ha començat les seves
pràctiques formatives en empreses a Kotka (Finlandia). Alumnat del cicle formatiu de grau mitjà d'auxiliar
administratiu les realitzarà a Cork (Irlanda) i l'alumnat del Cicle formatiu d'Assistència a Direcció les durà
a terme a La Valeta (Malta). Tot un èxit, les beques Erasmus+ afavoreixen el desenvolupament educatiu,
professional i personal.

Activitat d'Aprenentatge col·laboratiu "Capacítate para el empleo" amb continguts curriculars de FOL i de
RH. Intervé alumnat d'Assistència a la direcció, Gestió Administrativa i Cures Auxiliars d'Infermeria per a
capacitar-se en la cerca de treball. Tasques individuals, reptes en grup, el gran moment de les entrevistes i
finalment, qui són els alumnes amb més possibilitats de superar una selecció de personal?
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Green House Academies (partner a Balears de Cambridge) és
l’acadèmia d'idiomes que imparteix, aquest curs escolar,
l'activitat d'anglès en el col·legi.
Els dies 11 i 12 es varen
celebrar
les
proves
diagnòstiques
Mock
Exams
com
a
preparació
dels
exàmens
oficials
de
Cambridge
que
convocarem el mes de juny.

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Els orientadors assitiren els dies 10 I 11 a les
jornades organitzades per EDUCSI: Inclusió i
programació multinivell, molt a la línia de
LOMLOE, la nova llei educativa.
El departament d’orientació segueix amb el
seu treball a dins l’aula per ajudar als nostres
alumnes en el seu desenvolupament personal,
intel·lectual, social i emocional.

ESCOLA DE FAMÍLIA

Gràcies a la col·laboració de l'AMPA i el
Departament d'Orientació en el programa
"Creixent junts", hem pogut conèixer a
Cristina Beascoechea, coach d'Alta Direcció,
i la seva reflexió sobre el context que
envolta als nostres joves.
La vida és un aprenentatge constant. Els
pares han de convertir-se en REFERENTS per
als
joves.
És
el
moment
de
compartir
inquietuds, pors, motivacions...
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Javi Bestard
Diem SETMANA IGNASIANA a aquest moment durant el curs en el qual donem a conèixer la missió de la
Companyia. Tota una sèrie d'activitats i propostes per a conèixer MÉS i MILLOR la Companyia de Jesús, la vida de
SANT IGNASI i SANT ALONSO i l'espiritualitat ignasiana.
Enguany ha estat especialment significativa aquesta setmana, ja que recordem el V Centenari de la Conversió
d'Ignasi. Sens dubte, un moment que va canviar la seva vida i que ens pot ensenyar moltes coses per a la nostra.
Amb la Setmana Ignasiana pretenem mostrar al nostre alumnat què és la Companyia de Jesús i com és present a
tot el món. Presentem durant aquesta setmana els sants i personatges més importants de la Companyia, així com
la seva espiritualitat, la seva ànima, la qual cosa ens han ensenyat i el que podem aprendre d'ells.
També durant la Setmana Ignasiana vam mostrar les accions que la Companyia realitza en el nostre entorn i vam
remarcar aquelles actituds que nosaltres podem posar en marxa en la nostra realitat més pròxima (a casa, amb els
amics, en el col·legi, amb la família, amb els quals més sofreixen...). En el nostre col·legi ens fixem especialment en
Sant Alonso, el nostre patró i exemple de bondat i senzillesa.
Finalment, la Setmana Ignasiana vol ser una ocasió per a què tots/es (alumnes, professorat, famílies, personal del
centre...), d'una forma o una altra, ens sentim moguts a transformar el que ens envolta per fer més present l'estil
de vida de Jesús. La Setmana Ignasiana, fidel als Exercicis Espirituals, proposa tota una sèrie d'activitats per
buscar aquest canvi en nosaltres mateixos.
Per aquest motiu, algunes de les dinàmiques que hem fet enguany són les que podeu veure en les fotografies:
- Testimoniatges: de jesuïtes joves (com Fran Delgado que és exalumne), de jesuïtes de la nostra comunitat de
Montesión o dels mateixos professors i les seves experiències de solidaritat envers uns altres.
- Activitats lúdiques on, des del joc, ens acostem a la vida de grans persones com Ignasi, Francisco Javier o Sant
Alonso. Així hem fet dibuixos, jocs en EF, proves divertides, gimcanes, concursos, Kahoot, videojocs...
- Activitats de profunditat on hem buscat espais de reflexió, interioritat, de silenci i oració, com per exemple les
especials obertures del dia (per començar la jornada) o les pauses (per tancar el dia), el famós examen ignasià...
- Tutories, vídeos motivacionals i dinàmiques especials que, a través del coneixement de la Companyia, ens
permeten treballar les nostres pròpies actituds personals.
En definitiva, una setmana plena de contingut amb sentit per a què el nostre alumnat vagi fent camí en el seu
procés de ser persones COMPETENTS, CONSCIENTS, COMPASSIVES I COMPROMESES.
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