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EDITORIAL

No ho dubteu, d’aquesta 
ens ensortirem!U s donam la benvinguda, una 

vegada més a l’ESPAVILA’T,  
aquesta publicació modes-

ta que tots vosaltres feu possible, i 
que té com  a objectiu apropar-nos 
una mica més a la realitat que ens 
envolta, contribuir a la difusió de tot 
allò relacionat amb l’ensenyament 
de persones adultes i actuar com 
a plataforma de trobada de tota la 
comunitat educativa del CEPA Pi-
tiüses i del CEPA Sant Antoni. 

Hem de dir que la tasca de donar 
forma a la revista constitueix tot 
un repte;  sovint ens trobam amb 
entrebancs difícils de resoldre; la 
coordinació no sempre és fàcil i és 
per això que no surten tants núme-
ros com ens agradaria.  Així i tot, i 
gràcies a l’esforç i la dedicació de 
les persones que formen la comis-
sió de redacció i de totes les col-
laboradores i col·laboradors,  po-
dem gaudir tots del nou número 
que teniu ara  a les vostres mans. 

Enfilam ja la darrera part del curs 
escolar (sembla que fos ahir que 
l’iniciàvem!) amb un cúmul d’incer-
teses pel que fa a l’actualitat més 
imminent. 

Aquest ha estat un curs estrany; 
les circumstàncies  ens han posat a 
prova a totes i tots.  No ha set fàcil, 
però gràcies a l’esforç de tothom 
hem pogut tirar endavant i molts 
de vosaltres haureu aconseguit la 
vostra fita; alguns haureu fet menys 
del que esperàveu, però el que és 
important és continuar avançant. 
Alguns altres, potser heu hagut de 
fer un parèntesi....no passa res;  el 
proper curs ho agafareu amb més 

ganes. No ho dubteu, d’aquesta ens 
ensortirem!

Moltes gràcies a tota la comunitat 
educativa del CEPA Pitiüses i del 
CEPA Sant Antoni per fer possible 
aquesta revista i us desitgem que la 
gaudiu. 

Salut i molts ànims a tothom! 
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TOPONÍMIA

P er desgràcia, l’ús de les noves tecnologies, sobre-
tot d’Internet, està suposant un sever revés per a 
la toponímia local. Especialment en els llocs turís-

tics, com és el cas d’Eivissa.

I és que, a vegades, una o més persones que no co-
neixen el nom concret d’un lloc que els ha agradat, 
l’etiqueten a les xarxes socials amb el nom del restau-
rant o quiosquet de la platja on es troba. I després el 
lloc es popularitza amb una denominació que poc o res 
té a veure amb la genuïna.

Avui, no obstant això, parlarem d’una de les poques 
cales verges que queden a l’illa: Cala d’Albarca, a la 
parròquia de Sant Mateu, municipi de Sant Antoni de 
Portmany. 

Aquí no hi ha cap negoci, sols arbres, roques, mar... Na-
turalesa en estat pur. Si la visites, no t’oblidis de portar 
almenys un litre d’aigua, imprescindible per a la torna-
da, a través d’un llarg camí amb una prominent barda 
amunt.

En aquest pintoresc punt costaner de la geografia local 
hi ha una cova amb un accés submarí per on, a través 
de les roques, es cola un gran halo de llum. 

Des de sempre a Eivissa se l’ha conegut, des de temps 
immemorials, com sa Cova de na Coloms. No obstant 
això, d’algun temps ençà el seu nom real, l’autèntic, ha 
començat a competir amb un altre que per a alguns té 
més glamur: La Cova de la Llum (Cueva de la Luz).

El filòleg Enric Ribes, a l’Enciclopèdia d’Eivissa i For-
mentera, n’explica moltes coses d’aquest lloc. A conti-
nuació reproduïm el text publicat en aquesta obra per-
què tots el coneguem una miqueta millor i sapiguem 
d’on procedeix el nom d’aquest lloc.

“Racó que forma la costa de la parròquia de Sant Ma-
teu d’Albarca, a la part de ponent del cap de Rubió. 
És situat entre la marina de sa Barda, que queda al 
nord, i sa Torrassa, que queda al sud. Aquest racó 
també rep els noms de Portet o racó de na Coloms”. 

“Al nord hi ha es Cavall de na Coloms, també anome-
nat cap o morro de na Coloms. I, més al nord, hi ha un 
tram de costa que rep el nom de darrere na Coloms, 
on hi ha el raconet de darrere na Coloms. Prop de na 
Coloms, a les penyes, hi ha l’ullal o avenc de na Co-
loms, i a prop d’ell, la font o aigüeta de na Coloms, 
un petit naixement d’aigua que deu ser l’origen del 
topònim”.

        Cova de Na Coloms          
        versus “Cueva de la Luz”

Per Sònia Riera
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Hi ha algunes endevinetes 
i embarbussaments eivis-
sencs que juguen a partir 
d’elements vegetals:

Endevinetes
És verd i no és juvert,
és agre i no és vinagre,
és groc i no és aubercoc.

Què és una cosa quep  
dins sa mà i no quep dins 
una caixa?

PERSONATGES IL·LUSTRES JOCS DE PARAULES

Per Silvia Ochoa

És intrínsec de l’hivern que bufi fort el yvyutu i que el yvate 
ens faci tremolar de fred, per la qual cosa necesitarem 
una jukysy ben calenta...

Si llegiu això i no enteneu les paraules en cursiva el més nor-
mal és que feu servir un diccionari, però quin? Quina llengua és 
aquesta? La resposta és ben senzilla: el guaraní, llengua amerín-
dia pròpia del Paraguai i que fou declarada al 1992 llengua ofi-
cial juntament amb el castellà. Des 
que va ser implementada a l’edu-
cació han estat molts els diccionaris 
guaraní-espanyol/espanyol-guaraní 
editats, sobretot, entre el 2000 i el 
2010. Però abans d’aquestes dates 
no hi havia un diccionari guaraní? 
Doncs, sí. El 1961 Antoni Guasch 
Bufí, el nostre personatge il·lustre, 
escrigué el Diccionario guaraní-cas-
tellano/ castellano-guaraní: sintàcti-
co, fraseológico e ideológico.

Antoni Guasch Bufí va néixer l’any 
1879 a can Ros, seu de l’actual Mu-
seu Etnogràfic de Santa Eulària des 
Riu, i morí a Sevilla el 1965. Fou sacerdot a la Compayia de 
Jesús. Amant de les llengües tant clàssiques com modernes, 
de fet dominava a la perfecció més de 12 idiomes, d’alguns fins 
i tot en va escriure la gramàtica. Va exercir com a professor a 
nombrosos indrets, com ara a Barcelona o a la Universitat Im-
perial de Tòkio, on hi va estar set anys.

Com a missioner fou destinat al Paraguai, on es trobà amb una 
llengua completament nova per a ell: el guaraní. Aquesta llengua 
la feien servir els missioners i colonitzadors per poder relacio-
nar-se amb els indígenes de la zona i que abastava des de l’Am-
azones a l’Uruguai i des de l’Atlàntic a les muntanyes andines. 
Després d’estudiar intensivament la llengua també va redactar 
la seva gramàtica, entre d’altres estudis, i va decidir donar forma 
al Diccionario castellano-guaraní/guaraní-castellano, en el prò-
leg del qual incideix en la importància d’ensenyar el guaraní a les 
escoles com a primera llengua. Així doncs, compaginà la seva 
tasca religiosa amb la faceta lingüista, i és gràcies a ell que tenim  
constància d’aquesta llengua que ens queda una mica llunyana.

Antoni 
Guasch Bufí

Vegetació 
a les Pitiüses

Ametller
Baladre
Figuera
Frígola

Ginebre
Pi

Romaní
Savina

Cerca setze noms d’arbres,
plantes i flors de les Pitiüses 

 

Desenravenissonar: 
Treure els ravenissons a una ravenissonera. 
Aquest verb forma part d’aquest embarbussament:

Una ravenissonera carregada de ravenissons, 
qui la vol desenravenissonar? 
Jo la desenravenissonaré 
perquè desenravenissonar-la sé

http://www.eeif.es/veus/desenravenissonar/
http://www.eeif.es/veus/ravenissa/

solució: Un llimó i una canya

Argelaga
Estepa
Fonoll

Garrover
Mata

Raspall
Rosella
Tomaní



per Silvia Ochoa
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Títol: Jo soc aquell qui va matar 
Franco
Autor: Joan-lluís lluís
Editorial: Edicions Proa 2017
Idioma: Català
ISBN: 978-84-7588-702-2

Aquest llibre no només narra una histò-
ria de la guerra civil, sinó que també vol 
donar a conèixer l’ambientació especial 
i la situació social del territori natal del 
propi autor: la Catalunya Nord (sud 
de França). Això segon és potser allò 
que més m’ha captivat a l’hora de triar 
aquesta obra. 

Tenim una història narrada en primera 
persona sobre un enamorat de les lle-
tres catalanes, borni per un accident 
absurd, que haurà d’exiliar-se a l’estat 
francès a causa de l’esclafit de la guerra 
civil. Una vegada a França, en un camp 
d’exiliats, coneixerà la seua enamorada 
gràcies a la col·laboració en la tasca de 
redacció d’un diccionari de sinònims 
(feina que ja havia començat a Barce-
lona). En un bombardeig, ella mor. Lla-
vors, el nostre heroi voldrà tal venjança 
que acabarà així com indica el títol. 

A Jo soc aquell qui va matar Franco, 
trobam una història, en gran mesura, 
bèl·lica: el nostre personatge militarà 
amb l’exèrcit d’alliberament Terra Lliure, 
haurà de fugir per les valls pirinenques 
del vessant nord i, una vegada coordi-
nat amb altres militants, prepararan una 
estratègia per tal de capturar Franco i 
jutjar-lo (no matar-lo) a Catalunya. El 
dictador travessarà la frontera espa-
nyola perquè finalment s’aliarà amb Hit-
ler de cara a la Segona Guerra Mundial. 
És en aquesta localització on caurà al 
parany de Terra Lliure i els maquisards 
espanyols i francesos. 

Sens dubte, com deia en Pere Quart, 
“malfia’t de la història, somia-la i refés-la”.

Josep Manel Aldeguer
 

Títol: The glory of their times
Autor: Lawrence Ritter 
Editorial: Macmillan
Any: 1966
Idioma: Anglès
ISBN: 0-688-11273-0

“Whoever wants to know the heart 
and mind of America had better learn 
baseball”, said historian Jacques Bar-
zun. Perhaps it is not as true now as it 
was in 1954 when Barzun said it, but 
baseball has played an important part 
in American history.  Lawrence Ritter’s 
The Glory of Their Times is an impor-
tant, and extremely readable, look at 
baseball, American history, and how 
they fit together.

Ritter has chosen about twenty base-
ball players from the past; the earliest 
played in the 19th century and the 
latest retired in the 1940s.  He doesn’t 
write about the players, he talks with 
them, or to be more exact, he lets 
them talk. They talk about what it was 
like to grow up in their part of the 
country, in their family, in their era.  
They talk about baseball, about social 
customs, about life.

When you finish the book you have a 
good view of what America was like 
in the first half of the twentieth cen-
tury, you’ve met a group of interes-
ting people who tell you, in their own 
words, how they saw that world.  

Dan Cohen

Títol: De los amores negados
Autor: Ángela Becerra
Editorial: Booket
Any: 2007
Idioma: Castellà
ISBN: 978-84-08-07161-7

Esta obra no es apta para quienes 
piensen que las historias de amor son 
un asunto cursi y recurrente, sin interés 
más allá del romanticismo. Porque esta 
es una historia de amor llena de pre-
guntas al respecto: ¿por qué el amor? 
¿Qué sentido tienen los sentimientos y 
la búsqueda personal en un mundo tan 
gozoso como doloroso?

Garmendia del Viento, ciudad caribeña 
inventada, responde con furia o alegría 
en sus soles brillantes, nevadas negras, 
luces, estrellas, ángeles que vuelan o 
caen, a las vicisitudes de los encuentros 
y desencuentros de los protagonistas.

Fiamma y Martín viven su relación a 
lo largo de dieciocho años. Euforia, 
complicidad, viajes, erotismo refinado 
o salvaje, amor. La larga convivencia, 
poco habitual en su entorno, y la apa-
rente monotonía de sus días y trabajos, 
les hacen huir, atormentados, hacia 
amores más fáciles y vistosos, esos de 
gratificación inmediata. Pero el dolor 
y la grandeza del amor, de todos los 
amores, hasta de los amores negados, 
no deja de perseguirlos y atraparlos. 
Hasta el último sueño, hasta el último 
aliento.

La autora ha creado una historia llena 
de atmósferas sugerentes y lujosamen-
te sensuales que fácilmente nos envuel-
ven, nos inquietan y nos fascinan.

María José Maestre

RECOMANACIONS LITERÀRIES

Recepta:
Ingredients:

·  Mig quilo d’arròs

·  Guandules o mongetes bullides

·  Un raig d’oli

·  1 ceba

·  1 pebrot

·  All (4, 5 grans)

·  Api

·  Coriandre

·  Pebre

·  Orenga

·  Llet de coco

·  Una pastilla d’Avecrem

·  Sal

·  Aigua

Preparació:
PREPARACIÓ:

Primer es posa una olla al foc amb un raig d’oli. Es talla 
una mica de ceba i es fregeix fins que estigui daurada 
per començar a donar-li gust i es retira de l’olla. A con-

tinuació, se sofregeix més ceba picada, juntament amb els 
grans d’all també picats, l’api, el pebrot tallat, el coriandre, 
l’orenga, el pebre i una mica de sal al gust.
Després s’hi afegeixen també els guandules bullits (o mon-
getes), la llet de coco, una pastilla d’avecrem i aigua. Quan 
l’aigua comença a bullir s’hi tira l’arròs i es va remenant per-
què no s’enganxi. Una manera de saber si hi hem posat prou 
aigua és posar-hi una cullera i si s’aguanta dreta ja tenim su-
ficient quantitat d’aigua.
Quan l’aigua s’hagi evaporat, s’ha de remenar i tapar-lo per-
què s’acabi de coure i ja estarà fet.
Una recepta senzilla i ben gustosa.

Na Juana Dilma Rodríguez Severino, 
alumna de català B1 del CEPA Pitiüses, 
ens explica com es fa aquest plat típic 
de la cuina dominicana, un dels àpats 
que es menja per Nadal.

M
mm

mm
m 

...
Moro de 
guandules 
(recepta dominicana)

BON PROFIT!



De la pluralitat de les llengües 
neix la singularitat de la teva !
Encetam aquesta nova secció perquè consideram que la diversitat 
lingüística amb la qual convivim és un tresor a preservar.

Una llengua
Una llengua no sap res
del bé i el mal.
Això és cosa nostra.
Una llengua és com una ombra.
Si aixeques un puny,
ella també l’aixecarà;
si fuges, ella també
fugirà darrere teu.
La llengua no sap res
de la veritat i la mentida.
Això és cosa nostra.
Una llengua no aixeca parets,
les pinta de colors.
La llengua no mata ningú,
ens uneix.
Però, això sí, una llengua,
una llengua es pot morir.

poema del poeta basc 
Kirmen Uribe

El guaraní
El guaraní és una llengua ameríndia de l’Amèrica del Sud que es parla a diverses regions de l’Argentina i Bolívia 
i a gran part del Paraguai (de fet, el nom d’aquest país és una paraula guaraní que significa “país de molta ai-
gua”). El nom de la llengua en guaraní és avañe’ẽ.

Guaraní és la paraula amb la qual els espanyols van identificar l’ètnia i l’idioma, en confondre amb guariní (gue-
rra) que era la que repetidament pronunciaven els indígenes.

Un total d’aproximadament 6 milions de persones el parlen i recentment s’ha inclòs a l’escola. Des de 1967 està 
declarada com a llengua cooficial al Paraguai, on el 94% de la població el sap parlar. A Bolívia i a la província 
de Corrientes i la província d’Entre Ríos, a Argentina, i a part de l’Amazònia del Brasil també es parla. 

El personatge il.lustre, de qui parlam en aquest número de la revista, el jesuïta eivissenc Antoni Guasch i Bufí 
va ser el primer que va redactar una gramàtica del guaraní. La seva tasca de recuperació i estudi de la llengua i 
cultura guaraní la va continuar el també jesuïta mallorquí, mort recentment, Bartomeu Melià.

Paraules com jaguar, tapioca, mandioca, gautxo, ananàs, maraca, petúnia, tucà, tauró provenen del guaraní.

Escolta-la aquí
Che pykasumi
de Joan Manuel Serrat

Escolta aquí
El mico i la guineu

En el recull de contes Contes comptats podeu trobar 
el conte El mico i la guineu i també el podeu sentir 
llegit al programa de Ràdio Sabadell:

Us deixem aquest petit vocabulari bàsic que na Jé-
nifer López, alumna de 4t d’ESPA del CEPA Pitiüses, 
parlant de guaraní, ens va escriure per celebrar el 
Dia de la Llengua materna:

El cantautor Joan Manuel Serrat té una cançó, Che 
pykasumi, cantada en guaraní.

Che pykasumi reveve vaekué chehegui 
rehóvooúva ne ange cada pyhare che 
kéra jopy; rohayhúgui ai ajepy’apõva 
che ne ra’arÙvo, michínte jepépa 
ndaivevuivéi che mba’embyasy. Ne 
añaitégui ndénte aikóva ko’’icha aikove 
asyjaikóma rire ku juayhu por’me 
oñondivete; resÍ reveve che rejarei, 
che motyre’y,aico cikorey ndavy’amivéi 
upete guive.

 
Traducció: Sin consuelo alguno te sigo queriendo 
cada amanecer, como sombra voy caminando a 
solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la 
casa donde ya no estás. Corazón transido que me 
mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve 
vuelo de mí te apartaste pequeña torcaz, porque 
no querías que te acariciase el pelo y la piel. Regre-
sa, te pido, a darme consuelo como sabes tú. Alivia 
esta pena que me estruja el alma… Che pykasumi.

Per Anna Tur
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https://blogs.cpnl.cat/20contescomptats/els-20-contes-en-llengua-original/
https://blogs.cpnl.cat/20contescomptats/files/2010/05/20contes-conte08.pdf
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D’igual a igual
                                        Per Silvia Ochoa

Enguany, al Cepa Sant Antoni, s’ha creat 
la comissió de Coeducació amb una sèrie 
d’objectius entre els quals tenim el de for-

mar el nostre professorat en matèria d’igualtat i 
difondre entre l’alumnat la idea principal que en-
tre homes i dones no hi ha diferència de gèneres 
ni desigualtats, sinó tot el contrari, ens hem de 
tractar d’igual a igual. 

Per això el 25N, Dia mundial contra la violència 
masclista, fou el nostre punt de sortida i vam po-
sar en marxa una sèrie d’activitats que ens fessin 
reflexionar sobre aquest problema tan gran que 
és la violència de gènere i com podem detec-
tar-la i prevenir-la. Per això es van programar, 
amb bastant èxit d’assistència, dues xerrades 
impartides pel CEPCA: “La igualtat de gènere” 
i “prevenció de la la violència de gènere”. Tam-

bé es projectà el curtmetratge “El orden de las 
cosas” amb una posterior taula rodona on una 
sèrie de professionals com ara Tonyi Ferrer, cap 
de secció de l’oficina de la Dona, Carlos Muñoz, 
que forma part del Cos Nacional de Policia i que 
assessora les víctimes de violència masclista, i 
Maria Ramon Boned, regidora de Serveis Socials, 
entre d’altres regidories, de l’Ajuntament de Sant 
Antoni, ens informaren sobre quins mitjans tenen 
les víctimes d’aquesta violència i ens feren re-
flexionar sobre la importància d’educar en valors 
d’igualtat. 

Tot i que som conscients de la feina immesa que 
ens queda per fer, la Comissió de Coeducació 
treballarà de valent per fer que el nostre alumnat 
prengui consciència de la importància de tractar 
homes i dones d’igual a igual.

https://coeducacio.art.blog/

REPORTATGE

Els viatges de l’Ares 

per Ana Ruiz Ortega, primer premi 
modalitat A

Un dia em posaren als braços 
d’una al·lota que no conec, la seva 
olor era nova i estranya per a mi. 
Per demostrar-li l’amor que hi vaig 
sentir a primera vista, li feia besa-
des a la cara i em feia pipí a sobre 
d’ella.

A la fi, havia sortit d’aquell lloc tan 
fosc, estrany i fred. Al poc temps 
de ser als seus braços, em vaig 
quedar adormit. Vaig dormir com 
mai ho havia fet fins aquell dia, 
estava còmode, tranquil i desitjós 
de veure tota la novetat que em 
deparava la meva nova vida. 

Quan vàrem arribar a la meva nova 
casa, vaig veure moltes coses 
noves, entre elles un collar molt 
polit amb un xapeta que posava 
el meu nom. També, que tenia un 
llitet, que en aquells moments era 
gegant per a mi (ara no m’entra 
ni el cul); i molts jugarolls. Els 
meus amos jugaven amb mi i em 
prestaven tota l’atenció que volia, 
m’encantava!....

_____________________________

La Primavera no  
ho sabia 

per Eliesio José de Sousa. segon 
premi modalitat A

Així que un dia li diré al meu fill… 
allò va ser el març del 2020 ... els 

carrers estaven buits, les boti-
gues, les carpes, les escoles ja no 
s’obrien, la gent no podia sortir. 
Però la primavera no ho sabia, i les 
flors van començar a florir, el sol 
brillava, els ocells cantaven, el cel 
era blau, el demà arribava d’hora.
Les persones es van col·locar en 
contenció per protegir els avis, 
famílies i nens. No hi havia més 
reunions, festes familiars. Els joves 
havien d’estudiar en línia i trobar 
feina a casa. Aviat ja no hi hauria 
més espai als hospitals i la gent 
continuava emmalaltint. La por 
es va fer real davant dels fets i 
els dies eren similars. Però la pri-
mavera no ho sabia, les pomeres, 
els ametllers i altres arbres van 
florir, les fulles van créixer, tot va 
brollar. La gent llegia, jugava amb 
la família, cantava a la terrassa i 
convidava els veïns a fer el mateix, 
van aprendre a ser solidaris i altres 
valors…

_____________________________

Quan caigui d’aquí a 
sobre, rodolant com 
sempre

per Juan José de Oñate i Mestres, 
primer premi modalitat B

Heu vist mai un aljub aferrat a un 
galliner? De bon matí, cada matí, 
així com surt el sol (i segurament 
un poc abans que el sol surti) un 
gall petit i valent que viu en un 
galliner, per ventura erigit i ben 
atracat a un aljub, cau paret avall i, 
tot obrint el ulls i ben esvalotat, fa 
Kiki Ri QUiC!!! 

Aquest és en Vicent. Un gall quic 
eixelebrat i despentinat, amic de la 
gresca, amic del seu “parlar quic” i 
que té el costum -com ja hem vist- 
de dormir a cel obert. Un aljub és 
un dipòsit d’aigua recollida de la 
pluja i un quic és un gall de casta 
més petita del normal i que sol ser 
més baralladís del que toca. En el 
bon sentit, però. 

_____________________________

Viure amb depressió

per Marta González García, segon 
premi modalitat B

Viure amb depressió no és fà-
cil, fa molts anys que la pateixo, 
has d’aprendre a viure amb una 
«amiga» que no saps mai com et 
tractarà. Has de viure també amb 
la incomprensió de la gent. Quan 
parles de la depressió, la majoria 
de la gent pensa que exageres o 
que no val la pena estar trist, com 
si fos solament això, i normalment 
s’allunyen de tu. La veritat és que 
no, no és fàcil conviure
amb ella.

He après, després de molts dalta-
baixos, que s’ha de conviure amb 
ella sense importar el que opini la 
resta.

Podeu llegir els relats sensers a:
www.cepasantantoni.cat

Fragments 
de Relats 
Sant Jordi 2020

Aquest any el dia de Sant Jordi no ha pogut tenir mercats de llibres ni signatures 
d’escriptors al carrer. El que no ha faltat, però, han estat les ganes d’aprofitar la jornada 
descobrint noves lectures o recuperant narracions conegudes. Als CEPA’s vàrem voler 
celebrar el Dia del Llibre, encara que ho férem des de casa. A continuació teniu un recull 
dels relats guanyadors del concurs celebrat a Sant Antoni que obtingueren un val gastador 
a una llibreria de l’illa i el conte que va dedicar el professorat als seus alumnes a Vila. 

Aquí teniu l’enllaç al 
vídeo del conte 
sant jordi confinat
o escaneja el codi QR

https://drive.google.com/file/d/1Hv1K4cNdcgtKcWIEJENZw78OFdhwUqeu/view?usp=sharing
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Quan SOBREN 
les paraules

Una imatge val més que mil paraules. 
Per això a aquesta secció us volem 
mostrar, sense dir gaire, la vida de 
les nostres escoles mitjançant petits  
detalls gràfics.

Excursió Es Broll de Buscastells. CEPA Sant Antoni 

Excursió Es Broll de Buscastells. CEPA Sant Antoni 

Carnestoltes Català B1 

Excursió a ses Salines. CEPA Pitiüses

Final de curs Català B2. CEPA Pitiüses 

Graduació 4t ESPA. CEPA PitiüsesClasse compartida 3r ESO IES Isidor Macabich i 4t ESPA. CEPA Pitiüses
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