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A continuació vos proposam aquesta varietat de recursos per aprendre d’una forma més divertida i deixar 

volar la vostra imaginació: 

 
 RECURSOS ONLINE: 

 

 Tècniques  d’estudi:  Aquesta  informació  va 

dirigida sobre tot a famílies, però també 

l'alumnat pot visualitzar recursos i enllaços 

que l'ajudaran en la seva orientació 
acadèmica i professional. 

 
 

 https://sites.google.com/iessesestacions.es/tutoriaconfinament/orientaci%C3%B3 

Estimulació capacitats  cognitives: 

Aquesta web facilita  un Conjunt de 

tècniques i estratègies sistemàtiques que 

estimulen i entrenen determinades capacitats 

cognitives, optimitzant l’eficàcia del funcionament 

cerebral. 

 
https://estimulaciocognitiva.wordpress.com/ 

 Activitats per a l’aprenentatge i el 

 desenvolupament:   Als   següents   blocs 

trobaràs activitats que afavoreixen 

l’aprenentatge relacionat amb el 

llenguatge i es duran a terme de forma 

online. 

 
https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-ana-actividades-para-el- 

aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas  

 Contes que contagien il.lusió: 

L’objectiu d’aquesta col.lecció de 

lectures és mostrar les vivències 
de diferents nins i nines que 

presenten alguna discapacitat o 

dificultat a través de les seves divertidíssimes 
aventures. 

 
http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/home.html  

 

No es tracta de tenir dret a ser IGUALS, sinó de tenir igual dret a ser DIFERENTS! 

https://sites.google.com/iessesestacions.es/tutoriaconfinament/orientaci%C3%B3
https://estimulaciocognitiva.wordpress.com/
https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-ana-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
https://view.genial.ly/5e70a21180c12e0fd1814c8c/presentation-ana-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/home.html


Vídeo Sant Jordi alumnes 

Pastoral Curs 2019/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot anirà bé. Res millor en aquest temps que les paraules franciscanes 

Pau i Bé a tots 
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/657843171726482/ 
Vídeo Confinament 

 
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/257113625407826/ 
Vídeo Portes Obertes 

 

https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/574656103449323/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/894820024274577/ 
VIdeo Sant Jordi professors 

 

https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/675377093216837/ 
Tot anirà bé 

 
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/218304139415698/ 
Teletreball 

https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/657843171726482/
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/257113625407826/
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/574656103449323/
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/894820024274577/
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/675377093216837/
https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor/videos/218304139415698/


 



 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 

 
 

5è de Primària 



 

6è de Primària 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

https://gopro.com/v/XlMNJOQkebN3N 

Vídeo de la graduació de sisè de primària 

https://gopro.com/v/XlMNJOQkebN3N


 
 
 
 

PRIMER DE SECUNDÀRIA 
 

I ja s’acaba aquest curs acadèmic!!!! Un curs escolar un tant estrany que ha passat volant!! 

Començàrem amb alguns nervis, dubtes i incertesa. Com seran els nous professors i la tutora? 

Començarà algun alumne/-a nou/-a? Un curs nombrós d’alumnat, trenta-quatre, ni més ni 

menys. Cada un dels alumnes amb el seu propi caràcter, la seva identitat, els seus gustos i 

personalitat. No sempre ha estat fàcil, però penso, com a tutora, que ens n’hem sortit tots 

plegats prou bé. S’ha aconseguit un gran equip, malgrat les diferències que tots puguem tenir i 

els estira i amolla que a voltes sorgeixen entre els esperits adolescents, els nins de primer 

d’ESO, els meus nins, s’estimen. Hem viscut moltes experiències durant 7 mesos, crec que 

l’aprenentatge ha estat recíproc. Esper que ells hagin après molt de nosaltres els professors 

així com també nosaltres hem après moltíssim de cada un d’ells. El confinament que hem  patit 

en comptes d’allunyar-nos ens ha apropat més, ens hem enyorat i tal volta ens hem adonat de 

la necessitat que tenim els uns dels altres. El moment que hem viscut és i serà històric i cada un 

dels nins tant del nostre col·legi com de per tot arreu han demostrat que són uns autèntics 

herois, que amb valentia i coratge qualsevol empresa que es proposin la podran dur a bon 

terme. Us desig que passeu un bon estiu i que el curs que ve comenceu amb molta il·lusió , 

entusiasme i ganes d’aprendre!!! 

 
Sempre dins el meu cor, primer de secundària 2019/2020. 

La tutora 

Joana Maria Llinàs Colom. 

 

S OM UN EQUIP: 

 
 

 



 

 
 

 

SEGON DE SECUNDÀRIA 
 

Dos. Sí, dos cursos intensos de convivència diària fins que el 16 de març la implantació de l’estat 

d’alarma va rompre de forma dràstica y total la nostra rutina escolar. Un llarg confinament ha 

modificat els nostres hàbits, la metodologia de sempre i les nostres relacions socials. De pressa 

i com centelles hem hagut d’adoptar noves mesures per continuar i treure endavant el dia a dia.  

Hem substituït les càlides classes presencials per les classes virtuals. 

 
Durant aquests dies de confinament entre preparacions de tasques, missatges, correccions, 

reunions i telefonades, pensava i planificava la futura trobada entre vosaltres, que ho 

celebraríem amb una apropiada activitat de cohesió de grup i altres activitats a l’altura d’un fi 

de curs. Ara per ara, malauradament, això no es pot produir. Me complau, idò, acomiadar-me a 

través d’aquesta pàgina d’Àgora i amb un poema de Walt Whitman, una invitació a viure el 

present sobre la bellesa de saber apreciar i viure el moment. Doneu, estimats alumnes, el pas 

per elegir el vostre camí i convertir-vos en responsables i en protagonistes de la vostra pròpia 

història. 

 
Per a tots vosaltres i amb molt d’afecte, de la vostra tutora. 

 
Carpe Diem (Aprovecha el momento) 

 
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 

Extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo… 

Aprende de quienes pueden enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron, 

de nuestros “Poetas Muertos”, 

te ayudarán a caminar por la vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros: 



Los “poetas Vivos”. 

 
No permitas que la vida te pase a ti 

sin que la  vivas … 

Walt Whitman 

 
 

 
Eleccions per a delegat/da Dinàmica de grup “La Teranyina” Exposició oral 

 
 

 

Record del projecte “Edat Mitjana” Projecte: ”Port autoportant” (Da Vinchi) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projectes “La Mar” 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

QUART D’ESO: “EL VIATGE D’ESTUDIS” 
 

Era  un  dilluns  matí,  les  cares  de  son  es  mesclaven  amb  les  rialles  d’il·lusió i nerviosisme, feia 

massa temps que esperàvem aquest viatge d’estudis. el nostre darrer viatge junts, ja que aquest 

any acabàvem el nostre pas pel col·legi Sant Bonaventura. 

 
El trasllat a Barcelona va ser tranquil, tot anava be, desprès d’arribar a l’aeroport de  Barcelona 

ens recollí un autobús que es va dirigir directament a Andorra. El trasllat va ser més llarg del 

que pensava, kilòmetres i kilòmetres de carretera que anaven passant entre jocs i cançons. A la 

fi vàrem fer una aturada ràpida per menjar qualque cosa i seguir el camí. 

 
Al migdia arribàvem a l’hotel, al centre d’Andorra. Ens va agradar molt. La distribució per les 

habitacions ja l’havíem decidit abans de partir i tot va ser relativament fàcil. Les habitacions 

estaven molt bé, sense gaire luxes, però amb tot allò que necessitàvem. Aquell vespre va ser el 

més divertit. Tots anàvem d'habitació en habitació per mirar com eren i ens trobàvem en una 

per estar amb els companys. El capvespre vàrem anar a cercar el material per esquiar, era molt 

complicat i cansat dur les botes i els esquís , però ja teníem ganes de provar-los. 

 
Dimarts dematí arribà l’hora de la veritat: Ens dirigirem cap a les pistes d’esquí, el bus pujava i 

pujava i arribà al peu de l’estació de Pal, agafàrem un telefèric que encara pujà més i ja amb el 

material d’esquí a la mà, ens trobàrem amb la neu. Hi havia moltíssima, el dia era molt bo,  feia 

sol i ens vàrem dirigir a cercar els nostres monitors. La veritat és que el primer dia va ser difícil, 

pareixia que no ens ensortiríem: amunt i avall, caigudes i rialles... Vàrem dinar allà , a les pistes, 

per després aprofitar el dia i seguir esquiant. A uns els va resultar més fàcil que altres, però a 

tots ens va agradar i molts s’atrevien a baixar els seus primers metres esquiant. Retornàrem a 

l’hotel, cansats i contents, i anàrem a conèixer Andorra. Estava ple de tendes, bars i molta 

animació. 

 
La sorpresa de la nit de dimarts a dimecres va ser una gran nevada que deixà tots els carrers i 

cases blanques per la neu. El trasllat de dimecres dematí cap a les pistes va ser molt complicat. 

Vàrem tardar més d’una hora , estava ple de neu per tot i encara nevava. Quan vàrem arribar a 

les pistes seguia nevant, però vàrem poder esquiar. Els monitors ens deien que havíem tengut 

sort per trobar-nos aquesta nevada. Feia molt de fred, però veure caure la neu va ser una 

experiència nova i màgica. Dinàrem allà i uns quants seguiren esquiant el capvespre. 

 
El dijous ho teníem reservat per anar a Caldea. El dia ja va ser millor, però encara hi havia neu 

pels carrers i per totes les muntanyes que envolten la ciutat d’Andorra. Caldea és impressionant:  

És  molt  gran,  son  piscines  i  banys  d’aigua  calenta  que  surt  de  la  mateixa muntanya. Va 

ser molt divertit i relaxant, ja que estàvem ben cansats després de dos dies d’esquí i de moltes 

caigudes. Dinàrem al restaurant de Caldea, que està al primer pis i té unes bones  vistes  sobre  

totes  les  instal·lacions.  El  capvespre  vàrem  aprofitar  per  fer  les  darreres compres i passejar 

per la ciutat d’Andorra, ja que era el darrer dia. 

 
Els divendres dematí, després de berenar, vàrem anar cap a Barcelona a fer una breu visita a 

la ciutat. Arribàrem prest i en Jesús i en Rafel ens mostraren el casc antic de la ciutat i les zones 

comercials. Vàrem passar per la catedral, la plaça Sant Jaume, les Rambles, i després 

arribàrem al Maremagnum. Allà vàrem estar una bona estona, dinàrem per Barcelona i després 

agafàrem el bus a la Plaça de Catalunya per anar cap a l’aeroport. 



El viatge s’acabava, ens quedaven poques hores, corrent arribàrem a la porta d’embarcament i 

després sortírem cap a Palma. Sempre recordarem el viatge d’estudis de quart d’ESO. Va ser 

una experiència inoblidable que ens uní encara més amb els amics i amigues que enguany 

acabam aquest camí pel col·legi Sant Bonaventura, on fa molts d’anys començàrem. 

 
Alumnes de quart d’ESO 

 

 

 
A continuació volem compartir el vídeo de la nostra graduació virtual i un petit recordatori del 

viatge d’Andorra: 

 

 
Viatge a Andorra →  https://www.youtube.com/watch?v=oopmgS2I8Gs&feature=youtu.be 

 

 
Graduació virtual → https://youtu.be/NnvVlyoygbc 

https://www.youtube.com/watch?v=oopmgS2I8Gs&feature=youtu.be
https://youtu.be/NnvVlyoygbc


     

  Notícies  

EXÀMENS DE SETEMBRE SECUNDÀRIA 

DIMARTS 1 de setembre 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

9:00-9:45 Castellà Castellà EF, Castellà EF, Castellà 

9:45-10:30 C. Naturals Física i Química Biologia/Fis Qui Biologia/, Tec 

10:30-11:45 Ciències Socials Ciències Socials Ciències Socials Ciències Socials 

11:45-12:30 Anglès Anglès Anglès Anglès 

 

DIMECRES 2 de setembre 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

9:00-9:45 Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques 

9:45-10:30 E. Física E. Física Tecnologia Economia 

10:30-11:45 EP, Música Tc Mús,Alemany EP, Alemany Fís-Qui, C.Aplic 

11:45-12:30 Català Català Català Català 

12:30-13:15 Religió Religió Religió Religió 

 
 

Començament del curs 2020-2021 

Dijous dia 10 de setembre 

 

AMiPA 

Moltes gràcies a l’AMiPA per totes les activitats i ajudes que han donat al centre aquest curs. 

 
 

REVISTA ÀGORA 
 

COL·LEGI SANT BONAVENTURA 
Nº 46 - JUNY - 2020– 2ª ÈPOCA 

C/ Convent 25, 07620 
Tel: 971 66 04 53 

secretaria@santbonaventura.net 
www.santbonaventura.net 

CC Sant Bonaventura de Llucmajor 
 

CONFECCIÓ 

Alumnes i professors del centre 
 

EDITA 
Sonia Calafat Bellod 

mailto:secretaria@santbonaventura.net
http://www.santbonaventura.net/
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