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Dansa solidària a benefici d’Auba Mallorca
ACTIVITATS

L’Escola de Dansa Francisca Tomàs organitza dues funcions solidàries el proper dia 3 de desembre

El proper  de desembre, alguns
alumnes de l’Escola de Dansa
Francisca Tomàs, ballaran en dues
funcions solidàries a les : ho-
res i a les : hores. La recapta-
ció íntegra anirà a benefici d’Auba
Mallorca.

La primera funció té un caràc-
ter més familiar i ballaran els alum-
nes d’entre  i  anys, acompa-
nyats amb els alumnes més avan-
tatjats. La segona funció serà ba-
llada pels alumnes adolescents
de l’escola al costat dels alumnes
que cursen el Grau Professional de
Dansa Clàssica.

Les coreografies de les dues fun-
cions han estat realitzades per la di-
rectora Francisca Tomàs i pel pro-
fessorat del centre. Es podran veu-

re balls de dansa clàssica, espa-
nyola i contemporània.

L'Escola de Dansa Francisca
Tomàs va ser la primera entitat que
va col·laborar amb Auba en l'any
, quan Isabel Oliver va assumir
el càrrec de presidenta. A partir de
llavors Auba Mallorca ha anat crei-
xent i arribant a més gent. 

La directora Francisca Tomàs re-
marca la importància d'aquestes
actuacions solidàries en la forma-
ció dels seus alumnes i agraeix a l'A-
juntament de Palma la cessió del
Teatre Xesc Forteza per poder re-
alitzar aquestes funcions i inclou-
re-les a la programació de Nadal.

El taquillatge íntegre de les dues
funcions anirà a benefici d’Auba
Mallorca. Les entrades es podran
adquirir als punts de venda habi-
tuals i una hora abans de les ac-
tuacions.

REDACCIÓ
PALMA

VISITES ESCOLARS

Els alumnes coneixen les nostres institucions
CONSELL

ELS CENTRES EDUCATIUS DE MALLORCA CONTINUEN DESCOBRINT LA HISTÒRIA DE TRES INSTITUCIONS DE L’ILLA. Alumnes del CEIP Joan Mas han participat en els darrers dies en la ruta de
les institucions per l’Ajuntament de Palma, el Parlament de les Illes Balears i el Consell. A les fotografies, els escolars a la sala de plens del Consell de Mallorca, edifici que varen recórrer i del qual pogueren
conèixer la història.



Les funcions solidàries es duran a terme al Teatre Xesc Forteza. 

AIXÍ QUE ANEU DESCOBRINT LES 8 PARAULES LES DEFINICIONS DE LES QUALS US DONAM, TRASLLADAU-NE LES
LLETRES A LES CASELLES AMB EL MATEIX NÚMERO DEL TAULER SUPERIOR I HI PODREU LLEGIR UN REFRANY
QUE ENS AVISA DE LA NECESSITAT D’ABRIGAR-NOS, UN COP ARRIBATS EN AQUESTA FITA DEL CALENDARI. SORT!

PASSATEMPS TAULER EL LLIBRE

Una bala per al record
MAITE CARRANZA

Aquesta novel·la parla d'aventures, de la convivència so-
cial i, també, de la no-violència. Té com a protagonista
un jove de 13 anys de Palència, en Miquel, qui creu que
el seu pare, un miner republicà, ha mort al front. Ines-
peradament, arriba la notícia que és viu, en un camp de
presoners prop d’Oviedo. Sa mare li prega que el dugui
a casa; per això, parteix acompanyat per la seva cusseta
Greta, i marxa cap a una aventura incerta.
Ed.: Santilla Grup Promotor / Preu: 11 € / Pàg.: 192 

AGENDA

Prevenir l'abandonament educatiu 
Els dies 18 i 19 de desembre, 

l’edifici Sa Riera de Palma, celebra-
rà el seminari internacional ‘Preve-
nir l’abandonament educatiu en l’e-
ducació secundària professional’,
que fa part del projecte ‘’Itineraris
d’èxit i abandonament en la forma-
ció professional del sistema educa-
tiu de nivell 1 i 2’. Per això, s’hi ex-

posaran els resultats finals d’aquest
projecte, per després debatre entre
els més de 50 actors destacats de
l’entorn de la formació professio-
nal, del mercat laboral o dels cen-
tres d’orientació que assistiran al
seminari. 

Més informació i inscripcions a:
http://irie.uib.cat
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