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ACTIVITATS

Portes obertes al col·legi Àgora Portals
 Els centre educatiu dóna a conèixer la seva oferta educativa i d’activitats extraescolars a tots els interessats
REDACCIÓ
PALMA

El col·legi Àgora Portals va celebrar divendres passat una jornada de portes obertes -anomenada Open Day- durant la qual
mostrà la seva oferta formativa i
d’activitats extraescolars a tots els
interessats.
Centenars de persones participaren a les activitats de la jornada, durant la qual es va poder visitar una exposició didàctica, titulada De la tablilla a la tablet, elaborada per alumnes de tercer
d’ESO del centre.
Els escolars també participaren
a debats sobre temes diversos
que s’organitzaren durant tot el
dia.
A més, en aquesta ocasió també es va organitzar una fira internacional d’universitats.
L’ensenyament en llengua anglesa amb professorat nadiu l’oferta de classes de xinès són dos
dels atractius d’aquest centre educatiu.

La jornada de portes obertes de l’Àgora Portals va atreure nombrós públic.

ÁGORA PORTALS

Hi va haver debats, una fira d’universitats i una exposició didàctica, entre d’altres activitats de l’Open Day. AGORA PORTALS

PASSATEMPS

ACTIVITATS

Resolució d’aquesta setmana
CIDE

50 aniversari
del CIDE amb
un pastís
 EL COL·LEGI CIDE DE PALMA
continua celebrant el 50è aniversari
de la fundació. En aquesta ocasió,
Toni Ortiz, cap de cuina, i tot el seu
equip varen treballar dos dies per fer
un enorme pastís de devers 250 kg,
que es menjaren els més de dos mil
alumnes de l'escola, així com a tots
els treballadors del centre que s’acostaren per gaudir d'aquest moment de
companyonia amb l'objectiu de celebrar una vegada més aquest any tan
especial i significatiu per a aquest
centre educatiu.

Vegeu el passatemps sense resoldre a la pàgina 2.

