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IES SON PACS
S’ha elaborat un
curtmetratge sobre la
insostenibilitat
PÀGINA 3

IES SON PACS

IES SON PACS
Observant
la insostenibilitat de
la gestió
del planeta
Terra
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IES SON PACS
Es podrà contemplar
una escultura:
“L’humà insostemible”
PÀGINA 13

IES SONPACS
L’alumnat de 3r d’ESO
està elaborant un
material audiovisual en
ànglès
PÀGINA 19

 PROJECTE : DIARIO DE MALLORCA HA OBTINGUT INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS

L’IES Son Pacs programa
una mostra de materials amb
el títol ”inSOStemible”
ALUMNAT. La feina realitzada per part de
l’alumnat ha estat molt diversa i interessant.
Quasi tots els materials que es podran
contemplar durant la mostra han estat
realitzats per l’alumnat del centre.
PÀG. 2, 3 i 4
Editorial pàg. 16

La mostra es realitzarà del 16 al 20
de febrer a l’IES Son Pacs

creixement de l’espècie humana.
No es pot continuar amb aquest
ritme de creixement en un Terra
finita. Aquest és el missatge final
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Molta activitat a
l’IES Son Pacs
Aquests dies hi ha
molta activitat a l’IES
Son Pacs amb la
finalitat de tenir a punt
tot el material preparat
per a exposar durant la
setmana del 16 al 20 de
febrer.
PÀG. 12

L’IES Son Pacs
respon a la crida
de les Nacions
Unides

PROFESSORAT. Professors i professores de
l’IES Son Pacs han treballat amb l’alumnat
una sèrie d’activitats relacionades amb la
insostenibilitat del model actual de creixement.

AGÈNCIA EEE
L’IES Son Pacs prepara la
mostra de material que
haurà de quedar exposada i
oberta al públic des del 16 al
20 de febrer de 2009 a les
dependències del centre. La
mostra forma part del
projecte anomenat
“inSOStemible” , títol que
vol representar la urgència
de la necessitat de
reaccionar davant la
insostenibilitat ambiental i
social del model actual de

INDEX

de tota la feina que s’està
desenvolupant. La
humanitat haurà de cercar
alternatives per al futur
immediat i posar-les en
marxa.
La mostra inclourà material
elaborat per l’alumnat del
centre. El tema de la
insostenibilitat es tractarà
des de diferents vessants:
aspectes socials, econòmics,
ambientals, artístics,...
PÀG. 25 a 28

També s’informarà sobre el nou sistema de recollida de
residus “porta a porta” de Son Sardina
Pàgines centrals

Les Nacions Unides
promouen la “Dècada
de l’Educació per un
futur sostenible (20042015)”. Des d’aquesta
institució s’ha fet una
crida als educadors de
tot el món i de tots els
camps i nivells per
contribuir a formar
una ciutadania
conscient de l’actual
situació de crisi
planetària. L’IES Son
Pacs desenvolupa
aquest projecte com a
resposta a aquesta
crida.
PÀG. 24

L’IES Son Pacs és
portada de Diario
de Mallorca
Portada

