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Et convidem a gaudir d'un viatge molt
especial. Un creuer per la Mediterrània
carregat d'emocions. Deixa't portar i
gaudeix del que hi trobaràs a cadascuna
de les illes.

Presentem a la tripulació que ens
acompanyarà al llarg d'aquesta aventura.

BON VIATGE!

3r i 4t d' ESO



MEDITERRÀNIA



EL VIATGE DE LES 
EMOCIONS
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 Al llarg dels darrers dos anys hem viscut
distintes emocions que volem
representar com un viatge al voltant de
cadascuna d'elles, per tal d'arribar al
destí: L'ESPERANÇA.

Ens acompanyes?



E. INFANTIL

illa 
dels ocells 

engabiats

POR, INCERTESA...
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L'arribada de la pandèmia va suposar
canvis inesperats. El confinament ens
tancà a casa i ens privà de llibertat. 

CONFIANÇA I LLIBERTAT

Ressorgim amb força per tal de rependre
la confiança i la llibertat.
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ILLA DEL FOC

DESTRUCCIÓ
 I FRUSTACIÓ

1r Cicle d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA



ÈXIT, PROTECCIÓ I 
AMOR PER LA NATURA

El volcà de La Palma portà foc, cendres i
destrucció. La seua força semblà
imparable.
Però TOT PASSA. 
La natura ressorgeix amb força i ens fa
arribar una lliçó de vida.

ILLA DEL FOC



CAOS i TRISTESA

ILLA DE L'ALEGRIA 
I LA DIVERSIÓ

2n Cicle 

d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA



ALEGRIA

El canvi climàtic provoca fenòmens
atmosfèrics extrems com "Filomena".
CUIDEM DEL QUE ENS CUIDA. 
CUIDEM LA NATURA.

ILLA DE L'ALEGRIA 
I LA DIVERSIÓ
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ILLA DE LA PAU 
I LA RECONCILIACIÓ

ODI I  HORROR

3r Cicle 

d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA



PAU, CALMA 
I RECONCILIACIÓ

De sobte, un conflicte bèl·lic sorprén
Europa. La guerra sembla molt prop.
SOM GENT DE PAU i VOLEM VIURE EN PAU. 

ILLA DE LA PAU 
I LA RECONCILIACIÓ



ILLA SALUDABLE

ALEGRIA, RESPECTE, 
IL·LUSIÓ I ESPERANÇA ....

1r i 2n d'ESO



ESPERANÇA

SOM FÈNIX.
Treballem pel món que volem.
Agranem el més dolent i fem tot el
possible per millorar el nostre entorn.
SOM BONA GENT I VOLEM MILLORAR EL MÓN.

ILLA SALUDABLE



RECONSTRUCCIÓ DE LA 
SOCIETAT QUE VOLEM

DESTINACIÓ
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