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Calendari

Maig
2014

5-6/05: Inscripció colònies

Butlletí

5/05: Pagament Quota AMPA
13/05: Reunió informativa colònies
21/05: Reunió informativa Casal d’Estiu
24-25/05: Colònies

Celebrem Sant Jordi
El Dia de Sant Jordi l’AMPA va
organitzar diverses activitats per
seguir fent escola i col·laborar en
la celebració de la Diada.
A les 8.30 h del matí, es van col·locar
dues paradetes de roses, una a
cada entrada de l’escola, que van
tenir un èxit aclaparador entre els
familiars dels alumnes i els vianants.
A la tarda només en quedaven un
grapat, que es van posar a la venda
juntament amb els materials promocionals de l’AMPA. Al final del dia, les
300 roses que s’havien posat a la
venda s’havien exhaurit!
El mateix dia 23 a la tarda,
desprès de les danses que ens
van oferir els alumnes, el bar de
l’AMPA va treballar a ple rendiment per oferir cafès i berenars a
tots els qui s’hi van apropar. Mentrestant, pares i nens visitaven la
parada de llibres de la Fira d’Intercanvi, que estava plena a vessar.
Es van intercanviar un munt de

llibres infantils i se’n van vendre
51 d’adults a 1€. La resta es
revendran a la Llibreria Re-read
(en traurem 1€ per cada 5).
El diumenge 27 va arribar el torn
dels tallers. L’assistència de famílies va ser molt nombrosa i els
nens van gaudir d’allò més amb
els tallers que havíem preparat.
Van fer precioses roses i punts de
llibre de paper i van omplir l´arbre
dels desitjos de bones intencions.
Desprès, el guanyador dels Jocs
Florals de 2B, en Manuel Muñoz,
va llegir-nos el poema "La nit" i un
seguit de voluntaris (l’Arnau,
l’Anna, el Coque, la Carolina, l´Horaci, el Marc, la Teresa, el Quim i
l’Èrik) van explicar-nos contes al
gimnàs davant l’atenta mirada de
pares i nens. Des d’aquí volem
agrair tots els pares que ens van
ajudar a dur a terme els tallers i
ens van donar un cop de mà en la
recollida.

Recaptacions
AMPA

El bar de l’AMPA va recaptar 420€
en les dues festivitats de Sant
Jordi. Deduint-ne les despeses
d’uns 90€ que van comportar, els
guanys se situen al voltant dels
330€. Per la seva banda, la venda
de les roses, a 3€ la unitat, va
suposar 378,50 € de guanys.
Aquests 708,50€ recaptats amb
ambdues iniciatives es
destinaran, com sempre, a
finançar els projectes de l’AMPA.

Tot el que vindrà...

marca-t’ho al
calendari

Colònies. 24-25/05
Aquest any les colònies se celebraran del 24 al 25 de maig a Can
Font (www.canfontbrunyola.cat) amb els monitors que formen part
del grup que ja treballa a l’escola impartint les activitats esportives
extraescolars. Les inscripcions es duran a terme el 5 i 6 de maig i
la reunió informativa el 13 de maig.

L’Escola ens informa
Mallorc’Ara
L’escola us convida a visitar el bloc de la pàgina web, que es diu
Mallorc’ARA, on es pengen les notícies del dia o de la setmana.
Aquest any dins dels actes culturals de la Diada de Sant Jordi, a
més dels Jocs Florals, que ja són una tradició, l’escola va organitzar
el 1r Concurs de Lectura en Veu Alta v per als alumnes dels Cicles
Mitjà i Superior. El concurs era voluntari i s’hi van presentar 105
alumnes. Van ser realment molt valents i decidits, atès que primer
van haver de passar un càsting. Van arribar a les semifinals 9
alumnes. El dia 24 es va celebrar la gran final, i el resultat va ser
màgic, fantàstic i molt emotiu. Tots els alumnes van demostrar un
elevat nivell de lectura i un sentiment de companyonia magnífic.
En podeu veure les fotos al bloc Mallorc’ARA.

Col•laborem amb l’Escola Massana
L'Escola prendrà part en un projecte d’art i literatura en col·laboració
amb l'Escola Massana de Barcelona. Més endavant en tindreu
notícies.

Fira de roba
de segona mà

Aquesta jornada, la pluja ens va
jugar una mala passada i la Fira
de Roba es va haver d’ajornar un
parell de setmanes. El divendres
25/04, però, la tarda va ser radiant
i es va convertir en una bona
aliada per als nostres propòsits.
La recaptació va ser de 242€, que
com sempre es destinaran a
comprar material fungible (llibretes,
llapis, gomes, etc.) per a les
Escoles Dogon de Mali.
Gràcies a tots, els que ens vau
ajudar a muntar-la i els que hi vau
col·laborar comprant alguna peça!

Sabíeu que...

El Web de l'AMPA
ha canviat de cara
Ara és més funcional, més
atractiu i adaptable a tota mena
de dispositius. Visiteu-nos a
www.ampamallorca.com, hi
trobareu un munt de novetats!
Continguts actualitzats i més ben
organitzats, una completa agenda,
una millor organització, informació
detallada de l'AMPA i de les seves
vocalies i, a més, podreu subscriure-us al nostre newsletter per rebre
puntualment els posts de la setmana anterior.

Bibliorca, el nou
blog de la vocalia
de biblioteca
La Vocalia de Biblioteca de l'AMPA
ha llençat un blog amb la voluntat de
crear un punt de trobada entorn de la
lectura per als pares de l’escola.
Bibliorca vol ser un espai d'intercanvi
d'idees, de ressenyes de llibres, de
concursos literaris i de notícies
relacionades amb el món de la
lectura i les biblioteques.
Ens trobareu a
www.bibliorca.blogspot.com o a
l’enllaç dins el nou web de l’AMPA,
situat al menú de la dreta.
Esperem que us agradi i que ens
visiteu sovint!

Horari secretaria
De dl a dv: de 9 h a 11 h
Dijous: de 15.30 h a 17.30 h

T. 652 494 185
informacio@ampamallorca.com

www.ampamallorca.com
twitter: @ampamallorca
facebook.com/ampaescolamallorca

