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Calendari
30/10: Assemblea General AMPA
31/10: Castanyada
7/11: Mercat de 2a mà
14/12: Fira artesanal

ESMORZAR BENVINGUDA DE P3
Ja fa mes d’un mes que els nostres fills han començat el curs i, poc a
poc, tots es van adaptant a la nova rutina i també a l’escola.
Un any més l’AMPA va convocar els pares i mares dels alumnes de P3
dissabte 4 d’octubre per conèixer-nos, descobrir els futurs amics dels
nostres fills i també per compartir inquietuds i dubtes.
Fer-ho al pati de l´escola, al voltant d´un esmorzar a què tots hem
contribuït permet fer-ho de forma asserenada i agradable. A més, vam
poder trobar-nos amb les mestres de P3 i xerrar de forma més tranquil·la que no pas la permesa pel ritme d’entrades i sortides.
Cada any tenim ben present aquest moment. Han estat mesos d´angoixa per triar escola, de dubtes sobre si la decisió serà la bona i finalment ha acabat l´estiu i han començat les classes. Potser tot ha estat
sorprenentment fàcil, però tal volta els nostres fills han plorat (o encara
ploren), o fins i tot ens diuen que no volen anar a escola. Potser ha
tocat fer el cor fort i convèncer-los que hi estaran del tot bé, que tenen
unes mestres molt maques, que és la millor escola que hem conegut
mai, però com és lògic, encara tenim les nostres incerteses.
Per a l´AMPA aquest és el tret de sortida del nou curs. Creiem fermament en la importància d´aquest dia, en acollir als nous pares i mares
de l´Escola amb els seus neguits, però alhora amb les seves expectatives i ganes de participar.
Tenim clar que els pares i mares som un element clau juntament amb
mestres i alumnes per fer una escola pública forta i de qualitat. Com
més actius serem, més forta serà l´AMPA i més podrà avançar l´Escola.
La força de la convicció és la que ens mou a no quedar-nos en la
queixa i en allò que no funciona. I l´AMPA hi és per acollir aquells
neguits que teniu i vehiculitzar-los en positiu.
Està en les nostres mans contribuir en l´escola que volem ser. Els
diferents projectes transversals de les vocalies de l´AMPA defineixen
com som i com volem ser. Us hi esperem!
Benvinguts a l´Escola i bon curs 14-15!

LA GEGANTONA
SURT A ESCENA!
Diumenge 5 d’octubre es va
celebrar la 5A Trobada de Gegants
i Capgrossos de l’Esquerra de
l’Eixample. La nostra gegantona,
que encara no havia participat en
cap cercavila, i els dos capgrossos
ens van representar d’allò més bé i
van estar acompanyats per un
munt de famílies de l’escola que no
van voler perdre’s aquesta primera
sortida.
En acabar el cercavila, que ens va
dur del carrer Llançà fins a l’alçada
de l’espai germanetes, membres
de l’ajuntament ens van entregar
una placa commemorativa en
agraïment a la nostra participació.
Desprès, grans i petits van poder
veure tots els gegants d’a prop, fer
un tast d’orxata, visitar les
diferents paradetes de menjar
situades al carrer i, com a cloenda,
gaudir de música en directe.
Finalment es va escoltar el
manifest a favor de l´institut de
Germanetes i els pares que ho van
voler van poder signar-hi a favor.

Tot el que vindrà...

marca-t’ho al
calendari

Assemblea General de l’AMPA 30/10

Se celebrarà el dijous 30/10 a les 16.45 h a la biblioteca de
l’escola. Tots els socis que estiguin interessats a saber què vam fer
el darrer curs i quins projectes tenim per a l’actual hi estan
convidats.

Castanyada 31/10

Com el darrer curs, la Maria castanyera visitarà les classes
d’Infantil i regalarà castanyes entre els nens. Desprès de l’escola
posarà la paradeta sota les escales d’Infantil. A més, també hi
haurà servei de bar que oferirà begudes i cafès. Com sempre, la
recaptació es destinarà als projectes de l’AMPA.

Mercat de 2a mà 7/11

Divendres 7 de novembre, en sortir de l’escola, arriba l’edició
d’hivern d’aquest mercat. A partir del dimarts 4/11 podeu portar
roba dels vostres fills que ja no necessiteu i que estigui en bones
condicions al despatx de l’AMPA. Cada peça es vendrà per 1€,
aportació que es destinarà al projecte de les Escoles Dogon de
Mali.

Fira artesanal de Nadal 14/12

Atenció als paradistes, la 2a edició de la Fira Artesanal ja té data.
Aneu preparant les vostres creacions!

crides
Teniu vocació de
fotògrafs?
La Vocalia de
Comunicació està preparant un
nou projecte i necessita la vostra
ajuda per dur-lo a terme. Si sou
d’aquells que sempre esteu fent
fotos, amb càmera professional o
amb el vostre telèfon mòbil, potser
us agradaria ensenyar-les als
altres membres de la comunitat
del Mallorca. Envieu-nos les
imatges que vulgueu compartir a
comunicacio-ampa-mallorca@goo
glegroups.com. Ja veureu quin
projecte més xulo farem entre tots!
Us agrada la
batucada?
Voldríeu formar part
del nou grup de
batucada de l’Escola Mallorca?
Necessitem voluntaris! Si hi esteu
interessats, envieu un correu a
festes-ampa-mallorca@googlegroups.com

L’Escola ens informa

Ens reunirem els dimecres al
gimnàs de 20.30 h a 21.30 h. Us
hi esperem!

A l’esquerra de la porta d’infantil l’Escola ha penjat un taulell
d’anuncis. A la part dreta hi trobareu les informacions relatives
a l’AMPA.

Horari secretaria

Donada la poca oferta d’instituts de secundària al barri, el Consell
Escolar ha demanat al Consorci que l’Escola estigui adscrita també
a l’Institut Menéndez Pelayo. En cas d’aprovar-se aquesta proposta,
aquest seria el tercer institut vinculat a la nostra escola, a banda
dels IES Ernest Lluch i Joan Maragall. A més a més, des del
moviment Recreant Cruïlles s’està fent la reclamació de construir
un institut per al barri que s’ubicaria a l’Espai Germanetes.
L’Escola segueix equipant més aules amb Pissarres Digitals.
Aquest any el projecte del Mallorca'rt duu per títol Movidansa'rt.
L’escola segueix amb el Projecte d’enjardinament del pati per
aconseguir espais més verds i agradables per a l’alumnat.

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

subscriu-te a la
nostra newsletter
i rep els posts de la
web cada setmana
al teu correu!
T. 652 494 185
informacio@ampamallorca.com

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

