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4-5/06: Recollida Banc d’Aliments

Butlletí
La vocalia de biblioteca

05/06: Pagament Quota Re-passa’l
08/06: Comença jornada intensiva
Reunió informativa Casal Estiu
Matriculació curs 15-16
12-14/06: Colònies AMPA
15/06 - 17h: Reunió pas d'Infantil a
Primària, amb l’Assistència del prestigiós
psicòleg infantil Jordi Artigue
17/06 - 17h: Reunió benvinguda pares P3
18/06 - 19h: Acte Acadèmic Comiat 6è

Aquest, sense cap dubte, ha estat un bon any per a la Vocalia de
Biblioteca. Hem consolidat el Bibliorca amb un munt d'entrades noves
i hem tirat endavant uns quants projectes nous que ens han engrescat
de valent.
El contacontes dels pares a Infantil, emmarcat en les activitats de Sant
Jordi, va ser un èxit total. Els nens i nenes més petits de l'escola van
quedar encantats amb els pares que van venir voluntàriament a
explicar històries meravelloses i van obsequiar amb uns medallons
preciosos els atents alumnes.
La festa de suport a la lectura del 16 de maig també va ser un acte
molt important per a nosaltres perquè vàrem poder participar,
juntament amb les AMPAs d'altres escoles del barri, en la preparació
dels tallers que divertiren a petits i grans.

19/06: Festa fi de curs
22/06: Comença el Casal d’Estiu

Festa de Fi de
Curs (19/06)
L’últim dia d’escola és també el
dia en què celebrem l’última
festa del curs. Promet ser tan
divertida com la de l’any passat,
així que no us la perdeu!

El nou curs es presenta ple d'il·lusions noves i de projectes engrescadors que ens agradaria dur a terme amb
la col·laboració de tots vosaltres. Estem pensant fer un club de lectura per a pares i obrir, encara més, el bloc a
tots aquells que vulguin participar-hi, ja sigui recomanant lectures, activitats o tot allò relacionat amb l’univers
lector. Seria genial que el bloc estigués ple de recomanacions de llibres per llegir aquest estiu! Si us animeu a
escriure’n una, si us plau, envieu-la a vocalia-biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com
Des d’aquí volem agrair de tot cor tota la força, l'ajuda i la col·laboració que ens heu brindat. Moltíssimes gràcies
i fins al curs vinent!

Activitats al menjador
de l’escola mallorca
Com sabeu, l’espai de migdia es caracteritza
principalment per les activitats en anglès. Cada grup
classe fa 45 minuts setmanals d’activitats dirigides i la
resta del temps l’anglès és l’ idioma que es parla
habitualment.
A més, els alumnes de 3r a 6è van dos cops per
setmana (dimarts i dijous) a la biblioteca-aula d’estudi. És un espai on aprofiten per fer deures, estudiar,
fer treballs de grup, etc.
Dilluns i dimecres toquen jocs de taula i també és
l’hora de dibuixar i pintar. Els divendres, lligueta de
futbol i balls per als cursos de 2n a 6è. Aquest curs ja
han fet un festival i al tercer trimestre en faran un altre.

L’empresa que regenta el menjador també està molt
implicada amb els projectes d’Agenda 21 que realitza l’Escola. Aquest curs s’ha adherit al projecte “Ens
ho mengem tot, impulsat pel Departament Escoles +
Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona. Hi
participen tots els alumnes, tot i que és un grup de
voluntaris qui el duu a terme cada mes, tot fent la
recollida de dades, els murals, les estadístiques, etc.
Si hi esteu interessats, en aquest link trobareu més
informació:
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1556/Guia_EnsHoMengemTot1415.pdf

Per últim, us volem anunciar, que properament
l’escola tindrà un bloc del menjador, on s’aniran penjant totes les informacions, projectes, fotos i tallers
que realitzin els alumnes.

Colònies de sisè
Desprès de preparar activitats durant tot l’any per
recaptar fons per a les colònies de 6è, finalment va
arribar el moment de la sortida. El cap de setmana
del 15 al 17 de maig els alumnes de 6è van marxar
amb autocar a la casa de colònies Masia Daurada
(Salou) de La Rosa dels Vents acompanyats per 3
pares i mares.
La iniciativa més destacada que ha engegat la Vocalia
de 6è, potser per la seva repetició, ha estat el Berena
amb Sisè del primer i tercer divendres de mes, però
a banda d’això, també es va rifar una panera de Nadal,
amb l’ajuda d’alguns paradistes del Mercat del Ninot,
de Caprabo, del Bar Carina i d´alguna família. Per
Sant Jordi els alumnes van vendre roses i amigurumis,
i, a més, juntament amb les seves famílies, es van
encarregar del Dinar de Germanor d’enguany.

Un munt d’esforços que han valgut la pena perquè
finalment e cost de les colònies per família ha estat
de 10 euros!
Des del començament, la intenció de la Vocalia ha
estat que el factor econòmic no fos un impediment
per a cap família, per tal que tots els alumnes de 6è
poguessin gaudir de les colònies si ho volien. Per tant,
podem dir que han aconseguit el seu objectiu.
Estem segurs que aquest és un record que mai
oblidaran i, l’èxit d’aquest primer any ens dona força
per seguir endavant amb aquesta iniciativa molts
cursos més.
Nois i noies de 6è, molta sort en la nova aventura que
us espera desprès de l’estiu!

Festa de la música
El passat diumenge 24 de maig vam celebrar la Festa de la Música
al pati de l’escola. Els nens, luthiers per un dia, van fer un taller
d’instruments on van servir-se del seu enginy i traça per construir
guitarres, tambors i maraques. Desprès ens vam deixar portar per
l’entusiasme en una sessió de batucada de la mà del grup de
pares i mares batuquers de l’escola. Tot seguit vam començar a
moure l’esquelet amb una masterclass de zumba per gentilesa de
Patis Oberts que ens va fer anar obrint boca per a la segona
masterclass de zumba, liderada per la Rocío i una colla de mares
zumberes, que van contagiar el seu ritme als assistents. Els
suculents esmorzars i aperitius van córrer a càrrec del Servei de
Bar.

Tot el que
vindrà
Recapte Banc dels Aliments
(4-5/06) Durant aquests dos dies
podeu tornar a col·laborar amb el
Banc d’Aliments a través de l’escola.
S’habilitaran dos punts de recollida a
les hores d’entrada i sortida de l’escola
(9-9.15 h i 16.30-17.45 h).

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
secretaria@ampamallorca.com
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