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30/10: Castanyada
6/11: Mercat de 2a mà
11/11: Assemblea general de l’Ampa
22/11: Sortida cultural

Dissabte 3 d’octubre les famílies de P3 van poder conèixer-se millor i
intercanviar impressions durant el tradicional Esmorzar de Benvinguda.
A més, també hi van participar la Ció, la Manoli i la Gemma, mestres de
P3, i l’Anna i la Isabel, de Direcció, amb qui van poder xerrar de forma
més relaxada que la que ens permet el ritme diari.
Les famílies van posar-hi el menjar i l’AMPA les begudes, i entre tots
van parar una taula ben farcida que feia goig de veure: magdalenes,
ensaïmades, pastissos, galetes, hummus, sucs, begudes de cacao...
Els pares, que lluïen el nom i la classe del seus fills al pit, van poder
xerrar tot fent un mos i els nens no van parar de jugar i divertir-se
mentre anaven i venien de la taula amb algun o altre trofeu.
Un matí distret i agradable, en què, a més, l’AMPA va presentar el seu
projecte a les famílies per donar-lo a conèixer i animar-les a col·laborar,
com des d’aquí us animem a tots.
Contribuir a que la nostra Escola sigui una escola forta i de qualitat és
a les nostres mans, com també ajudar-la a millorar dia rere dia. Com
més actius serem, més forta serà l’AMPA i més ajudarem a fer avançar
l’Escola.

La primera setmana d’octubre
l’Esquerra de l’Eixample es vesteix
de festa i, com a part de la
celebració, el veïnat va convidar un
munt de gegants i capgrossos del
barri i de tota la ciutat. La trobada
va ser diumenge dia 4 d’octubre i
va començar al parc de Joan Miró
al voltant de les 11 del matí. Els
gegants i gegantes, acompanyats
per les seves colles d’adults i nens
petits (i no tant petits), es van
arranjar per sortir a desfilar per
alguns carrers del barri. Sort que
no va ploure, com el dia anterior!

Benvinguts a l’Escola i bon curs 15-16!
Hi vam poder veure tota mena de
gegants. Darrera d’una
espectacular geganta, amb plomes
i bikini, hi anava un gegant amb
cara de pagès. Els seguia un
d’uniformat que a més a més
portava un curiós ganivet. També hi
havia representants de la reialesa:
una reina amb flors a les mans, i el
seu rei, ben guarnit amb corona i
tot. La nostra Mallorqueta, tota
cofoia, caminava al costat de la
seva amiga Pinyorca i els petits
capgrossos Elefant i Lleó.
Ara que en parlem... Potser ha
arribat el moment de fer un nou
amic per a aquesta colla. Un de
gran, com la geganta, o potser una
bestiola... Us animeu?
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Ja heu començat a pensar com disfressareu el vostre moniato?
Apa, doncs, ja teniu feina! Poseu-vos mans a l’obra a temps per
portar-lo a la súper tradicional exposició de Moniatos.

❈★✛✩★✧❛★✤★ ✸✷✹✺✷
Si busqueu moniatos i castanyes ben calentons, passeu divendres
30 per la paradeta de la Maria Castanyera. Al bar també hi
trobareu begudes i cafès per fer passar el fred. Com sempre, la
recaptació es destinarà als projectes de l’AMPA.

Teniu vocació de
fotògrafs?
Us agrada
escriure?
La Vocalia de Comunicació està
buscant col·laboradors per a la
web i el butlletí. Animeu-vos i
envieu un correu a
comunicacio-ampa-mallorca@googlegroups.com

✦✥▼✢★✩ ✤✥ ✻★ ✼✽ ✾✹✺✺
Divendres 6 de novembre en farem la 12a edició. Un cop més, els
guanys es destinaran al nostre projecte d’Escoles Dogon, a Mali.
Ja us avisarem quan pugueu començar a portar roba d’hivern. De
moment, no la llenceu quan feu el canvi d’armari!
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Com a novetat, aquest any hem decidit fer-la al vespre i oferir un
pica-pica. Hi esteu tots convidats!

A finals del curs passat, gràcies
als fons de l’AMPA, es va
instal·lar un mirall al gimnàs. Ben
aviat, s’instal·larà també un
rocòdrom a la zona coberta del
pati.
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subscriu-te a la
nostra newsletter
i rep els posts de la
web cada setmana
al teu correu!
T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

Com cada any en començar el curs, els alumnes han decorat el
mural del vestíbul. La temàtica d’aquest any han estat les
emoticones, que cada nen ha dissenyat com ha volgut. Us convidem
a admirar el seu treball!

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