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Calendari
23/12 - 08/01: Vacances de Nadal
09/01: Primer dia d’escola
30/01: Dia de la Pau

Un granet de sorra
L'AMPA de l'Escola Mallorca és un motor important que ajuda la
nostra escola a caminar amb pas ferm i segur. Aquesta AMPA està
formada per pares i mares de l'escola que li dediquen el seu temps,
els seus esforços i més d'un mal de cap per poder millorar-la
constantment i que totes les famílies puguem gaudir, entre d'altres,
del serveis de ludoteca, menjador i extraescolars, o de festes que
fan créixer el sentiment d'estima i pertinença a l'escola.
Sóc una d'aquestes mares que s'ha liat la manta al cap i s'ha
implicat en una vocalia per poder aportar el meu granet de sorra a
l'escola del meu fill. Fa un any que participo a la Vocalia de Festes.
Ens trobem un cop al mes per valorar com han anat les activitats
realitzades i començar a preparar i organitzar les que estan per
venir. Quedem tard, al vespre, i ben bé són passades les dotze
quan donem per acabada la reunió. Des del primer moment em va
captivar la seva energia, la seva escolta, el seu esforç, la seva
implicació i les ganes de millorar. I aquí ens teniu: amb la intenció
de fer un petit pas més endavant, aquest cop li ha tocat al bar.
Volem millorar-ne l'oferta de tal manera que sigui més ètica i
saludable. Disminuint l'oferta de refrescs, plens de sucres i
additius, i d’snacks plens de conservants. S'incorporaran sucs i tes
ecològics i intentarem incloure productes de temporada. També
reduirem l'ús de plàstics i animarem tothom a fer ús del got
reutilitzable de l’AMPA. Serà un canvi progressiu però amb pas
ferm.
Rere cada celebració, però, no només hi ha la Vocalia de Festes,
sinó que pràcticament totes les vocalies hi participen d'una manera
o altra. L'AMPA és un sistema de vasos comunicants, un
mecanisme que funciona gràcies a la implicació de tots els
compartiments. Sense la Vocalia de Comunicació, per exemple,
que fa, entre d'altres, cartells ben macos i vistosos avisant dels
esdeveniments o la Vocalia d’Agenda 21, que està atenta a la tasca
de separació i recollida de residus, no aconseguiríem una festa
complerta. I no podem oblidar els col·laboradors imprescindibles a
tota festa: els voluntaris! Per tant, la festa la fem tots! L’AMPA la fem
entre tots! Perquè "Tots som 1"! Així que us esperem a tots al bar a
la propera festa recordant-vos que comprant al bar esteu
contribuint a l'AMPA. Esperem que us agradin els canvis i seguim
oberts a rebre les vostres propostes.
Ens trobem al Bar per brindar (amb un got reutilitzable ple de suc
ecològic)! Salut!

Fira roba que
roda
Divendres 25 de novembre vam celebrar
una nova edició del mercat de roba de
2a mà, aquest any reconvertit en la fira
"Roba que Roda". Moltes ganes, un gran
desplegament, molts articles venuts i
260€ recaptats: 160€ de roba de nen,
60€ de roba d’adult i 40€ de vehicles de
rodes.
Enguany diem adéu a la col·laboració de
l'AMPA amb Escoles Dogón, unes
escoles de Mali a les quals hem enviat
els guanys íntegres de la venda de roba
infantil recaptats els darrers anys.
La crisi ha fet que augmentin les
desigualtats al costat de casa i hi ha una
creixent necessitat de cooperar amb
projectes que puguem visualitzar de
forma més propera. Volem desenvolupar
projectes que ens permetin posar encara
més l'infant com a eix motivador i a qui
transmetre els valors pels quals ens
regim en aquesta fira (la reutilització i la
cooperació).
Després d'un debat intens dins la vocalia
Agenda 21 i de valorar diferents
propostes, hem optat per destinar els
diners al Projecte Entorn Escolar del
Casal dels Infants del Raval, destinat a
incrementar l’èxit educatiu dels alumnes
dels centres públics del barri. Perquè ens
és proper, perquè ens deixa decidir amb
quin dels seus projectes col·laborem i
perquè ens ofereixen l'opció de venir a
l'Escola a explicar-nos-ho. Els infants en
sentiran a parlar!

l’escola ens informa
Setmana de la Ciència 7 - 11 / 11
Aquest any la Setmana de la Ciència ha arribat també a Cicle Inicial. De
1r fins a 4t els alumnes han participat en diferents tallers i han comprovat
que la ciència, a més d’interessant, és divertida!

4a Setmana del Conte a Infantil 21 - 25 / 11

Visita familiar al
refugi 308 20/11
Les anècdotes, la història i la
humanitat que impregnaven aquelles
parets van provocar una reflexió que
no va deixar ningú indiferent. Va valer
molt la pena!

Un any més, els petits de l’escola s’ho han passat la mar de bé amb les
dots i la il·lusió dels contacontes més especials. Moltes gràcies a tots ells!

Santa Cecília 22 / 11
Com ja és tradició, els alumnes de 5è i 6è van visitar la resta de cursos i
l'escola bressol i els van oferir petits concerts.

Eleccions al Consell Escolar 30 / 11
Finalment els tres candidats escollits per al sector pares són el José
Ignacio González Pison, el Xavier Maduell Creus i el Toni Viñals. Quant al
sector mestres, s’incorporen la Ció Boada, la Remei Gómez i la Mª
Àngels Ramos. Gràcies a tots els candidats que es van presentar i bona
legislatura als escollits!

Calendari d’Advent 1 - 22 / 12
Aquest any, el tradicional pessebre ha donat pas a un calendari d’Advent.
Un cel estrellat omple el vestíbul des del dia 1. Cada classe ha fet un
estel amb un missatge, que correspon a la finestreta, i una capseta amb
una figura, que correspon al regal. Cada dia una classe el visita per
descobrir el missatge dins l’estel i endur-se la figureta corresponent.

Assemblea general
L’assistència va ser massiva. En els
propers dies penjarem al web l'acta
amb el resum dels temes tractats.

Guarnim l’escola 7 - 13 / 12
Les boles de Nadal han tornat ha demostrar les dots artístiques de les
famílies i la seva bona disposició. L’escola fa molt de goig. Gràcies a tots!

Cantada de Nadal

19 - 21 / 12

Donada la valoració positiva que se’n va fer, aquest any l’escola ha tornat
a organitzar les cantades com el curs passat, barrejant Primària i Infantil.
Els nens fa dies que preparen les seves actuacions amb il·lusió i estem
segurs que ho faran de primera. Agraïm als mestres la seva feina!

Bon Nadal i Feliç 2017
Des de l’AMPA desitgem que l’any entrant us
porti amor, salut i moltíssima felicitat!
ESCLAT DE LLUM
Esclat de llum,
tallet de plata,
estels al cel,
lluna blanca
fan de la nit
tresor i màgia.

Sirenes d'aigua,
follets i fades,
balleu la dansa,
que el Nadal s'atansa.
Isabel Barriel (Barcelona, 1953)

Mercat de nadal
18/12

La 4a edició es va celebrar en un matí
fred però amb molt de caliu, ple de
paradetes amb productes artesanals
que feien molt de goig.

Horari secretaria

De dl a dv: de 9 h a 11 h
Dimarts: de 15.30 h a 17.30 h
T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

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