N. 34

Calendari

Abril
2017

5/05: Pagament quota AMPA
12/05: Fira Roba que Roda

Butlletí
Diada de sant jordi
Enguany Sant Jordi tornava a ser festiu, de manera
que a l’escola el vam celebrar amb antelació. En sortir
de classe, els nens corrien cap a la parada d’intercanvi
de llibres, per poder ser els primers en triar els llibres
que s’endurien a casa com bescanvi dels que havien
dut. Al costat, la paradeta de llibres de segona mà per
a adults, on pares, mares i demés familiars feien una
ullada mentre xerraven amb els amics o vigilaven els
nens.
A l’altra banda del pati, dos parades obligatòries: la de
punts de llibres fets pels nens i nenes de l’escola. Punts
bonics i originals que van servir per acompanyar els
regals més tradicionals de la Diada. I la del servei de
bar, que oferia begudes, berenars, refrigeris i pica-piques
a petits i grans.
A les 17.15 h tocava fer cua: la primera sessió de l’obra
de teatre de Sant Jordi era a punt de començar. Un
any més, el grup de teatre El Rampell, acompanyat per
una munió de nens, va representar amb gràcia la
llegenda més nostrada. Un èxit de públic que
va repetir-se a les 18.30 h en la segona sessió.

13/05: I Trobada de gegantons d’escola de
l’Eixample
25/05: Festa Primavera (danses i exposició
Mallorc’art)
27/05: Dinar de germanor + Mallorca Musical
2/06: Festiu de lliure disposició
2-5/06: Colònies AMPA
11/06: Excursió familiar. Canvi de data!

L’AFA té nova junta
Dijous 27, a l’Assemblea General, es va
constituir una nova junta que, amb moltes
ganes i il·lusions renovades, continuarà el
projecte que es va definir a l’inici del curs.
Està constituïda per en Toni Viñals, la Joana
Martínez-Mora, l’Eduard Camats, la Rita
Requejo, el Ramon Calzas, l’Imma Cantí, la
Laura Stempler, l’Emma Valenzuela i la Txell
Margall. Moltes gràcies d’avançada pel vostre
compromís i per la vostra feina. Sabem que
junts farem moltes coses més.

Comissió de l’edifici
A la passada Assemblea General, la comissió de
l’edifici de l’escola ens va presentar el seu manifest,
que vam discutir a fons. Una molt bona feina, feta
a consciència i amb molta cura, de la qual ens
aniran informant. Aviat coneixerem el text definitiu
del manifest a través de la nostra web; la intenció
és que arribi, en un primer moment, a totes les
instàncies rellevants des del Consorci fins a
l’Ajuntament. Segons la resposta, se’ns
convocarà per a altres actuacions. Estigueu
atents als progressos: anirem informant al nostre
web i a les xarxes socials.

Nova AFA, nou logo

SABÍEU QUE...
L’excursió familiar ha canviat de data. Enlloc del
20 de maig la farem l’11 de juny. Anirem a Les
Agudes. Us informarem dels detalls
properament.

BLOG DEL MENJADOR
El menjador de l’escola té un blog on s’expliquen les
activitats que fan els nostres fills en el temps d’esbarjo
abans i desprès de dinar. No us el perdeu! Informeu-vos
a blogmenjadormallorca.wordpress.com

Festival fi de curs de les
activitats Extraescolars:
Activitat
Escacs
Portes obertes
Rítmica i Karate

Lloc
Escola Mallorca

Escola Mallorca

Fecha
Diumenge 7/05
12-13:30h
Dijous 25/05
17:45h

Com que hem estrenat un nou nom (AFA), ens agradaria
canviar el nostre logo. Si voleu dissenyar-lo, participeu
al nostre concurs! Feu-nos arribar les vostres propostes
a secretaria@ampamallorca.com tenint en compte el
següent:
•
Cal incloure una versió en color i una en blanc
i negre.
•
Cal la versió en color tingui un màxim de dos
colors i que siguin plans.
•
Cal que pugui funcionar sol, sense text.
•
Cal aportar un manual d’estil que inclogui els
paràmetres del bon funcionament, tipografies, etc.
•
Cal presentar-lo tant en format digital com en
paper.
Poden participar en el concurs persones majors d’edat,
que estiguin relacionades amb l’escola Mallorca
directament per ser familiars o tutors d’alumnes del
centre. La data límit per lliurar les propostes és el 31 de
maig. El guanyador es farà públic a la festa de final de
curs, divendres 16 de juny.

l’escola ens informa
Jocs Florals

Jornada
Futbol Sala
Natació

Dissabte 27/05

Piscina
Sant Jordi

Dilluns 29/05

Escola
Mallorca

Dimecres 31/05
17:15h

Anglés
(P3,P4 i 2n)

Gimnàs

Dilluns 29/05
17h

Anglés
(P5,1r,3r,4t,5è i 6è)

Gimnàs

Dimarts 30/05
17h

Portes obertes
Joc i Esport +
Mou-te Ballant

Iniciació Esportiva

Teatre en anglès
Festival Rítmica

Gimnàs

Dijous 1/06
17:15h
Divendres 9/06
17:15h

Pavelló
Les Corts

Diumenge 11/06

Escola
Mallorca

Dimecres 14/06
pdt. hora

Patinatge Artístic i
Recreatiu

Escola
Els Llorers

Diumenge 18/06

Som-hi dansa

Teatre Barts

Diumenge 18/06
12:30h

Música

El 21 d’abril l’Escola va celebrar els Jocs Florals, amb
la participació de tot l’alumnat del centre. Visiteu el web
de l’escola per veure’n el vídeo.
El 25 d’abril es va celebrar el IV Concurs de Lectura
en Veu alta, amb la participació voluntària de 86
alumnes de tercer a sisè de primària. Tot un èxit!

horari secretaria (nou!)

Dill. - Div.: 9 h - 11 h
Dimarts: 15.30 h - 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
secretaria@ampamallorca.com

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

b
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www.bibliorca.blogspot.com
www.blogmenjadormallorca.wordpress.com

