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Calendari

Butlletí

23/12/17 - 7/01/18: Vacances de Nadal
8/01/18: Primer dia d’escola
30/01/18: Dia de la Pau

CONCERT “NADAL, LLUM I MISTERI”
ELS PASTORETS
Aquest any el grup de teatre El Rampell ens ha sorprès
amb tot un clàssic nadalenc: la representació dels
Pastorets. L’expectativa per veure’ls va ser tanta que es va
doblar la sessió i se’n va fer dues representacions: dimecres
13 i dijous 14.
Els espectadors van arribar a l’hora acordada i van ser
rebuts pel Lluquet i el Rovelló, a més a més dels Dimonis,
tots vestits de negre i vermell. Aviat va començar la història
d’aquests dos aventurers que, desprès de moltes
peripècies i de trobar-se amb molta gent, arriben a Betlem
tot just el dia del naixement del nen Jesús. Tots els actors i
les actrius van estar molt bé, però els preferits dels nens
van ser, per suposat, els diables. Satanàs i Llucifer i els seus
esbirros feien moltíssima por! Sort que es reconeixia algú
sota el maquillatge, els pèls i les barbes. D’altra banda, als
decorats no els faltava detall. Felicitats a tots els qui hi heu
treballat i gràcies al públic que hi va assistir. Esperem que
l’any vinent repetiu!

Divendres 15/12 el Cor Encoralats, format per pares de
l’escola, va oferir el concert “Nadal, llum i misteri” al gimnàs
de l’escola. Els van acompanyar tres corals: el Cor Santa
Eulàlia de Santa Eulàlia de Ronçana, la Coral l'Amarant de
Bigues i la Societat Coral La Unió de Palau-solità i
Plegamans, a mès dels alumnes d’Iniciació Musical, que van
cantar diverses cançons que han estat treballant des de
principi de curs. El concert dels més petits va concloure
amb nadales i el so de triangles i maraques, i va donar pas al
concert més professional amb veus esplèndides.
Va ser un concert emotiu i màgic, que va acomplir el seu
objectiu: fer-nos reﬂexionar sobre el sentit del Nadal. Des
d’aquí els animem a continuar amb aquestes iniciatives i a
seguir cantant!

L’ESCOLA ENS INFORMA
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 per delectar tots els nens amb la seva
música. Ho van fer de primera!

Guarnim l’escola (5-12/12)
Aquest any us hem demanat a les famílies que feu postals de
Nadal per decorar l’escola. N’hi ha de tots tipus i colors i
l’escola fa molt de goig. També les hem fetes servir per guarnir
l’escenari del concert i ha quedat molt bonic. Moltes gràcies a
tots per la vostra feina i bona disposició!

Cantada de Nadal (18-20/12)
Fa dies que els nens preparen les cançons i poemes que
cantaran i recitaran per a la Cantada. Estan neguitosos i
il•lusionats. Nosaltres, convençuts que ho faran la mar de bé.
Agraïm als mestres la seva feina!
D’altra banda, al vestíbul aquest curs hem fet un Bosc de
Nadal amb avets ben originals i creatius. Esperem que us
agradi tant com a nosaltres!

Un any més, un Mercat de
Nadal reeixit
El fred no va espantar ningú. El passat diumenge 17 de
desembre al matí al pati de l’escola hi va tenir lloc el Mercat
de Nadal amb música en directe, tallers infantils, paradetes
amb regals artesans fets per pares, mares i alumnes de
l’escola, servei de bar i rifa.
La rifa incloïa premis com entrades per al teatre, sopars i
consumicions, que es van sortejar a les dues de la tarda per
cloure aquest Mercat de Nadal de 2017.
Les portes de l’escola s’havien obert al públic a les onze i,
durant tot el matí, l’activitat va ser constant: nens i nenes
fent postals nadalenques amb rotuladors i gomets de
colors; pares i mares comprant productes d’artesania i
fent-la petar; els voluntaris del bar servint cafès i xocolata
desfeta, i música (corda i teclat) i cançons nadalenques.
Els grans vam poder estrènyer vincles entre nosaltres i els
menuts van jugar de valent tot aproﬁtant el matí de
diumenge a l’escola. Tot plegat, un matí agradable i ben
aproﬁtat!

DESEMBRE (extracte)
Quan ve Nadal fem el pessebre
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l'estrella, l'àngel,
el nen, la mare i els pastors,
cantem cançons i mengem neules,
també torrons i altres llamins,
i per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i nins
ens aboquem a les finestres
a esperar els Reis que van venint.
Miquel Martí I Pol (1929 - 2003)

Sabíeu que...
A la Fira Roba que Roda es van recaptar 231€ :
119€ de roba de nens, 72€ de roba d’adult i 40€
de vehicles de rodes.

Bon Nadal
i
Feliç 2018!

Horari secretaria

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!

Des de l’AFA desitgem que
l’any entrant us porti amor,
salut i moltíssima felicitat!

T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com
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