N.41

CALENDARI

ABRIL 2018

26/04: Xerrada/taller Reflexos primitius i
la relació amb el nostre desenvolupament
30/04: Festiu de lliure disposició

BUTLLETÍ
Amb la seva espasa travessa el carrer...
El príncep no es mereixia ser devorat pel drac i per això
Santa Jordina va salvar-lo. És la llegenda de sempre però
amb els rols actualitzats: perquè matar el drac tant pot ser
feina d’ells com d’elles. I els aplaudiments del públic, a les
dues sessions del divendres
20 d’abril al
gimnàs de l’escola
(a les 17.15 h i a
les 18.15 h), van
cer4ﬁcar l’èxit de
la representació
teatral d'aquesta
“Llegenda de Sant
Jordi” del grup
teatral escolar El
Rampell, que
combina nens i adults.
A més, durant tota la tarda hi va haver també servei de bar,
pa4 obert perquè els nanos s'hi esbravessin i punt de venda
de llibres de segona mà per a adults.
Per tancar la celebració de Sant Jordi, dilluns 23 d’abril,
Diada oﬁcial, va arribar el torn de l'intercanvi de llibres
entre nens i nenes de l'escola. Una inicia4va que ens
encanta i que es repeteix any rere any amb èxit. A banda de
permetre renovar la nostra biblioteca, permet que els nens
i nenes coneguin noves històries i personatges. A veure si
l'any que ve podem fer-lo encara més gran!

ATENCIÓ! LA FESTA DE FI DE CURS CANVIA DE
DATA Finalment, la Festa de Fi de curs no serà l’úl4m dia de

curs, com us havíem anunciat al calendari, sinó que la
celebrarem el 15 de juny, una setmaneta abans. El
canvi és degut a que unim esforços amb Pa4s
Oberts, que ens ajudaran a fer una festa millor, i
malauradament només tenien aquesta data lliure.

04/05: Fira Roba que Roda
05/05: Pagament quota AFA
06/05: Dinar de germanor
17/05: Primavera en dansa i
Exposició Mallorc’art
21/05: Festiu de lliure disposició

NOVA GUIA
D’ALIMENTACIÓ
SALUDABLE DE LA
GENERALITAT
La Generalitat ha publicat una nova guia
d’alimentació saludable en l’etapa escolar.
En la revisió d’aquesta guia hi han
par4cipat les die4stes-nutricionistes
d’Alcoes: Anna Burgués Estebanell i
Anna Pons Sala.
És una bona noPcia veure que les
directrius d’aquesta guia van en la
mateixa direcció que les recomanacions
plantejades a l’estudi de viabilitat del
menjador elaborat per l’Associació de
Menjadors Ecològics. Sembla que tot ens
duu cap al mateix punt!

Trobareu la guia a la web de l’AFA
www.ampamallorca.com

TALLER D’IGUALTAT DE GÈNERE
El passat 12 d'abril vam gaudir del Taller d'Igualtat de Gènere ofert per
la Violeta Moreno, d'Hèlia Dones. Va ser un taller molt interessant,
que va generar moltes converses
entre els assistents.
Vam aprofundir en els
conceptes de rol,
estereo4ps, llenguatge
sexista, expressió de
gènere versus orientació
sexual, transsexualitat, etc.
Vam compar4r els
nostres dubtes com a
mares i pares, així com
propòsits per ser referents
posi4us per als nostres
infants. Abans d'acabar el curs
farem un nou taller per
concretar propostes que
millorin la coeducació dins la
comunitat educa4va de la nostra
Escola. També agraïm molPssim la feina de les voluntàries de
l'associació encarregades del servei d'acollida gratuït durant el taller.

QUÈ HA PASSAT?…

Mallorca’s got talent (14/04)
La Comissió de 6è va muntar un concurs de talents per
recaptar fons per al viatge de ﬁ de curs. Va ser la mar de
diver4t i va quedar ben patent que la gent del Mallorca
tenim talent!

QUÈ VINDRÀ?• • •

SABÍEU QUE…
la Festa de la Llengua Materna, que
s’havia de celebrar el 08/04, es va haver
d’ajornar per la pluja. En breu us
informarem de la nova data.

RACÓ DE POESIA
Faràs dos trucs i t’obriré la porta
i no em sabré avenir que siguis tu.
Et faré entrar al meu pis, que
desconeixes
i que només és fet per subsistir-hi.
Però m’hi trobaràs, qui sap per quin
designi inescrutable. Així que et fiquis
al menjador, veuràs el teu retrat
i els nostres llibres. Sonarà el nocturn.
Fullejaràs potser Virginia Woolf.
Vindré darrere teu amb el desig
de sentir els teus cabells damunt la galta.
Amb tota la tendresa, et faré asseure
en un dels vells seients que compartíem
(durant els últims temps hi estudiaves
el llarg monòleg d’una dona sola
que tu no vas ser mai). Al teu davant,
espiaré els teus ulls, el dolç somriure
del teus llavis amables, mig oberts,
i tot acabarà en una abraçada
que serà la primera. No hi haurà
ni passat ni futur. Tot serà lògic.
I aquest poema mai no haurà existit.
***
Cançoner, Feliu Formosa (1976)
HORARI SECRETARIA

Fira Roba que Roda (04/05)

Dinar de germanor (06/05)

A par4r de dimecres 2/05
podeu portar roba vostra i dels
vostres ﬁlls en bon estat i
vehicles amb rodes que ja no
feu servir. Doneu-los una
segona vida i deixeu-los rodar!
Si podeu donar un cop de mà
en la preparació de la ﬁra o el
mateix dia ajudant a dur-la a
terme,
escriviu
a
agenda21@ampamallorca.com

El dinar de germanor d’aquest
any ja té data: 6 de maig. Com
sabeu l’organitzen els alumnes
de 6è per recaptar fons per a la
sor4da de ﬁ de curs. Compreu
el vostre 4cket a la secretaria
de l’AFA: 8€ els adults i 6€ els
nens. I, per fer baixar les
postres, hi haurà música i
algunes sorpreses. La diversió
està assegurada!

Dill. a Div: de 9 h a 11 h
Dimarts: de 15:30 h a 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

www.blogmenjadormallorca.wordpress.com

twitter:@ampamallorca
facebook.com/ampaescolamallorca

