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Butlletí

Calendari
23 març-1 abr: Vacances Setmana Santa

4 abr: Reunió informativa sobre Casal
d'estiu

5 abr: Fira de roba de 2a mà

11 abr: Xerrada Escola de Pares

23 abr: Sant Jordi. Intercanvi de llibres

27 abr: Activitat familiar al espai Lola
Anglada

28 abr: Patis Oberts amb contacontes

N.04

Quina pèrdua econòmica
suposa que els alumnes

d'una aula d'infantil no
tinguin la mestra tutora

i vegin passar durant el
dia diferents mestres sense

possibilitat de coordinar-se?

Quin és el valor equivalent a la pèrdua
d'una classe per part de 30 alumnes
de la ESO  perquè no tenen el profes-
sor/a de la matèria que toca? Aquestes
pèrdues no es poden calcular
econòmicament però sí podem enten-

dre que, en qualsevol cas, sempre
seran molt més que una jornada de
professor/a substitut/a.

Les Associacions de Mares i Pares
(AMPA) de l’Eixample de Barcelona,
coordinades en la Xarxa d’AMPAs de
l’Eixample (la qual la nostra AMPA
està adherida), estan fent una activa
campanya per la modificació del
Reial Decret que permet que no es
cobreixin les baixes de mestres i pro-
fessorat fins dos setmanes després
del seu inici.

groc

Com es viu això a la nostra escola?
Els moments de crisi són moments de
protestar, però també són ocasions de
posar-se creatiu i demanar un cop de
mà a qui pot donar-lo.

Els nens de P5 han tingut un taller de
decoració a càrrec d'una mare; els
de 2ón van tenir una mare infermera
que els va explicar com funciona
l’aparell respiratori i circulatori; a 3er,
en relació a l'any Grimm, va haver-hi
un contacontes bilingüe a càrrec d'un
pare alemany i una mare catalana;

a 4rt, un taller de flora i fauna del
barcelonès a càrrec d'uns pares
biòlegs; a 5è, un taller sobre el siste-
ma solar, a càrrec d'una àvia profes-
sora de secundària.

Aquestes són algunes de les activitats
recents. No substitueixen les nostres
mestres, però ens ajuden a tirar enda-
vant d’una forma lúdica i molt interes-
sant, a més a més d’integrar la comu-
nitat de pares una mica més amb
l’escola.

A la nostra escola, les mans
no hi falten, i davant de
situacions precàries com
la que vivim actualment,
molts pares, mares, avis
i àvies van oferir la seva
experiència als nens
d’infantil i primària, oferint
tallers molt interessants.

Petició i signatures:

http://www.change.org/es/
peticiones/ministro-wert-
sustitución-de-maestr-s-ya

La Xarxa d’AMPAs de l’Eixample us
demana que signeu i feu difusió
d’aquesta iniciativa per la modificació
de l’article 4 del Reial Decret Llei
14/2012.

Substitució de mestres ja!!



T. 652 494 185
comunicacio@ampamallorca.com

Apunta’t a alguna comisió

Tu també ets escola!!!

www.ampamallorca.com

Vine a veure’ns al despatx de l’AMPA
al porxo de l’escola (entre el menjador
i l’entrada d’educació infantil).

marca-t’ho al
calendari

sabíeu que...sabíeu que...
• En el menjador de l’escola es

distribueix fruita seleccionada
en funció de l'estació de l'any,
la proximitat de la producció i
la qualitat.

• A l’escola Mallorca treballen
un total de 34 professors des
d’Educació Infantil a Cicle
Superior.

• El projecte Repassa’l de reuti-
lització de llibres significa un
important estalvi en la despesa
en llibres per els alumnes de
4rt, 5è, i 6è.

• L’escola Mallorca col·labora amb
l’escola Fetendoti de Mali que
està a 2.950 kilòmetres de
distància.

5 d’abril. A les 16:45h (passadís entre infantil i primària)
Porteu la roba dels vostres fills que ja no fan servir al despatx de l’AMPA, neta,
plegada i empaquetada per edats.
La roba es vendrà a 1 € i els diners que es recollin serviran per comprar material
per les Escoles Dogón (Mali), projecte en el qual col.labora l´AMPA.

A l’AmpA l’Ampa sempre neca sempre necessitem gentessitem gent
Encara estem cercant voluntaris per el projecte de fer un jardí al nostre pati.
Si t’interessa segur que pots donar un cop de mà.

Comunica’t amb nosaltres via e-mail a: agenda21@ampamallorca.cat

També necessitem recursos per dur a terme els nostres projectes. Cerquem
gent dinàmica, activa, persistent, i disposada a col·laborar per cercar recursos.

Contacta’ns a: secretaria@ampamallorca.cat

La nostra biblioteca també necessita voluntaris: gent que estimi els llibres i la
lectura, que vulgui tirar endavant projectes relacionats i que tingui una mica de temps.

Contacta’ns a: secretaria@ampamallorca.cat

77aa fira de roba de 2 fira de roba de 2aa mà mà

Intercanvi de llibresIntercanvi de llibres
Dimarts, 23 d’abril
El proper 23 d’abril es celebra la diada de Sant Jordi, un dels dies més emblemàtics
a Catalunya. A l’escola farem el tradicional intercanvi de llibres. Comença ja a
triar els llibres que vols intercanviar!

Patis oberts. CONTPatis oberts. CONTAACONTES a l’escolaCONTES a l’escola
Diumenge, 28 d’abril,  al matí
Per celebrar la festa de Sant Jordi i aprofitant els patis oberts de la nostra escola
farem un CONTACONTES. Per això necessitem mares, pares i nens voluntaris
per explicar un conte a tots els participants de la festa.
Pot ser explicat, cantat o representat  i fer-ho sols o acompanyats. Tan sols cal
que sigui d’una durada no superior als 8 minuts.

Envieu abans del dia 17 d’abril  el nom del conte que voleu explicar i el vostre/s
noms/s a:
secretaria@ampamallora.com

S’acostS’acosta Sant Jordia Sant Jordi

A veure
quant sabeu...
• Quin any es va fundar

l’escola Mallorca?

• Des de quin any està l’escola
Mallorca a l’actual ubicació?

• Quina superfície té el gimnàs
polivalent?

• Quants llibres té catalogats
o indexats la biblioteca?

Les respostes al nostre proper
butlletí!

Els usos moderats de les pEls usos moderats de les pantantalles alles (tv, videojocs)(tv, videojocs)
11 d’abril. A les 19:30h (biblioteca de l’Escola Mallorca)
Les pantalles són una font d’entreteniment i d’informació però també de preocupació
de les famílies per si els fills i filles en fan un mal ús. Com promoure l’ús racional
de les pantalles a partir de la crítica i l’autocrítica? Com podem gestionar a casa
els possibles conflictes amb el tema?

Apunteu-vos a l´enllaç, si veniu! Us hi esperem!
http://doodle.com/ik48sfdnsits55mc

Projecte EscolaProjecte Escola  de pde paresares
Xerrades d’interèsXerrades d’interès


