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30/01: Festa de la Pau

08/02: Cercavila de Santa Eulàlia

16/02: Tallers de Carnestoltes

28/02: Carnestoltes a l’Escola

03/03: Festiu (dia de lliure disposició)

5-7/03: Portes Obertes

Aquest any, la cucafera Pinyorca i els dos capgrossos 
de l’escola, un lleó i un elefant, s’han presentat davant 
la ciutat. El seu primer acte fou la Mostra que va tenir 
lloc  al Pati Manning de la Casa de Caritat durant la 
setmana del 2 al 7 de febrer, on es van exposar  junta-
ment amb la resta de gegantons i bestiari infantil i d'es-
cola que havia de participar al Cercavila de les Festes 
de Santa Eulàlia. 
Però el plat fort va arribar dissabte 8. Poc desprès de les 
11 h va començar el cercavila. La colla de l’Escola 
Mallorca, formada per unes 100 persones, anava al 
començament de la desfilada. La quitxalla s’amagava 
sota la cua de la Pinyorca, que aguantaven entre diver-
sos pares, i alguns nens feien torns per dur els capgros-
sos. La pluja ens va acompanyar una estoneta, però va 
ser un xim-xim que de seguida va ser substituït per un 
sol radiant. 
Molts duien al coll els mocadors de color morat amb el 
dibuix de la Pinyorca que l’AMPA havia fet per a l’oca-
sió. Us volem agrair la gran acollida que van tenir. Es 
van esgotar el mateix divendres que els vam posar a la 
venda! Ja n’hem demanat més i en una setmana els 
tindrem a la secretaria de l’AMPA, on els podreu com-
prar per 3€ en l’horari habitual. Creiem que són una 
bona manera d’identificar-nos i fer més pinya en festes 
com el Cercavila o la rua de Carnestoltes.
La passejada ens va portar de la Plaça dels Àngels fins 
a la Plaça de la Catedral. En tot moment estàvem 
flanquejats per gran quantitat de públic que ens somreia, 
ens feia fotos i ens animava. Els turistes quedaven grata-
ment sorpresos i nosaltres també. Quina emoció quan, 
en baixar la darrera rampa entrant a la plaça de la Cate-
dral, ens van donar la benvinguda per l’altaveu!
A més, una càmera de BTV va seguir el Cercavila i ens 
va gravar en alguns moments. El reportatge s’emetrà el 
cap de setmana del 15/16 de febrer en el programa 
infantil Catacrack de 9.25  a 10 del matí. un cop emès, 
podreu veure’l a http://www.btv.cat/catakrac. 
Des de l’AMPA volem agrair la participació de totes les 
famílies que hi vau ser. La vostra ajuda és també una 
manera de fer avançar l’escola, fent via entre tots. 
Creiem que participant en aquest acte hem fet un pas 
més en el gran desig que ens guia: la identificació, 
l’orgull i l’estima per la nostra escola, l’Escola Mallorca. 
Una escola pública i de qualitat! 

Cercavila de santa Eulàlia

La Pinyorca i els dos capgrossos.

Taller de Carnestoltes. 16/02
Començarem a escalfar motors per al Carnestoltes. 
A partir de les 11.30 h quatre tallers us donaran la 
benvinguda per deixar volar la creativitat: vestir la 
gegantona, decorar la cua de la Pinyorca, 
maquillatge i màscares.

Carnestoltes. 28/02
Ja podeu començar a preparar la vostra disfressa 
perquè el divendres 28 de febrer rebrem la visita del 
Rei Carnestoltes. Desprès de classe començarà la 
Festa, que ens durà a fer una rua pel barri, 
continuarà amb berenar i acabarà amb un concurs 
de disfresses i ... discoteca!!! Hi esteu tots convidats!

tot el que vindrà...
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Apunta’t a alguna vocalia

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).

Visita d’inspectors francesos d’educació 
El passat mes d'octubre ens va venir a visitar un grup 
d'Inspectors d'Educació de Toulouse (França) per conèixer el 
sistema educatiu català "in situ". Van passar per les classes, van 
veure el que fèiem, ens van fer preguntes al respecte, etc. 
Sembla que l’experiència els va resultar enriquidora i es van 
sentir a gust, perquè el dia 21 de gener va venir a visitar-nos un 
segon grup d'inspectors francesos pel mateix motiu.  

Festa de la Pau
El passat 30 de gener vam celebrar la Festa de la Pau. A classe, 
els alumnes van llegir les frases sobre la pau que havien treballat 
a casa i desprès van penjar els coloms a diverses finestres de 
l’escola. En acabar, tots els alumnes van sortir al pati a cantar la 
cançó El món seria i van fer la figura del símbol de la pau.

Arriba la tina
Finalment, després de dos anys, el Consorci ja ens ha instal·lat la 
tina per recollir les aigües pluvials i aprofitar l'aigua sobrant de les 
gerres de menjador. 

Estudiants de Magisteri en pràctiques
L'Escola Mallorca és Centre Formador per a alumnes estudiants 
en pràctiques de Magisteri. Aquest curs ja n'hem tingut quatre i 
aquest mes de febrer n’arribaran quatre més.

Portes Obertes (5-7/03)
Farem les jornades de portes obertes per a les noves famílies.

Agraiment d’Avismón i de la Fundació 
del Banc dels Aliments
La Fundació del Banc dels Aliments i la Fundació Avismón han fet 
arribar a la Direcció llurs cartes d’agraïment a les famílies de 
l’escola per la nostra col·laboració en totes dues campanyes. La 
quantitat final amb què la nostra escola va contribuir al Banc dels 
Aliments va ser de 615 kg, d’una recaptació total de 51.000 kg dins 
el Programa Escoles. Els voluntaris d’Avismón es van mostrar 
també molt satisfets per la nostra contribució. Us felicitem a tots.  

L’Escola ens informa

twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

Necessitem voluntaris per 
ajudar-nos al bar durant les 
festes de l’escola, per tal que 
els membres de la Vocalia de 
Festes també puguin gaudir de 
la festa amb els seus fills. Si 
podeu ser a la barra per als 
tallers del dia 16, deixeu el 
vostre nom a la secretaria de 
l’AMPA del 10 al 14 de febrer.  

Penseu que les festes de 
l’escola són de tots i per a tots. 
Ens aniria molt bé que ens 
donéssiu un cop de mà a l’hora 
de recollir perquè, entre tots, 
deixem les instal·lacions tal i 
com les hem trobades. Netes, 
lluents i preparades per rebre la 
visita dels nostres fills 
l’endemà. Moltes gràcies! 

SERVEI DE BAR

crides
La Pinyorca i els dos capgrossos de l’escola tindran una nova 
amiga: una simpàtica gegantona que serà entre nosaltres  
ben aviat. Estigueu al cas!


