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Butlletí
vocalia permanent de sisè
Aquest any s’ha creat una nova Vocalia dins l’AMPA: la Vocalia
Permanent de 6è. El seu objectiu és que tots els alumnes de sisè
puguin gaudir d’una estada de dos o tres dies com a comiat de
l’Escola Mallorca i fi de la seva etapa de formació a Primària. La
voluntat de l’AMPA és que aquesta comissió tingui una estructura fixa i
sòlida per tal de garantir la continuïtat d’aquestes convivències i la seva
organització per als futurs cursos de sisè.

berena
amb Sisè

Com a AMPA, creiem que aquest tipus de
convivències enforteixen els lligams entre els
companys alhora que, en un marc de relació
amb la natura, els alumnes aprofundeixen en els
valors, la comprensió i el respecte del nostre
entorn social i natural, a banda del gaudi de les
diferents activitats.

Entenem que aquest projecte ha de servir perquè els alumnes i les
famílies s’impliquin en l’organització de diverses activitats que generin
recursos econòmics per ajudar les famílies a sufragar aquesta
iniciativa, tot fomentant els valors d’esforç, responsabilitat,
companyonia i treball per a un bé comú. Les activitats que s’han
planificat són: preparar berenars dos divendres al mes, rifar una panera
de Nadal (amb el patrocini de Caprabo i el Mercat del Ninot),
encarregar-se de la venda de roses per Sant Jordi i del Dinar de
Germanor que l’AMPA convoca a la primavera.
Divendres dia 7 de novembre, durant el mercat de roba de 2a mà, les
famílies de 6è van delectar-nos amb croissants,
dònuts i sucs en el seu
primer “Berena amb Sisè”,
que va tenir un èxit aclaparador.
A partir d’ara, cada 1r i 3r
divendres de mes, les
famílies de sisè, per torns,
s’aniran encarregant de
fer-ho. Ja us anirem
avisant quan s’apropi la
data.
Estigueu atents!

Calendari
23/11: Festa de la Tardor
25/11: Eleccions Consell Escolar
14/12: Fira de Nadal
16-18/12: Cantada de Nadal
23/12: Últim dia d’escola

crides
Busquem pares
i mares amb
vocació artística
que s’ofereixin
a ajudar-nos a crear
més capgrossos
d’animals, perquè
l’elefant i el lleó
tenen molt d’èxit a
Infantil.

col•laboració
amb les
escoles dogon
A mitjans d’octubre l’AMPA va
entregar a l’ONG ASED
(Associació Escoles Dogon) 597€,
la recaptació de les 2 fires de roba
de segona mà del curs 2013-2014.
D’altra banda, el passat 7 d’octubre
vam celebrar la primera fira
d’aquest curs, en la que es van
recollir 283€. Part de la roba
sobrant es va donar a Roba Amiga
(que garanteix el reciclatge del
92% de la nostra donació) i a
”L’armari del Sàhara” (que l’envia,
sense intermediaris, als
campaments de refugiats).
A més, el 28 d’octubre vam
engegar la campanya “Un boli per
Mali” per recollir tot tipus de
material fungible. Vam recollir 13
kg de bolígrafs, retoladors, llapis,
colors, gomes i maquinetes que
viatjaran cap a Mali el 25/11.
Moltíssimes gràcies a tots!

què ha passat
Assemblea General de l’AMPA (29/10):
trobareu les Memòries de cada vocalia a la
web de l’AMPA.
Exposició de Moniatos (29-31/10): animals,
superherois,
extraterrestres,
éssers
fantasmagòrics... la imaginació dels nostres
fills ha tornat a superar totes les expectatives.
L’enhorabona a tots els artistes!
Castanyada (31/10): gràcies a la vostra bona
acollida, aquest any les castanyeres van
recaptar 170€ que van permetre cobrir les
despeses de la castanyada d’infantil de
l’escola.
Mercat de 2a mà (7/11): Us agraïm a tots la
vostra col·laboració! A les famílies que hi vau
contribuir amb roba, als voluntaris que vau
ajudar a muntar la fira, a les famílies de 6è
que vau preparar i vendre els berenars i a tots
aquells que vau fer les vostres aportacions.

Tot el que vindrà...

marca-t’ho al
calendari

Festa de la Tardor 23 / 11

se celebrarà de 12 a 13.30 h pati de l’escola, dins del programa
Patis Oberts. Hi haurà activitats i jocs relacionats amb la música i
una master class de hip-hop .

Sabíeu que...
Aquest any posarem nom a la
nostra Gegantona i li donarem un
nou company: un Drac

Eleccions Consell Escolar 25 / 11

recordeu que esteu convocats a escollir 2 representants per al
consell Escolar. Trobareu informació de les candidatures a la
recepció de l’escola, al costat de la porta de l’AMPA i als taulers
d’anuncis.

Fira artesanal de Nadal 14 / 12

el Nadal és a la cantonada i amb ell arriba la segona Fira Artesanal
de l’Escola Mallorca, amb paradetes d’artesans i activitats per a
grans i petits. Si voleu posar una paradeta, inscriviu-vos a
secretaria fins al 4/12. La decoració de la taula corre de part vostra.
Recordeu que el cost de la parada és de 15€, que serviran per
ajudar a finançar els diferents projectes de l’AMPA.

Cantada de Nadal 16 - 18 / 12

a la sortida de la cantada els alumnes de sisè també posaran la
paradeta “Berena amb 6è”, així aquells dies podeu deixar el
berenar dels vostres fills a les seves mans.

Horari secretaria

De dl a dv: de 9 h a 11 h
Dijous: 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!
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informacio@ampamallorca.com
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