N.16

DESembre
2014

Butlletí
Fira artesanal de nadal
La segona Fira Artesanal de l’Escola Mallorca va ser un èxit rotund.
Aquest any, com l’any passat, més de vint paradetes de pares i
persones properes a l’escola van oferir una gran varietat de regals per
a Nadal: cervesa artesana, bijuteria, cinturons, guarniments de Nadal,
melmelades artesanes, davantals i un munt de creacions artesanals.
Tot era molt bonic i vam
buidar-nos les butxaques per
fer-nos amb coses precioses
per a aquesta temporada. Els
nens i nenes de sisè van
aprofitar l’ocasió per posar la
seva paradeta, on venien
arbres de nadal fets amb
revistes, petites figures fetes
amb fitxes de plàstic i d’altres
gadgets fets per ells mateixos. En van vendre una pila! A més, la
Vocalia d’Agenda 21 va facilitar una urna per dipositar donacions per a
la Marató de TV3.
La diversió per als petits va estar garantida amb l’espectable de màgia
i els tallers d’artesania per fer arbres i boles de Nadal amb diversos
materials. Evidentment, el servei de bar també era allà perquè tothom
pogués fer l’aperitiu abans de marxar, a les 14 h, per anar a casa a
dinar.

Tot plegat va contribuir a fer un matí molt entretingut i profitós per a
tothom.

rifa de la panera de nadal

Calendari
08/01: Primer dia d’escola
15/01: Xerrada:
“Els deures arriben a casa”

Sabíeu que...
Els candidats escollits com a
membres del Consell Escolars
van ser l’Èrik Canals Cisteró i en
Ramon Calzas. Des d’aquí els
animem a continuar la bona
feina que duen a terme els seus
companys!

Nou institut a
germanetes
Ara que acaba l’any, és un plaer
poder acomiadar-lo amb una gran
notícia. Com sabeu, les AA.VV. i les
AMPAs de l’Eixample Esquerra
porten temps lluitant per la
construcció d’un nou institut al barri.
En aquest sentit, havia sorgit la idea
que l’Espai Germanetes podia ser
una ubicació idònia i, per presentar
la iniciativa al Consorci d’Educació,
a principi de curs es van recollir
signatures entre els pares del barri.
Finalment, ho hem aconseguit!
En una reunió celebrada el 12 de
novembre entre la “Plataforma per
l’Institut a Germanetes” i el
Consorci se’ns va informar que
s’ha autoritzat la construcció d’un
nou institut per al barri a l’Espai
Germanetes i que l’oferta de
places s’engegarà de cara al
proper curs 15/16. Gràcies a tots
els que ho heu fet possible! Si
voleu saber més sobre aquest
projecte, visiteu el web de l’AMPA.

Aquest any, la Vocalia de 6è ha organitzat la rifa d’una Panera de Nadal per recaptar fons per a les convivències de 6è. Amb l’ajuda de les parades del Mercat del Ninot i dels supermercats Caprabo, el guanyador de la
rifa s’endurà una panera plena de productes de proximitat de qualitat.
Les butlletes costen 2€ i la guanyadora serà la que contingui els 3 últims dígits iguals als del número guanyador del Sorteig del “Gordo” del dia 22. Molta sort a tots els participants!

l’escola ens informa
Santa Cecília 22 / 11

El dia de Santa Cecília els alumnes del Cicle Superior van visitar la resta de classes de l’escola per delectar
tots els nens amb la seva música. Ho van fer de primera!

Xerrada sobre Física a 5è 28 / 11

En el marc de la setmana de la ciència que l’Escola va celebrar l’última setmana de novembre, la Gemma
(mare de dos nens de l’escola, que és física i professora de Secundària i Batxillerat) va fer una xerrada
sobre Física als alumnes de 5è. Durant una hora i mitja els nens van poder veure i gaudir d´experiments de
les diferents branques de la física: l’òptica, l’electricitat i el magnetisme, la mecànica i la física dels fluids.

Guarnim l’escola 9 - 13 / 12

Com cada any, els nens han col·laborat en el guarniment de l’escola portant de casa unes boles decorades
que s’han penjat amb fils als sostres dels passadissos. El sostre està ple de boles fetes amb tot tipus de
materials. Les famílies van demostrar un cop més tota la seva habilitat artística.

Cantada de Nadal 16 - 18 / 12

Aquest any s’ha mantingut la tradició de fer la cantada de Nadal, però, a diferència dels darrers anys,
enguany hem tingut tres dies d’espectacle. Van començar els alumnes de 4t, 5è i 6è el dia 16; van continuar
els alumnes de 1r, 2n i 3r el dia 17; i van acabar els de P3, P4 i P5 el dia 18. Tots tres van estar molt ben
preparats pels mestres de música i d’anglès, i els nens i nenes ens van delectar amb nadales i poemes
variats i molt apropiats per a aquesta temporada.
marca-t’ho al
calendari

Canvi de dia de lliure disposició 29 / 05

El dia 22 de maig de maig de 2015, que l’Escola havia fixat com a dia de lliure disposició, passa a canviar-se
pel 29 de maig de 2015, per recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, atès que l'Ajuntament
de Barcelona ha canviat la festa local de la Segona Pasqua de 2015 (25/05/15) pel dia 1 de juny de 2015.

Bon Nadal i Feliç Any 2015
Desde l’AMPA desitgem que l’any entrant us
porti amor, salut i moltíssima felicitat!
AMB LA LLUM DEL FANALET
Amb la llum del fanalet
jo aniré a esperar els tres reis,
perquè em portin moltes coses,
pau i joia a tots els nens.
Quina fosca nit!
Ai quin fred que fa!
Tot està adormit
Ja els sento arribar...
Nadala popular catalana

Horari secretaria

De dl a dv: de 9 h a 11 h
Dijous: de 15.30 h a 17.30 h

NOVETATS AL
BIBLIORCA
El Nadal ja ha arribat al
bloc de lectura de
l’AMPA. Si busqueu
llibres per a aquestes
Festes, visiteu-lo a
www.bibliorca.blogspot.com
T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com
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