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extraescolars

Butlletí
37

activitats extraescolars esportives, artístiques i lúdiques, de les quals 7 eren noves
d’aquest any. Totes plegades han comptat amb més de 300 nens inscrits

7

activitats dissenyades per a pares amb més de 70 assistents

7

xerrades molt interessants sobre temes relatius a la tasca de ser pares, amb més
de 210 assistents

84

nens inscrits a les colònies per gaudir d’un cap de setmana inoblidable amb els seus
amics en un entorn fabulós

266

nens inscrits al Casal d’estiu de l’escola, on hi haurà activitats esportives, excursions,
jocs d’aigua i caminades per passar-ho bé a l’estiu a Barcelona

488

hores en què speakers natives han compartit classe amb els mestres d’anglès de
l’escola per reforçar les habilitats lingüístiques dels nostres fills

1500
€

en subvencions per tirar endavant nous projectes i donar continuïtat a aquells que ja
existeixen

4

reunions anuals amb el pares per fomentar una comunicació clara i transparent

12

ocasions de trobar-nos tota la comunitat del Mallorca per festejar l’arribada de la
primavera, la música, la lectura o la fi de curs... Sempre trobarem un motiu!

14

taules del bar plenes de menjar i beure per a tots els gustos, per compartir entre
companys, pares i fills

2,5

hores d’esmorzar de Benvinguda de P3 per conèixer els nous pares i donar-los
l’ocasió de conèixer-se uns als altres

12

membres en el nou grup de batucada per donar color i llum a les festes de l’escola

20

paradetes a la Fira artesanal de Nadal, un espai on els pares poden mostrar i vendre
les seves creacions artístiques i artesanals

40

famílies inscrites a l’Excursió familiar per gaudir d’un dia descobrint l’entorn i la natura

15

participants en l’obra de teatre de Sant Jordi, mostrant les seves ganes de treballar
en equip, la seva capacitat histriònica i el seu sentit de l’humor

kg

Kilos i kilos de solidaritat recaptats entre tots per al Banc d’Aliments

9

butlletins per explicar el que ha passat i el que vindrà, amb l’objectiu de mantenir
vincles i generar relacions

82

posts nous al web per donar encara més informació de la que cap al butlletí. 15 són
galeries d’imatges que són testimoni de tot allò que va succeint. Les 1920 visites
rebudes al web en l’últim mes ens diuen que anem per bon camí

16

cartells i 14 circulars, a més dels 81 e-mails enviats a pares, han assegurat que la
informació arribava complerta i a temps

biblioteca

6

participants al conta-contes a la Setmana del Conte a Infantil, on els nens van
gaudir d’allò més

23

posts al Bibliorca, el bloc de la vocalia, que ja comença a gaudir d’un ritme més
trepidant: recomanacions de llibres i activitats proposades per a tot aquell
interessat en la cultura

2

activitats de suport a la lectura per enfortir els vincles dels nens amb el barri i
fomentar l’amor pels llibres
tiquets venuts per a la Rifa d’una Panera Ecològica el Dia Mundial del Medi Ambient a
gran part de la comunitat que va voler participar-hi

vocalia 6è

agenda 21

250
1

banc de fusta, 4 fustes per tancar les jardineres amb tarongers i Viburnums són l’inici
del projecte d’enjardinament del pati, que busca la creació d’un espai de joc divers

274

peces de roba de nens i 52 peces de roba d’adult venudes a les fires de roba de
segona mà per contribuir al projecte de les Escoles Dogon a Mali. Continuem arribant
fins a l’Africa!
kg de material fungible per a la Campanya “1 boli per Mali” per mostrar la nostra
solidaritat

13

llibres intercanviats a la Fira d’Intercanvi de llibres de nens per Sant Jordi per tenir-ne
un de nou i donar nova vida a un que ja no llegíem

+100

150

pares i mares llegeixen un llibre nou que van comprar a la Fira de llibres d’adults

20

nens més que fan servir Boc’n’rolls , 19 que utilitzen snack'n’go i 17 que duran la
samarreta de la pinyorca

437

va ser el número premiat a la rifa de la Panera de Nadal que va endolcir les Festes
del guanyador

20

edicions del Berena amb Sisè van mostrar la força del treball en equip d’un grup
de pares i nens. Ja tenim ganes que comencin els berenars de l’any vinent!

400

roses + 15 Amigurumis venuts per St. Jordi. Ningú se’n va quedar sense!

110

menús per compartir tots plegats al Dinar de Germanor
fantàstics dies de colònies de 6è per guardar en la memòria de tots aquests
nens i nenes que deixen l’escola Mallorca i se’n van a l’institut. Bona sort!

3

menjador
socialització

alumnes adherits al projecte Re-passa’l, que promou valors tan
fonamentals per a nosaltres com la responsabilitat i la cura envers
les nostres coses

325

xarxa AMPA s
deleg@ts

hores setmanals d’activitats dirigides a l’hora del menjador, algunes de
caràcter lúdic i d’altres més acadèmiques, com ara les d’anglès

8

1

activitats difoses, ja fossin accions comuns amb altres AMPAs com
activitats pròpies d’altres entitats del barri

39

nova vocalia creada al segon semestre com a espai de trobada i suport
per als deleg@ts, que també col•labora amb altres vocalies. Fent escola!

twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

www.ampamallorca.com

