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Calendari
22/11: Sortida cultural
07/12: Festa de lliure disposició

Butlletí
Projecte bons lectors
Enguany l’AMPA ha posat a disposició de l’escola una bibliotecària,
que treballarà 3 hores setmanals del mes d’octubre fins al mes de
maig. La idea és que ajudi en les tasques de la Biblioteca de l’escola i
dinamitzi totes les activitats dutes a terme en aquest espai.
L’escola aposta per fomentar l’hàbit lector i també per fer gaudir els
nens i nenes de la Biblioteca, i per fer-ho ha dissenyat el Projecte
Bons Lectors, que afavoreix l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura,
així com el bon ús de la biblioteca, per conèixer les normes i portar-les
a terme en altres biblioteques. Les propostes de dinamització de la
biblioteca de l’escola són engrescadores i passen per realitzar
activitats d’animació, organitzar exposicions temàtiques o apadrinar
els més petits per introduir-los al món lector.
Com sempre, els pares, mares i familiars d’Infantil estan cridats a
participar en el Contacontes que s’organitza a Infantil des de fa uns
anys amb un èxit aclaparador. Aquest projecte es realitza des de la
complicitat entre l’Escola i l’AMPA i permet que els pares o familiars
d’infantil puguin explicar, en horari lectiu, un conte teatralitzat als petits
de l’escola. Si algú de vosaltres està interessat a participar-hi, que no
dubti en contactar amb nosaltres a:
vocalia-biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com.
A més, com sempre, la Vocalia de Biblioteca té moltes idees sobre la
taula, així que qualsevol cop de mà, sigui puntual o formant part de la
vocalia, serà molt benvingut!
Us recomanem que consulteu sovint el nostre blog
www.bibliorca.blogspot.com, on periòdicament hi pengem activitats
relacionades amb la lectura o fem alguna ressenya de llibres que ens
han agradat. En el blog hi pot participar tothom. Si algú vol recomanar
les seves lectures, que no dubti a enviar-nos la seva ressenya a la
nostra adreça electrònica.

fe d’errates
En el butlletí de setembre vam ometre el nom de
l’Araceli entre els membres del professorat que
van assistir a l’esmorzar de benvinguda de P3.
Lamentem el descuit i li agraïm, des d’aquí, la
seva assistència, com a la resta de membres.

13/12: Fira de Nadal
15-17/12: Cantada de Nadal
22/12: Últim dia d’escola (jornada intensiva)

col•laboració
amb les
escoles dogon
A mitjans d’octubre l’AMPA va
entregar a l’ONG ASED
(Associació Escoles Dogon)
514,50 €, corresponents a la
recaptació de les 2 fires de roba de
segona mà del curs 2014-2015.
Des de l’Associació, ens envien
aquestes notícies:
Benvolguts amics del Poble
Dogon,
Aquest any l’escola de Fetendotti
ha resistit! Ha resistit perfectament
l’harmattan i les pluges torrencials
de l’estiu.
La forta inversió que l’ASED va
realitzar el passat hivern per
reformar la teulada sencera ha
donat doncs el fruit esperat.
Aquesta tardor farem retocs de
manteniment i pintura , treballs de
paleta i, com cada any, farem
arribar tot el material escolar
necessari per tal que els gairebé
250 alumnes repartits entre les
escoles de Fetendotti i
Seguendorou puguin afrontar el
curs.
Tot gràcies a les vostres
aportacions.
Us transmetem l’agraïment dels
pares i habitants d’aquests pobles
dogon.

L’escola ens informa
Setmana de la Ciència

9-13 / 11

Hem celebrat la Setmana de la Ciència amb diferents activitats en tots el cicles. A tall d’exemple, els
alumnes de Cicle Mitjà han fet Tallers de Ciència Divertida (“Els estats bojos de la matèria” i “La densitat”)
i els de Cicle Superior han participat en Tallers d’Òptica i Física. Tot l’alumnat ha col·laborat en diferents
experiments i ha pogut gaudir de les explicacions i demostracions de diferents professionals externs. Per
tot arreu s’olorava la màgia de la ciència... De ben segur que d'entre nosaltres sortirà algun científic!

Canvi de dia de lliure disposició 15 / 02
El dilluns 8 de febrer de 2016, que l’Escola havia fixat com a dia de lliure disposició, passa a canviar-se
pel dilluns 15 de febrer de 2015, atès que l'Ajuntament de Barcelona ha triat com a festa local el
divendres 12 de febrer de 2016. Aquest canvi no està reflectit al calendari de festes que l'AMPA va
repartir a principis de novembre.

Tot el que vindrà...

marca-t’ho al
calendari

Sortida cultural 22 / 11
Com a novetat d’aquest any, l’AMPA ha organitzat la primera sortida
cultural familiar de l’Escola. La proposta: una ruta per la Barcelona
medieval per conèixer les llegendes de Sta. Eulàlia i Sant Jordi.

què ha passat
Exposició de Moniatos (29-31/10)
Castanyada (30/10)
Mercat de 2a mà (6/11)
Assemblea General AMPA (11/11)

Fira artesanal de Nadal 13 / 12
La Fira Artesanal ja és una cita imprescindible a l’escola pels volts
de Nadal. Si voleu posar una paradeta, estigueu atents al període
d’inscripció. Us n’informarem en breu. El cost de la parada és de
15€, que serviran per ajudar a finançar els diferents projectes de
l’AMPA. La decoració de la taula corre de part vostra.

crides

GRUP DE BATUCADA
Busquem més membres per al grup de
batucada. Si us va la percussió i teniu ganes
de seguir el ritme, teniu una cita cada dijous
de 20 h a 21.30 h. Abans, poseu-vos en
contacte amb nosaltres a
festes-ampa-mallorca@googlegroups.com
CAPGROSSOS
Aquest any volem ampliar el grup de
capgrossos, perquè són tot un èxit entre el
més petits. Si ens hi voleu ajudar, escriviu-nos
a festes-ampa-mallorca@googlegroups.com

VOCALIA AGENDA 21
Volem tirar endavant diversos projectes: menjar
ecològic al menjador, cooperativa de recollida
aliments ecològics a l'escola, xerrades de consum
responsable d'aliments i sortides relacionades amb
aquests temes. Si voleu col·laborar-hi, escriviu-nos a
agenda21-ampa-mallorca@googlegroups.com

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

T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

www.ampamallorca.com
twitter: @ampamallorca
facebook.com/ampaescolamallorca

