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Butlletí
Nou any, nous
(i bons)
Comença l’any i engeguem també els bons
propòsits. En aquest butlletí de gener hem volgut
fer-vos cinc cèntims de les extraescolars pensades
per a mares i pares de l’escola. Potser a
començament de curs no vau tenir temps de pensar
en vosaltres i ara, vés per on, sí que us agradaria fer
alguna activitat d’entre les que ofereix l’AMPA en
horari extraescolar, perfecte per a pares.
Dilluns i dijous a la nit podeu vibrar amb
Zumba. Música, ritme i moviment, un exercici
interessant si el que voleu és moure el cos.
Dimecres podeu jugar a vòlei a les 20 h:
escalfament, germanor, moviment i acció. Si
preferiu començar a recórrer el camí del ioga,
apunteu-vos-hi els dimarts a les 20.15 h. Una hora
d’estirament, equilibri, introspecció i moviment,
suau però consistent, us donarà una grata
sensació de benestar en cos i ànima.
Dimecres la cosa va de música: hi ha taller de
coral. L’expressió de les emocions a través de la
veu és fantàstica per alleugerir i reconduir l’ànim.
I si us agrada la música però amb una mica
més d'intensitat, potser el que us ve de gust és
formar part del grup de batucada de l’escola, que
es troba els dimecres a la
nit per assajar i
que s’encarrega d’engrescar i acompanyar-nos
en les festes populars. L’esport rei també té
cabuda dins l’oferta: cada dijous a les 20 h, partit
de futbol. I, per als que són més del bàsquet, la cita
és els dimarts a la mateixa hora.
Estem segurs que alguna d’aquestes propostes us
pot interessar. Si voleu més informació o penseu
que us agradaria provar alguna sessió, poseu-vos en
contacte amb nosaltres per informar-vos de
les possibilitats. I, si trobeu a faltar alguna
proposta,
envieu-nos
un
e-mail
a
extraescolars-ampa-mallorca@googlegroups.com i
digueu-nos què us agradaria trobar l’any que ve!

05/02: Festa de Carnestoltes
12/02: Sta. Eulàlia. Festa local
13/02: Cercavila de Sta. Eulàlia
15/02: Festiu de lliure disposició

Els beneficis
dels escacs
Des del curs passat a l’escola s’ofereix
l’extraescolar d’escacs a l’hora d’esbarjo
del dinar. Sota el lema “Els escacs
ensenyen a pensar i són un joc divertit”,
divendres al migdia s’imparteix aquesta
activitat
que
proporciona
moltíssims
beneficis als usuaris. En primer lloc,
desenvolupa múltiples intel·ligències com les
següents:
intrapersonal,
interpersonal,
lingüística,
espacial
i
lògicomatemàtica.
Fins i tot contribueix al desenvolupament de la
intel·ligència emocional, tant important i
rellevant en les nostres relacions amb els
altres. Jugant i divertint-se, els nens
practiquen pensament abstracte, hipotètic,
creatiu, crític i lògic; i aprenen mates i
llengua sense adonar-se'n. Vist així, fins
i tot ens agradaria que hi hagués escacs
per a mares i pares!

Portes obertes
de piscina
A partir d’aquest curs, per decisió interna i de gestió
de la Piscina Sant Jordi, les portes obertes de
Setmana Santa de les activitats extraescolars de
piscina ja no es realitzaran més. Enlloc d’haver-n’hi
tres cops l’any, les portes obertes es reduiran a dues:
pels volts de Nadal i de final de curs.
Els pares dels nens inscrits rebreu una nota
informativa amb la propera data.
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Sabíeu que...

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. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres a festes-ampa-mallorca@googlegroups.com

Busquem nous col·laboradors per a la vocalia de Xarxa AMPAs
que ens ajudin a mantenir el contacte amb altres AMPAs i ens
informin dels projectes del barri i del districte. Ajuda’ns a ser
més potents!

La Junta de l’AMPA es reuneix
tots els dimecres a les 20 h. Si
voleu anar a qualsevol
d’aquestes reunions, només cal
concertar cita amb la secretaria
de l’AMPA per correu o per
telèfon.

Fotos i vídeos de les cantades
de nadal
Les fotos i alguns dels vídeos que es van enregistrar de les
cantades ja són al web de l’AMPA. Els trobareu tots a la
secció Fotografies i vídeos.
La resta de vídeos, en fase d’edició, hi seran en breu.
Volem agrair als pares voluntaris la seva ajuda en l’edició i
enregistrament de les imatges.
Esperem que en gaudiu!

Compte vimeo de l’ampa
Com us informàvem al web de l’AMPA el passat mes de desembre,
hem obert un compte a vimeo que ens permet penjar els vídeos que
anem fent al llarg de l’any i que anirem publicant al web.
Ara, a banda dels vídeos de les cantades, hi podeu trobar l’obra de
teatre de Sant Jordi i l’obra de titelles. Ambdues són actuacions de
la companyia de teatre El Rampell, formada per pares de
l’escola.

Xerrades escola
de pares 2016...

marca-t’ho al
calendari

Per a aquest any, la Vocalia d’Extraescolars ha organitzat un parell de
xerrades dins el projecte Escola de pares, que se celebraran el dia
assenyalat a les 20 h a la biblioteca de l’escola. Anoteu-vos les dates!

Educació Sexual 24 / 02

a càrrec de la Fundació Pere Tarrés

Pors i Autoestima en la primera infància 10 / 03

Dill. - Div.: 9 h - 11 h
Dijous: 15.30 h - 17.30 h

subscriu-te a la
nostra newsletter
i rep els posts de la
web cada setmana
al teu correu!
T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

www.ampamallorca.com
twitter: @ampamallorca

a càrrec del Centre SOM

facebook.com/ampaescolamallorca
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www.bibliorca.blogspot.com

