N.28

Abril
2016

Calendari

Butlletí
Sant jordi arriba
com un cavaller
.. i matiner! Aquest any Sant Jordi queia en dissabte,
així que a l’escola el vam celebrar un dia abans. Abans
que res, de camí al tradicional intercanvi de llibres, on
mentre els nens triaven els llibres que es volien endur
com a bescanvi dels que havien dut, els pares podien
mirar i remenar llibres de segona mà per a adults que
es venien a un preu força econòmic.
A un altra banda del pati, una nova paradeta
floria aquest any: la de punts de llibre fets per els
nens i nenes de l’escola.

Punts bonics i originals que van servir per acompanyar
els regals més tradicionals de la Diada. Mentrestant, el
servei de bar preparava berenars per a petits i grans.
Abans de marxar, una de cultura: l’obra de teatre de
Sant Jordi, preparada amb cura pel grup de teatre El
Rampell, a qui va acompanyar un nombrós i
voluntariós grup de nens. Un any més, tot un èxit i la
cirereta del pastís per a una tarda ben agradable i
familiar.

2-3/06: Recollida Banc d’aliments
05/06: Excursió familiar organitzada
per l’AMPA

Sabíeu que...
Ja s’han fet les preinscripcions dels alumnes que
comencen Educació Infantil i ESO el curs vinent.
Aquest any s’ha obert una nova escola al barri,
l’Escola Entença, que començarà curs al recinte de
l’Escola Industrial però que està previst que ocupi
l’espai on ara hi ha la presó Model.
S’ha posat en marxa la elecció d’una nova junta de
l’AMPA. Esperem que tothom participi en aquest
procés tan interessant i important per a la comunitat
del Mallorca.

1a festa del dia mundial de
la llengua materna
Diumenge 21 de febrer, sota un bonic cel d'hivern,
va tenir lloc al pati de l'Escola Mallorca la 1a Festa
Internacional de la Llengua Materna. La jornada va
congregar moltes famílies de l'escola que varen
poder gaudir de contes d'arreu del món explicats en
italià, holandès, argentí, anglès i àrab.
La sessió de contacontes va acabar amb el
Contaquè, un concurs en què els espectadors més
atents havien de respondre una pregunta sobre un
dels contes. Finalment, es lliuraren dos lots de llibres
entre els encertants, previ sorteig. També hi va
haver tallers, on es podien fer punts de llibre i
dibuixos o escriure la paraula més bonica en la
llengua materna de cadascú.

A més, es podien llegir contes de la nostra biblioteca
a l'aire lliure, on hi havia molts llibres de tots els
racons del món gràcies a la col·laboració de la
biblioteca de Santa Coloma de Gramenet, que ens
va cedir exemplars del seu fons infantil de diversitat
i multiculturalitat.
En definitiva, va ser un gran dia per viure i gaudir la
diversitat de llengües i de cultures que tenim a
l'escola.

Moltes gràcies a tots els pares i mares que varen fer
possible la lectura de contes en diverses llengües
d'arreu del món. Va ser un plaer escoltar-los.
L'any que ve segur que repetirem, vindreu?

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

13ª Fira de Roba de 2ª Mà
A l’edició de Primavera de la Fira d’enguany es van
recaptar 193€ amb la venda de roba per a nens i 48€ amb
la roba d'adults.
De la roba que no es va vendre, n’hem donat una part a l’ONG
Armari del Sàhara, una altra a Intermón Oxfam i la resta l’hem
guardada per a l’any vinent. Gràcies a tots els que ho vau fer
possible!

B lo c d e l e c t u r a d e l ’ a m pa
Poseu-vos al dia de totes les novetats a
www.bibliorca.blogspot.com.
I si us ve de gust col·laborar amb la
Vocalia de Biblioteca, poseu-vos en
contacte amb
biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com

T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

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

