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N. 30 Calendari 

7-11/11: Setmana de la Ciència

20/11: Sortida Cultural

21-25/11: Setmana del Contacontes a 
Infantil    

25/11: Fira de 2a mà Roba que Roda

5/12: Festa de lliure disposició

18/12: Mercat de Nadal

web i xarxes socials
Segur que ja sabeu que tenim una web molt 
completa. Segur que també sabeu que hi podeu 
trobar tota la informació sobre les activitats de 
l’AMPA i el que es cou al barri. Per descomptat 
sabreu que, si no recordeu què hi haurà demà a 
l’escola per dinar, podeu consultar el menú a la 
web (i també les propostes de sopars). No cal dir 
que hi ha un calendari actualitzat amb totes les 
dades assenyalades (sortides de l’escola, festes 
de l’AMPA, esdeveniments del barri i la ciutat, 
etc.). Segur que ja heu vist que hi pengem fotos 
de tots els esdeveniments. Deveu saber que hi 
ha enllaços als blocs de les Vocalies de 
Biblioteca, Menjador i, és clar, al web de l’Escola. 
Perquè segur que ja sabíeu que les Vocalies de 
Biblioteca i Menjador tenien un bloc, oi? (els 
trobareu al dors) I de ben segur que teníeu clar 
que ens podeu seguir al Facebook i al Twitter per 
estar a l’última.
En cas que no ho sabéssiu, ara ja n’esteu al cas. 
I si voleu estar encara més informats, visiteu 
ampamallorca.com i subscriviu-vos a la nostra 
newsletter. Surt cada divendres plena de 
novetats!

comencem a plantar!
Seguim endavant amb el projecte escolar de 
delimitar un espai de joc divers, tranquil i més verd 
dins el pati del Mallorca. Com la majoria sabeu, es 
tracta d’un espai destinat a llegir, parlar i jugar a jocs 
tranquils, lluny de la pilota i de les corredisses. És 
també un espai més verd per tal d'aportar un granet 
de sorra en la millora de la qualitat de l'aire que 
respiren els nostres fills, immersos en un barri poblat 
i motoritzat amb baixa qualitat mediambiental.

Els darrers cursos s’han plantat els horts, s’han fet 
parterres per a plantes aromàtiques al voltant dels 
arbres, s’ha col�locat el banc, s’ha delimitat l'espai 
amb jardineres i plantes ornamentals i s’ha col�locat 
un entramat  de sacs a la paret per enjardinar. La 
setmana passada, finalment, va arribar el moment 
de fer la plantada. El 2 de novembre es va enjardinar 
l'espai: es va plantar el jardí vertical amb plantes 
ornamentals verdes i els parterres dels arbres amb 
plantes aromàtiques. I qui ho va fer? Els nens i 
nenes de cicle mitjà i superior. L'activitat es va dur a 
terme en horari escolar, amb el mestre com a 
responsable de l'activitat, el suport d'un especialista 
en enjardinament vertical (empresa Verdtical) i l'ajut 
de l'AMPA. 

Estem mot contents que aquest projecte que va 
iniciar l'escola fa 3 anys vegi acomplertes les seves 
diferents fases amb la plena col�laboració de tots els 
membres de la comunitat educativa. Esperem poder 
seguir explicant-vos molts més avenços! 

Com sempre, l’Exposició de 
Moniatos va ser tot un èxit i va fer 
palès que les famílies del Mallorca 
tenen una imaginació desbordant. 
Gràcies a tots per participar-hi!

l’escola ens informa



sabíeu que...
A partir d’aquest curs, el servei 
de bar durant les Festes de 
l’AMPA oferirà productes 
ecològics i més saludables. 
Comproveu-ho vosaltres 
mateixos en la propera festa! 
Nosaltres us en donarem més 
detalls en el proper butlletí.

què ha passat?

FESTA DE LA CASTANYADA 
Divendres 28 d’octubre 
després de visitar les classes 
d’Infantil i regalar castanyes 
entre els nens, la Maria 
Castanyera va posar la seva 
paradeta de castanyes i 
moniatos sota les escales 
d’Infantil. A més, el servei de 
bar també va oferir begudes i 
cafès. Mmm, quina oloreta!

ESMORZAR BENVINGUDA DE 

P3: Seguint amb la tradició, 
famílies noves de P3, membres 
de l’AMPA i professores de 
l’escola ens vam trobar dissabte 
1/10 per esmorzar i anar-nos 
coneixent. 

CERCAVILLA DE L’ESQUERRA 

DE L’EIXAMPLE. Vam participar 
al Cercavila del barri amb les 
nostres bèsties, gegants i 
tambors! 

crides
Teniu vocació de

fotògrafs? Us agrada escriure?

La Vocalia de Comunicació està buscant 
col·laboradors per a la web i el butlletí. 
Animeu-vos i envieu un correu a:

comunicacio-ampa-mallorca@googlegroups.com

Contacontes
La setmana del 21 de novembre 
s’organitzarà la Setmana del Contacontes 
a Infantil. Busquem pares o familiars dels 
més petits de l’escola que puguin venir a 
explicar-los un conte en horari lectiu. Els 
interessats contacteu amb:

vocalia-biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com

T. 652 494 185

secretaria@ampamallorca.com

horari secretaria (nou!)

Dill. - Div.:  9 h - 11 h

Dimarts: 15.30 h - 17.30 h

www.ampamallorca.com

twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

www.bibliorca.blogspot.com

www.blogmenjadormallorca.wordpress.com

b

m

subscriu-te a la 
nostra newsletter 

i rep els posts de la 
web cada setmana 
al teu correu! 

Assemblea General de l’AMPA (data a determinar)
Tots els socis que estiguin interessats a saber què vam fer el 
darrer curs i en participar en projectes per a l’actual hi estan 
convidats. Us informarem de la data i l’hora properament.

Sortida cultural (20/11)
La Vocalia de Festes està preparant una sortida cultural de caire 
familiar. Apunteu-vos la data i seguiu atents a properes 
informacions.

Fira de 2a mà Roba que Roda (25/11)
Aquest any, farem intercanvi de roba i de vehicles en una 
mateixa fira. Aprofiteu el canvi d’armari per portar roba vostra i 
dels vostres fills en bon estat. I si als vostres fills se’ls han 
quedat petites les bicis o les motos, porteu-les i deixeu-les rodar! 

Mercat de Nadal (18/12)
Ja estem escalfant motors per a la 4a edició del Mercat de 
Nadal. Els pares i mares interessats a posar una parada podeu 
adreçar-vos al despatx de l’AMPA. Recordeu que també hi 
poden participar pares de fora, sempre que se’n responsabilitzi 
algun pare o mare de l’escola. 

Tot el que vindrà...
marca-t’ho al

calendari


