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Calendari
21/06: Últim dia de curs
26/06: Primer dia del Casal d’estiu

Unes paraules del nou president
Hola famílies! Sóc el Toni Viñals. Per art de la teoria del caos una papallona va batre les seves ales a l’altra punta del
món i ara sóc el nou president de l’AFA (se’ns ha girat feina!). M’acompanyen a la Junta membres amb experiència i
també noves incorporacions molt benvingudes. Junts tirem endavant projectes antics i nous en benefici dels nostres
infants. Són moltíssimes les iniciatives que veuen la llum des de fa anys gràcies al talent i la feina de les famílies de
l’Escola, per això vull donar les gràcies a totes les persones que hi participeu amb tanta energia. També vull agrair
especialment al president sortint, als membres que han deixat la junta recentment i també a les juntes anteriors, la
seva generosa dedicació per fer millor la nostra Escola. Moltes gràcies a tots!
Vull que sapigueu que l'Escola es mou; que la Direcció, el professorat i l'AFA avancem junts; i que us necessitem a
tots. Gaudiu molt de les vacances d'estiu! Fem pinya! Fem Escola! Fem ús dels signes d'admiració!!!

Els alumnes de 5è, ambaixadors del 2n recapte
d’aliments de l’any
Aquest any, per primera vegada, els alumnes de 5è han estat els ambaixadors del projecte de recollida
d'aliments de l'Escola Mallorca. Fins ara aquest projecte el duien membres de l'AFA, però, desprès de parlar-ho
amb l'Escola, vam pensar que posar els alumnes al centre d'aquesta iniciativa seria molt enriquidor per a ells.
Així, que aquest any hem fet el pas de la mà dels professors.
El passat mes de març, els alumnes de 5è i 6è van rebre una xerrada d’un voluntari del Banc d'Aliments. Van
tenir l'oportunitat de parlar amb ell sobre diversos temes, com dels diferents tipus de pobresa que existeixen:
la manca de feina, de diners, de recursos energètics o de companyia, entre d'altres. També van tractar altres
temes com el malbaratament d'aliments, què vol dir ser voluntari, la solidaritat i les diferents maneres de poder
ajudar.
Amb tota la informació que van rebre, els alumnes de 5è es van dividir en grups i cada grup va treballar de
valent per fer una presentació amb els punts més importants que calia transmetre. Com ambaixadors, els grups
van passar per totes les classes de l'escola per fer arribar el seu missatge a tothom. En arribar els dies de la
recollida, van ser ells mateixos qui van estar a les taules recollint i empaquetant els aliments que les famílies
vau portar.
Tot i que com escola estem molt i molt contents de la quantitat recaptada, el més important no són les 32 caixes
d'aliments que van recollir (tot un rècord!), sinó que els nostres alumnes van aprendre a ser més solidaris. Ells
són el futur de la nostra societat i creiem que un valor com la solidaritat és primordial per al seu
desenvolupament com a persones.
Els alumnes de 5è han gaudit i après molt amb aquest projecte. Felicitats i moltes gràcies per haver fet tan
bona feina!

Novetats a tort i a dret
Socialització

Diagnosi dels aliments

Per al proper curs 17-18, s’han incorporat llibres de
lectura en alguns cursos, però el sobrecost no es
repercutirà a les famílies perquè l’assumirà el
projecte Re-passa'l. En concret es tracta de dos
llibres de lectura en castellà i català a 2n curs, i de
les novel·les "Wonder", "Las brujas" i "Manolito
Gafotas" a 5è i 6è.

Al Consell Escolar es va aprovar la realització d'un
estudi de viabilitat per tal de conèixer la situació
actual del servei de menjador. El resultat serà una
mena de guia adaptada a la realitat de la nostra
escola/empresa de menjador per anar introduint
canvis de millora, en la mesura del possible, i avaluar
la possibilitat de transformar-lo en un menjador
ecològic i de proximitat. L’estudi el realitzarà
l’Associació Menjadors Ecològics.

Si avui plou, hi ha peli!

El curs vinent les pel·lícules que es projectin
els dies de pluja seran especialment
seleccionades tenint en compte els valors que
transmeten. En la mesura del possible, es
projectaran en versió original amb subtítols,
procurant donar més pes a la llengua anglesa.
A principi del curs vinent es compartiran els
títols dels films proposats pel Projecte PELIS
de l’AFA i es demanarà a les famílies que
facin les seves propostes. Un cop elaborada
la llista definitiva, es farà una crida perquè les
famílies que tinguin DVDs originals dels films
proposats les puguin oferir en préstec. Aquest
és un projecte lliure de pirateria, de manera
que l’AFA adquirirà els DVDs originals
d’aquells films que no tingui ningú.

Banc de fusta al pati
Ja s'ha posat el banc a la zona de joc tranquil del pati.
Estem contents de poder dir que els nostres fills en
fan un molt bon ús. Els encanta estar en aquest
raconet tan tranquil i fresquet!

Projecte d’Anglès
Com recordareu, aquest curs es va proposar una nova iniciativa dins el
projecte d’anglès que incloïa l’allargament en horari lectiu dels auxiliars de
conversa natius i la seva inclusió en l’horari del menjador (actualment són
els mateixes monitors de menjador qui fan ús de l’anglès). Ens complau
informar-vos que finalment aquest projecte tirarà endavant i el curs vinent hi haurà dos
auxiliars de conversa natius que cada mes dedicaran 34 hores a l'horari lectiu i 12 a l'espai de menjador.
Aquesta iniciativa serà possible gràcies al voluntarisme de sis famílies que acolliran els auxiliars a casa
seva i a un gran esforç econòmic que es farà des de l'AFA. Valorarem aquesta experiència al llarg del
curs per decidir si se li dóna o no continuïtat. Des d’aquí, agraïm la generositat de les famílies que s’han
ofert com a acollidores!

Reformes al menjador
Han acabat les reformes del menjador: s’han eliminat
tots els mobles i altres elements que hi havia a
l’espai de taules i s’ha col·locat la zona
d’emmagatzemat a la paret de la dreta. A més,
s’han substituït tots els armariets de diferents
aspectes per uns armaris homogenis, més
espaiosos i amb pany i clau per desar-hi
diferents materials de cuina i ludoteca. Aquests
grans armaris han servit també de suport per
endreçar els capgrossos de l’escola. S’ha pintat
la paret del fons de blau per donar continuïtat a la
paret exterior (mural del mar) i s’ha instal·lat una
cortina amb certa transparència per donar intimitat
als mestres mentre mengen. Quan no hi són els
mestres, la cortina està correguda.

QUÈ HA PASSAT?
Dinar de Germanor + Mallorca
Musical
El nombre de comensals al dinar de germanor va
ser de rècord: 162! Els assistents van gaudir de la
trobada i de les actuacions del Musical, que van ser
d’allò més animades. Molta sort als alumnes de 6è
en la seva nova etapa!

Colònies
Aquest any, les colònies han estat més llargues i la
diversió més duradora. Durant 4 dies (3 en el cas
de P3 i P4), els 111 alumnes que s’hi van apuntar
no van parar de fer activitats i divertir-se d’allò més.

SABÍEU QUE...
Divendres 12 de maig vam celebrar
l’edició de primavera la fira "Roba que Roda",
que va recaptar 190€: 127€ de roba de nen,
38€ de roba d’adult i 25€ de vehicles de rodes.
Com sabeu, enguany la recaptació es destina
al Projecte Entorn Escolar del Casal dels
Infants del Raval, que té com a objectiu
incrementar l’èxit educatiu dels alumnes dels
centres públics del barri. Al web de l’AFA
en trobareu més informació.

Excursió Familiar
El penúltim cap de setmana de curs els més atrevits
van aconseguir fer el cim del Turó de l’Home en un
dia lluminós. La primera fita del grup excursionista
del Mallorca, que per a l’any vinent planeja més
excursions per a fer pinya amb totes les famílies de
l’escola.

Festa de fi de curs
Divendres 16 de juny vam dir adéu al curs que
s’acaba amb una festa ben divertida i passada
per aigua. Abans, però, un espai per a la
reivindicació: seguim lluitant perquè no es dugui a
terme la construcció d’una escola a l’edifici annex.
El curs vinent, seguirem amb la diversió i la
reivindicació. Sardines en llauna, només per
menjar!

#noalondresvillarroel
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Es busquen músics i
vocalistes
Quatre pares de l’escola han decidit craer un nou
grup de música. La idea és passar-ho bé i tocar
durant
les
activitats
que
s'organitzen a
l'escola o fer l'acompanyament de les activitats
que ho requereixin. Tocaran peces de varis estils
depenent dels que siguin i de les preferències
musicals del grup, però en principi està pensat
per a música moderna (pop, rock, bossanova,
cantautor, etc.) i puntualment clàssica. Assajaran
els dimarts. Tindran la sala reservada de 18.30 h a
20.30 h (tot que cal veure si és necessari ocupar-la
cada setmana i si es fa en tota la franja horària).
De moment són en Thor (viola da gamba), en Salva
(guitarra), en Javier (guitarra) i la Joana (piano).
Tothom hi és benvingut, però fan un reclam especial
a veu, instruments de vent, bateria i baix.
Si porteu la música dins vostre, apunteu-vos-hi!
Només cal omplir el formulari d’extraescolars per a
adults a secretaria el més aviat possible. Si no us
hi podeu apropar, envieu un e-mail a
secretaria@ampamallorca.com per tal de poder
saber quants són de cara al començament de curs.
És una activitat gratuïta. Només cal tenir
l’instrument, moltes ganes de tocar o cantar i de
passar-ho bé.

CRIDES
Colla gegantera de l’Escola
Si us entusiasma el món geganter i us agradaria
formar part de la colla gegantera de l’Escola,
contacteu amb festes@ampamallorca.com

Manteniment de les plantes durant
l’estiu
Si sou aquí durant els mesos d’estiu, potser
podeu donar-nos un cop de mà per tenir cura de
les plantes de l’escola i evitar que quan els nens
tornin al setembre estiguin totes mortes.
Si en algun moment entre el 15 de juliol i l’1 de
setembre podeu ajudar-nos, si us plau, envieu un
e-mail a agenda21@ampamallorca.com

horari secretaria (nou!)

Dill. - Div.: 9 h - 11 h
Dimarts: 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
facebook.com/ampaescolamallorca
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