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Calendari 
31/10: Castanyada
1/11: Festiu (Tots Sants)
12/11: Sortida Cultural   
24/11: Fira de 2a mà Roba que Roda
Assemblea General de l’AFA

Aquesta és la nostra speaker
Hello!
I want to take this opportunity to introduce myself. My 
name is Phoebe Rogers and I will be working as an 
English Assistant (speaker) for this academic year. I am 
from Manchester (England) and I am passionate about 
education and working with children. I intend to devote 

my time at the school developing the 
children’s English, especially working on their 
conversational English, including correct 
pronunciation. I will carefully plan my time 
with the students to ensure that every session 
is engaging and fun whilst also focusing on 
improving students’ spoken English and 
crucially building their con�dence. Practice 
and con�dence are essential to improve and 
develop students’ spoken English and 
therefore each session will be structured 
accordingly. If you see me in or outside school, 
please say hello! And if you have any 
questions about anything at all (your children, 
or England or anything else), please ask me. I 
am happy to help!
I look forward to meeting you, 
Phoebe

Speakers d’anglès a les classes
En la última assemblea del curs passat es va proposar contractar 
2 auxiliars de conversa natius a través de l’empresa Home to Home 
perquè es disposava de prou famílies per acollir-los a casa. 
D’aquesta manera, cada setmana comptaríem amb 34 hores 
d’auxiliar en horari lectiu i 12 en espai de menjador. Així s’hauria 
triplicat el número d’hores d’auxiliar de conversa que teníem des 
de fa 6 anys, a través de l’empresa Smart English. 
Malauradament, motius econòmics ens han empès 
a rebaixar el nombre d’auxiliars de dos a un. 
Aquesta difícil decisió es va prendre perquè a �nals 
de juny vam saber que aquest curs l'AFA no 
disposaria dels mateixos ingressos de l'espai de 
menjador. Per tant,  l’increment de despesa que 
suposava el projecte respecte a l’anterior s’hauria 
hagut d’aprovar per Assemblea i, atès que no havia 
estat així, no es podia tirar endavant.  
Tant de bo que al llarg d’aquest curs, amb el suport 
dels membres de l’AFA interessats, es trobi la 
manera de tenir 2 auxiliars per al següent curs, tal 
i com s’havia acordat en la darrera assemblea.

GRUP DE MÚSICA DE L’ESCOLA
Com ja vam informar-vos a �nals del curs passat, s’ha creat un 
grup de música d'adults. La idea és passar-ho bé i tocar música 
durant les activitats que s'organitzen a l'escola 
o fer l'acompanyament de les activitats que ho requereixin.  
Tocaran peces de diferents estils en funció de les preferències 
musicals dels integrants o les necessitats que es presentin. Els 
assajos són els dimarts de 18.30 h a 20.30 h en una aula de 
música de l'escola.  
Qui vulgui apuntar-s’hi pot fer-ho a secretaria el més aviat 
possible. Només cal omplir el formulari d’extraescolars per a 
adults. Si no us hi podeu apropar, envieu un e-mail a:  
secretaria@ampamallorca.com 
És una activitat gratuïta. Només cal tenir l’instrument (excepte 
piano, que ja n'hi ha a l'aula), moltes ganes de tocar o cantar i 
de passar-ho bé. De moment tenim un viola da gamba, 2 
guitarres, una piano i un trompetista. 
Tothom hi és benvingut!!!!!!

Com cada any en començar el curs hem volgut 
decorar el vestíbul amb la participació de tots i 
cadascun dels alumnes. Si el curs passat el motiu va 
ser el recent estrenat logo de l’escola, aquest curs 
han estat els nexes, els itineraris diferents, els camins 
que sorgeixen quan unim la nostra petita porció 
d’un traçat, d’un dibuix. Com a metàfora representen 
la voluntat de millora, la interdisciplinarietat i, 
sobretot, el treball cooperatiu i d’equip. Passeu a 
fer-hi una ullada! I no us descuideu dels més petits: 
els alumnes d’Infantil també han fet el seu mural!

l’escola ens informa



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.blogmenjadormallorca.wordpress.comm

subscriu-te a la nostra 
newsletter i rep els 
posts de la web cada 
setmana al teu correu! 

Sabíeu que...
La nova data de lliurament del concurs per trobar 
un nou logo per a l’AFA és el 27 d’octubre. 
Animeu-vos a participar! Trobareu les bases al 
nostre web.

Tot el que vindrà 
1. Exposició de Moniatos  (darrera setmana d’octubre)
Aquest any la tradicional Exposició de Moniatos amplia el seu 
espectre: qualsevol fruit de la tardor hi és benvingut! Castanyes, 
magranes, carabasses, nous, moniatos… tots hi tenen cabuda! Ja 
podeu anar pensant com disfressar-los per ser a temps de 
portar-lo a la súper Exposició. 

2. Castanyada (31/10)
Si busqueu moniatos i castanyes ben calentons, passeu dimarts 
31 per la paradeta de la Maria Castanyera. Al bar també hi 
trobareu begudes i cafès per fer passar el fred. Com sempre, la 
recaptació es destinarà als projectes de l’AFA. 

3. Assemblea General de l’AFA (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. 

Esmorzar benvinguda de P3
Dissabte 7/10 - Intercanvi d’opinions entre les 
famílies de P3 en un marc immillorable: un bon 
esmorzar de dissabte! Benvinguts a l’Escola i bon 
curs 17-18!

Estrena de la colla gegantera 
del Mallorca! 
Diumenge 8/10 – Quin millor moment que la festa 
major del barri per estrenar una colla gegantera la mar 
d’eixerida? S’hi van donar cita gegants de tota mena i 
un munt de famílies amb ganes de gresca.

Què ha passat? 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

Donació i préstec de DVDs per a l’hora de 
dinar
Si teniu DVDs originals que vulgueu donar a l’escola en 
préstec o com a donació, envieu un e-mail a 
secretaria@ampamallorca.com o deixeu-los directament 
a la bústia blanca de secretaria amb el formulari que 
trobareu al costat de la bústia. 

Es busquen artistes!
Necessitem dos pares o mares vinculats al món del 
disseny i l’art perquè expliquin als alumnes de 5è tots els 
ets i uts per dissenyar un bon cartell. La sessió es faria en 
l'horari lectiu i s’emmarca dins el projecte del Banc dels 
Aliments. Contacteu amb festes@ampamallorca.com

Teniu ànima de pastorets?
Aquest any la companyia El Rampell té una nova 
pensada: la representació teatral dels Pastorets. 
Necessitem actors, tècnics de so, de llum i mans destres 
per fer els decorats. Si teniu ganes de participar-hi, 
envieu-nos un e-mail a festes@ampamallorca.com abans 
del 3 de novembre.  


