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Butlletí
El nou logo de l’AFA
L’any passat van canviar algunes coses importants a l’escola: la
direcció, el logo, la junta de l’AFA... i de fet, vam passar de ser AMPA
a ser AFA. Després d’això nosaltres també ens mereixíem un canvi
de logo. Aleshores vam engegar el concurs per triar-ne un de nou.
Es van presentar cinc candidats i entre un grup de pares de l’AFA
vam fer l’elecció de la imatge que ens representarà d’ara endavant.
Trobem que les propostes eren originals i diferents, però aquesta
ens va agradar molt pel que tenia de modern i de fresc, per la seva
proposta de color i per la consonància amb el logo de l’escola.
Esperem que us agradi tant com a nosaltres i que mica en mica ho
sentim com una representació del que som i del que volem
continuar sent.
El logo l’ha dissenyat la Barbara Lionello, mare del Pol Catalán de
P3. Des d’aquí, la felicitem fervorosament!!
A la resta de participants, volem agrair-los sincerament la seva
col•laboració i implicació.

Si avui plou, hi ha pel•li !
La pluja del passat 19 d’octubre va ser el motor que va posar
en marxa el Projecte Pel•lis a l’hora del menjador. Com deveu
recordar, la idea és que les pel•lícules que la canalla vegi els
dies que plou entre les 12.30 i les 15 siguin de qualitat,
allunyades dels circuits comercials i en versió original. Així,
P4, P5 i 1r van veure "El meu veí Totoro" en català, els de 2n i
3r "The Thornberrys movie" en anglès i amb subtítols en
català i els de 4t, 5è i 6è "Singin' in the rain" en anglès i amb
subtítols en castellà.
Periòdicament anireu rebent la llista de ﬁlms proposats. Si en
teniu algun que vulgueu deixar o donar, no dubteu a
posar-vos en contacte amb la Secretaria de l'AFA o a
emplenar un dels fulls que trobareu a la bústia de l'AFA.

21-29/11: Setmana del Contacontes
de P3 a 2n
7/12: Festa de lliure disposició
17/12: Mercat de Nadal
18-20/12: Cantada de Nadal
21/12: Eleccions. Dia no lectiu

La Phoebe ja fa un mes que
és a l’escola
My ﬁrst month at Escola Mallorca has ﬂown by. It has been a
pleasure meeting and working with all the children during
their English lessons. My highlights include watching the
English plays performed for the children by external
companies, for example ‘Little Red’. A twist on the original
tail engaged the year 1 and 2 children and it was brilliant to
see them able to follow and understand a play being
performed in English. I have also enjoyed working with year
4, rehearsing their English play ‘Stone Soup’. Rehearsing and
then ﬁnally performing this play to an audience is a perfect
opportunity for the students to develop their conﬁdence,
enhance their pronunciation and expand their vocabulary
further. I am excited to see what the next month here will
bring. Until next time, Phoebe.
Ja fa un mes que sóc a l’Escola Mallorca. Ha estat un plaer
conèixer tots els alumnes i treballar amb ells a les classes
d’anglès. El que més m’ha agradat ha estat veure les obres
en anglès que algunes companyies de teatre han
representat a l’escola, com “Little Red” (“La petita
caputxeta”). Aquesta versió del conte tradicional va
atrapar els alumnes de 1r i 2n i va ser genial veure com
eren capaços de seguir i entendre una obra en anglès.
També m’ha agradat treballar amb els alumnes de 4t i
veure’ls assajar la seva obra “Stone Soup” (“Sopa de
pedres”). Assajar i representar aquesta obra davant del
públic és una oportunitat perfecta perquè els alumnes
guanyin conﬁança, millorin la seva pronúncia i ampliïn el
seu vocabulari. Estic desitjant saber què ens portarà el
mes vinent. Fins a la propera, Phoebe

Sabíeu que...
En consonància amb el valor de la sostenibilitat
que caracteritza l’AFA, s’ha decidit no fer més
circulars en paper. A partir d’ara les comunicacions
als pares es faran amb cartells, e-mails, Twitter i
WhatsApp. Així que estigueu ben atents a aquests
canals si voleu estar al dia!
.

Paradeta de bar de sisè
Els dissabtes que es juguin partits de bàsquet i futbol al
pati de l’escola, els alumnes de 6è plantaran la seva
paradeta de bar per recaptar fons per al viatge de ﬁ de
curs. Passeu-vos-hi a fer un glop o un mos mentre animeu
els esportistes del Mallorca. Us ho agrairan!

Què ha passat?
Castanyada
Dimarts 31/10 - Aquest any la paradeta de les
castanyeres
tenia
companyia. Mentre
elles
posaven
el
menjar, el grup de
música de l’escola hi
posava el so. Una
manera sensacional
d’escalfar motors per a
Tots Sants. A més, el
servei de bar també va obrir les seves portes.

Assemblea General
Dimecres 22/11 – En els propers dies penjarem al web
l'acta amb el resum dels temes tractats.

Fira de 2a mà Roba que Roda

Avís
Ja podeu fer lloc al calendari per a
les colònies d’enguany: seran de
la tarda del divendres 8/06/18 a la
tarda del diumenge 10/06/18.

Divendres 24/11 – Un any més amb l’ajuda de tots hem
aconseguit fer rodar peces de roba i vehicles que ja no
feien servei, tot col•laborant amb el Casal dels Infants del
Raval. Moltes gràcies als voluntaris i als participants!!!

4a Excursió Familiar

Diumenge 26/11 – Un bon grup de famílies de l’escola es
va apuntar a l’excursió per la Vall d’Olzinelles. Van passar
un dia esplèndid gaudint de la natura!

L’escola ens informa
Exposició Mallorcatardor (30-31/11)
Com cada any, les famílies ens heu demostrat que d’imaginació no us en falta! Els espècimens
més originals i divertits no han faltat a la seva cita anual. Aneu pensant en la vostra creació per
a l’any vinent!

Setmana de la Ciència (7-17/11)
Un any més, durant el mes de novembre a l’escola hem celebrat la Setmana de la Ciència. De 1r
a 6è els alumnes s’han convertit en cientíﬁcs per un dia i han gaudit de la ciència d’una manera
més pràctica i lúdica.

Canvi de data de la Cantada de Nadal
Com sabeu, el dia 21 de desembre coincidirà amb les eleccions i, per tant, serà dia no lectiu.
Aquest canvi en el calendari afecta de ple les cantades de Nadal. Finalment els concerts seran els
dies 18, 19 i 20 de desembre.

Tot el que vindrà

Horari secretaria

1. Setmana del Contacontes a Infantil i Cicle Inicial
(21-29/11)

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

Aquest any, la Setmana del Contacontes s’amplia ﬁns a 2n! Un grup de
voluntàries familiars d’alumnes de l’escola explicaran contes durant una
tarda de 15.15 h a 16.15 h un dels dies següents: 21/11 (P4), 23/11 (P5),
24/11 (P3), 28/11 (1r) o 29/11 (2n). Des de la Vocalia de Biblioteca volem
donar les gràcies a tots els que fan possible aquesta activitat tan bonica.
Volem aproﬁtar també per engrescar-vos a participar en properes convocatòries. Tots som escola!

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

2. Mercat de Nadal (17/12)
Ja li veiem les orelles a la 5a edició del Mercat de Nadal. Els pares i mares
interessats a posar una parada podeu adreçar-vos al despatx de l’AFA.
Recordeu que també hi poden participar pares de fora, sempre que se’n
responsabilitzi algun pare o mare de l’escola.

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