
LA SUPERVIVÈNCIA DE L’AFA DEPÈN DE TU 

ATENCIÓ: Necessitem la vostra ajuda perque 
l'AFA pugui continuar. A la fi d’aquest curs 

quedaran vacants 4 càrrecs de la Junta: 
President, Vicepresident, Tresorer i Vocal 

Festes. Si aquests càrrecs queden buits, 
l’AFA no podrà tirar endavant. Animem a 
tots aquells que tinguin ganes d’implicar-
se en el dia a dia de l’Associació que es 

presentin per ocupar-ne un d’ells. 
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CALENDARI 

24/03–02/04: Vacances de Pasqua 

03–15/04: Inscripció tancada casal 

d'estiu (online) 

04–06/04: Inscripció tancada colònies 

(presencial i online) 

04/04: 1a reunió informativa colònies	

05/04: Xerrada Processos de 

           pèrdua en la vida dels infants 

08/04: Festa de la Llengua Materna 

12/04: 2n taller sobre igualtat de gènere 

17/04: Dansa Ara (2n curs) 

20/04: Festa de Sant Jordi 

23/04: Jocs Florals 

25/04: Concurs de lectura en veu alta 

INFANTS

•Els infants han de venir acompanyats d'un adult que
se n'ha de fer càrrec i vigilar el seu comportament

PATIS

•No es pot fer ús dels vehicles amb rodes en tot el recinte
•Cal respectar les plantes i lʼespai de lʼhort
•Quan a la pista sʼhi estiguin realitzant activitats

extraescolars, evitem molestar

•Únicament sʼhi pot entrar quan sʼhi realitzi una activitat
organitzada

•Recordeu que no sʼhi pot menjar ni beure
•No es poden fer servir les espatlleres ni el material

del gimnàs

LAVABOS
I FONTS

•Cal tenir cura dels lavabos, a tots ens agrada
trobar-los nets

•Els lavabos no són un espai de joc
•No juguem amb l'aigua, és un bé escàs que cal preservar

NETEJA

•La neteja és cosa de tots. Procureu no embrutar i, al final
de la festa, ajudeu a netejar lʼespai sempre que sigui
possible

PROTOCOL D'ÚS DELS ESPAIS I MATERIALS 
DE L'ESCOLA

Moltes gràcies a tots. Junts fem escola! 

GIMNÀS

•Per poder fer ús del menjador de lʼescola caldrà
sol·licitar-ho prèviament  als responsables de lʼequip de
menjador

•Tant les instal·lacions com el material que es faci servir han
  de retornar-se en les mateixes condicions en què sʼhan rebutMENJADOR

ESTUDI	DE	

VIABILITAT	

DEL	

MENJADOR 

Fa	dos	mesos	l’Associació	de	Menjadors	

Ecològics	va	elaborar	un	estudi	de	

viabilitat	del	menjador	on	es	recomanen	

una	sèrie	d’accions	per	tendir	cap	a	un	

menjador	ecològic	i	sostenible.		

Fa	dues	setmanes	es	va	dur	a	terme	la	

reunió	de	lliurament	amb	la	Direcció	de	

l'escola,	els	representants	de	l'empresa	

Alcoes,	els	representants	de	la	junta	de	

l'AFA	i	la	Nani	Morè,	redactora	de	

l'informe.	

A	la	reunió	es	van	maBsar	i	valorar	

algunes	dades	que	no	es	tenien	a	l’hora	

d’elaborar	l’informe	i	que	s’havien	

esBmat	en	fer	l’estudi.	A	més,	es	van	

resoldre	alguns	dubtes	i	es	va	acordar	
que	l'empresa	Alcoes	plantejaria	una	 
planificació	sobre	quines	accions	es	 
poden	assumir	i	quines	no,	tot	establint	

una	priorització	per	fases	de	les	 
mateixes.	Podeu	consultar	l’estudi	a	

www.ampamallorca.com 

http://www.ampamallorca.com
http://www.ampamallorca.com


Properes 
xerrades de 
l'escola de 
famílies 

• • • 

Per	als	mesos	de	març	i	abril	

la	Vocalia	d’Extraescolars	ha	

preparat	algunes	xerrades	i	

tallers,	que	estem	segurs	

seran	molt	interessants	i	

parBcipaBves.	A	conBnuació	

us	en	fem	una	pinzellada:		

1. 5	d’abril,	xerrada:

Processos	de	pèrdua	en	la	

vida	dels	infants. 
ImparBda per Silvia 
Viel,	psicòloga	clínica	
especialista	en	 pal·liaBus.	

2. 12	d’abril,	2n	taller	sobre

igualtat	de	gènere:	entrem	en	

detalls.	Aquesta	xerrada	sobre	

rols	de	gènere	s’està	acabant	

de	perfilar.	Més	endavant	us	

informarem	del	conBngut	

que,	estem	segurs,		serà	molt	

enriquidor	i	ens	servirà	per	

trencar	estereoBps	i	

prejudicis.	

3. 26	d’abril,	xerrada/taller:

Reflexos	primiPus	i	la	relació	

amb	el	nostre	

desenvolupament. ImparBt	 
pel	Centre	Kineos,	

especialistes	en	OsteopaBa	i	

terapèuBca	natural.	

Esperem	que	siguin	del	vostre	

interès	i	que	concentrin	molta	

parBcipació!	

ES BUSCA…

      twitter:@ampamallorca 

      facebook.com/ampaescolamallorca 

HORARI SECRETARIA 

Dill. a Div: de 9 h a 11 h 

Dimarts: de 15.30 h a 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 
www.blogmenjadormallorca.wordpress.com 

PRENEU-NE	

NOTA!	

Als	penjadors	del	paB

es	deixen	totes	les

peces	de	roba	i	demés

perBnences	que	s’han

“perdut”	cada	dia.	Si

algun	dia	trobeu	a

faltar-ne	alguna,

aquest	és	el	primer

lloc	on	cal	mirar!

Tingueu	present	que

cal	deixar-los	lliures

perquè	compleixin	la

seva	funció,	així	que

reviseu-los	de	seguida

que	trobeu	a	faltar

alguna	cosa	per	casa!

A	més,	cada	final	de

trimestre	la	roba	que

no	ha	estat	recollida	es

dóna	a		una	causa

social.	

       Us interessen les xerrades 
de l’escola de famílies?  

Us agradaria donar un cop de 
mà en la seva organització? 


Ara és la vostra! Aquest curs, la 
persona que s’encarrega de 
gestionar les xerrades deixarà 
el seu càrrec. És una tasca 
engrescadora, que no treu 
gaire temps, i que ens ajudarà 
a seguir reforçant el vincle 
entre els pares i l’educació dels 
fills. A més, al principi 
comptaríeu amb 
l’assessorament de la persona 
que és al càrrec en aquest 
moment. Si us ve de gust 
agafar-li el relleu, només cal 
que contacteu amb 
extraescolars@ampamallorca.com


Estarem encantats de rebre-us!


    Us agrada explicar contes? 
Busquem voluntaris que 
vulguin explicar un conte en la 
seva llengua materna a la 3a 
Festa del Dia Internacional de 
la Llengua Materna que 
celebrarem el diumenge 8 
d’abril al pati de l’escola.


A la Festa hi haurà contacontes 
en diverses llengües, biblioteca 
amb contes d’arreu del 
món, tallers, músiques i danses 
del món, concurs Contaquè i 
servei de bar.


Els pares, mares i altres 
familiars que vulgueu explicar 
un conte en la vostra llengua, 
cal que escriviu a

biblioteca@ampamallorca.com


Podeu explicar el conte amb 
una petita teatralització, 
acompanyats dels vostres fills, 
disfressats…    


Animeu-vos! És una oportunitat 
per escoltar la diversitat de 
llengües de les famílies de 
l’escola. Tots junts fem escola!


SABÍEU QUE…

Les colònies d’aquest any ja tenen data. Se 
celebraran del 8 al 10 de juny a Mas Banyeres 
(Centelles). Trobareu més info a 
www.ampamallorca.com 

L’ESCOLA	ENS	INFORMA	

LA	GRAN	PLANTADA	

	

El	divendres	16	de	març	a	l’escola	vam	

anBcipar	l’arribada	de	la	Primavera	fent 
la	“gran	plantada”.	Hi	va	parBcipar	tot	 
l’alumnat	i	varen	venir	dues	mares	a	

ajudar-nos,	la	Mercedes	i		la	Joana.	

Quina	sort	poder	comptar	amb	elles		

en	el	jardí	verBcal!	Ens	ho	vam	passar	 
molt	bé	i	vam	gaudir	d’un	dia	fantàsBc. 
Tot	ens	va	acompanyar	perquè	fos	un	

gran	dia! 
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