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CALENDARI

OCTUBRE 2018

18/10: Reunió Vocalia de Menjador
21/10: Excursió familiar
31/10: Castanyada i Mallorcatardor

BUTLLETÍ

02/11: Festa de lliure disposició
17/11: Sortida cultural
23/11: Fira de 2a mà Roba que Roda

AQUESTA ÉS LA NOSTRA SPEAKER
L’speaker que ens acompanyarà aquest any a
l’escola va començar les classes l’ 1 d'octubre.
Serà acollida per tres famílies de l'escola, una
cada trimestre, que ja es trobaven en llista
d'espera des de l'any passat. Deixem que es
presenti ella mateixa:
Hola!
Hello!
M’agra daria presen tar-me als
to
I would like to introduce myself
amics de l’Escola
the parents and friends of Escola pares i als
Georgia Webb i
dic
em
a:
Mallorc
Mallorca: I am Georgia Webb and I
l’assistent de
seré
any
will be the English Conversation aquest
r). Sóc
(speake
s
Assistant (speaker) this year. I conversa d’anglè
a prop de Leicester, al
come from a village near Leicester, d’un poblet
terra. M’enca nta
in the centre of England. I love centre d’Angla
i estudiar i
nens
amb
r
working with children and learning treballa
. Intentaré que les
and teaching languages. I will try to ensenyar llengües
s siguin divertides
make all the speaking sessions fun classes d’anglè
educatives, de manera
but also educat ional, so the però també
s s’acostumin a
alumne
els
students will become used to que
amb mi i també
speaking English with me and with parlar anglès
final de curs, espero
each other. I hope that by the end entre ells. A
a tots a millorar les
ajudat
s
haver-lo
of this year I will have helped all of
i enfortir la seva
ts
habilita
the students to improve their seves
l’hora de parlar anglès.
Englis h speak ing skills and confiança a
fins ara, els alumnes
confidence. From what I have seen Pel que he vist
i molt de potencial!
so far, the students are talented tenen talent
t molt bé a la
passan
estic
and have a lot of potential! I am M’ho
ciutat i en aquesta
already enjoying my time here in vostra preciosa
escola . Si teniu
your great city and your wonderful merav ellosa
ds, si us plau,
inquietu
o
es
pregunt
school. If you have any questions or
encantada
Estaré
saber.
les
concerns, please ask me. I will be feu-mes. Si em
vosaltre
amb
happy to talk to you. If you see me de parlar
, si us plau, digueuin or around school, please come veieu per l’escola
moltes ganes de
Tinc
Hola!
me
and say Hello!. I can't wait to meet
r-vos,
conèixe
you all this year,

Georgia
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LA WEB DE L’AFA CANVIA DE CARA Hem fet una rentada de
cara a la web de l’AFA per adaptar-la als nous temps i fer-la més
còmoda i adaptable a dispositius mòbils. Hem aprofitat per
actualitzar continguts, afegir noves seccions, com la de documents
d'utilitat, i fer-la més segura. Hi podreu trobar ràpidament els
menús, avisos, telèfons de contacte i moltes coses més. Passeu a
fer-hi una ullada!

ENQUESTA PER ESCOLLIR LA DATA DE
LES COLÒNIES
Aquest any el cap de setmana de la Segona
Pasqua és llarg i llaminer, de manera que ens
hem plantejat escollir-lo per fer les colònies de
l’AFA. La sorGda seria el divendres 7 de juny per
la tarda (de P5 a 6è) i el dissabte 8 de juny (P3 i
P4) i la tornada el dilluns 10 per la tarda. En
aquest cas els més grans passarien 3 nits fora
(preu sobre 210€) i els més peGts 2 (preu sobre
150€).
Però hem pensat que potser alguns de vosaltres
us esGmeu més passar aquell cap de setmana
en família i escollir-ne qualsevol altre perquè els
nens se’n vagin de colònies. Aleshores es farien
un cap de setmana normal de maig o de juny,
sorGnt el divendres per la tarda i tornant el
diumenge per la tarda. Tots passarien 2 nits fora
i el preu rondaria els 150€.
Davant d’aquesta incertesa, hem pensat de fer
una enquesta per decidir-ho entre tots. Sigui
quina sigui la vostra opinió, podeu fer-la valer
parGcipant a l’enquesta que heu rebut per email ﬁns al dimarts 16 d‘octubre. També la
trobareu al web de l’AFA. No cal dir que la
proposta amb més vots serà la guanyadora.
Moltes gràcies per la vostra parGcipació!

EL MERCAT DE
NADAL CANVIA
DE DIA
Enguany el Mercat de
Nadal no se celebrarà un
diumenge, com era
habitual, sinó divendres 14 de desembre, el
mateix dia que el grup de teatre El Rampell
representarà Els Pastorets. Ja us en donarem
els detalls més endavant, però si esteu
interessats a posar una parada, marqueu-vos la
data a l’agenda. Recordeu que també hi poden
parGcipar pares de fora, sempre que se’n
responsabilitzi algun pare o mare de l’escola.

QUÈ HA PASSAT?…
ESMORZAR BENVINGUDA
DE P3 Dissabte 6/10
Trobada de les famílies de
P3 durant un esmorzar de
dissabte. Benvinguts a
l’Escola i bon curs 18-19!
CERCAVILA DELS GEGANTS DE
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Diumenge 7/10 – Una colla de
gegants de tota mena van sortir de
gresca al costat de la Mallorqueta, la
Pinyorca, el lleó i l’elefant,
acompanyats per un munt de famílies
de l'escola.

TOT EL QUE
VINDRÀ…
1. Reunió Vocalia Menjador
(18/10)
Si teniu ganes de construir una
nova Vocalia de Menjador i
d'establir les bases per un
menjador acord amb allò que
la majoria de les famílies volen,
tant a nivell d'alimentació com
de la gestió del lleure, veniu a
les 20.30 h al menjador de
l'escola. Només amb la vostra
participació serà possible.

2. Excursió familiar (21/10)
La primera excursió que ens
proposa el Grup Excursionista
Mallorca és una caminada
suau apta per a totes les edats
a una de les serres que
delimiten l’àrea metropolitana
de Barcelona. Anoteu-vos-ho a
l’agenda, que ben aviat en
tindreu tots els detalls!

3. Exposició Mallorcatardor
(darrera setmana d’octubre)
Ja heu decidit quin fruit de
tardor serà objecte de la vostra
desbordant imaginació? Ja
sabeu com el disfressareu?
Comenceu a donar-hi voltes
perquè arriba l’exposició més
tradicional de l’escola.

4. Castanyada (31/10)
Com cada any, la Maria
Castanyera i les seves ajudants
us esperen a la seva paradeta
amb moniatos i castanyes
recent sortits del foc. Al bar
també hi trobareu begudes i
cafès per fer passar el fred.
Com sempre, la recaptació es
destinarà als projectes de
l’AFA.
5. Sortida cultural (17/11)
Per a la primera sortida cultural
d’aquest curs us proposem
d’apuntar-vos a fer un passeig
per la Barcelona medieval. Si
us hi voleu apuntar, passeu per
la secretaria abans del 3 de
novembre!
6. Fira de 2a mà Roba que
Roda (23/11)
Ja us avisarem quan pugueu
començar a portar roba
d’hivern i vehicles amb rodes
que ja no feu servir. De
moment, no la llenceu quan feu
el canvi d’armari! Un cop més,
els guanys es destinaran al
Casal dels Infants del Raval.

SABÍEU QUE…
Les noves samarretes de
l’AFA, amb el disseny
guanyador del concurs, ja
estan disponibles. A més,
la Vocalia Agenda 21 ofereix
nous snack’n’go i, com a novetat
d’aquest any, drink’n’go. Aprofiteu
l’ocasió per ser més sostenibles!

L’ESCOLA ENS INFORMA
Com cada any en començar el curs hem volgut
decorar el vescbul amb la parGcipació de tots i
cadascun dels alumnes. Aquest curs ens hem
inspirat en la força del treball en equip. S’hi veu
l’escola que, gràcies a la unió de molts globus,
aixeca el vol. Com a metàfora representa
l’energia del treball cooperaGu i d’equip. Veniu a
veure’l! I no us descuideu dels més peGts: els
alumnes d’InfanGl també han fet el seu mural.

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
Pastorem?
El Rampell ja està escalfant motors de cara a
la representació dels Pastorets, però
necessiten ajuda. Necessiten 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.

HORARI SECRETARIA
Dill. a Div: de 9 h a 11 h
Dimarts: de 15.30 h a 17.30 h

T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

www.ampamallorca.com

www.blogmenjadormallorca.wordpress.com

twitter:@ampamallorca
facebook.com/ampaescolamallorca

