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CALENDARI

GENER - FEBRER

BUTLLETÍ
LA FIRA I ELS PASTORETS, UNA
COMBINACIÓ DE PRIMERA

7/02: Xerrada “Com parlar de
sexe amb els teus fills”
9/02: Cercavila de Santa Eulàlia
(gegants i batucada)
12-13/02: Recollida Banc
d’Aliments
1/03: Un Carnestoltes de pel·lícula
4/03: Festa de lliure disposició
9/03: Excursió familiar pel
Moianès

1a SESSIÓ CLUB DE
LECTURA PER A PARES

Aquest curs, la fira de Nadal es va celebrar en divendres, coincidint
amb l’actuació dels Pastorets. Tot i que en aquesta ocasió no hi va
haver tantes paradetes com en edicions anteriors, lluïen ben boniques
al pati i van despertar la curiositat de grans i petits.
Mentrestant, el Rampell oferia dues representacions d’Els Pastorets,
que van tenir un gran èxit de públic. Com era d’imaginar, els nostres
actors van representar de meravella la tradicional història d’en Lluquet
i en Rovelló, que, desprès de moltes peripècies, arriben a Betlem tot
just el dia del naixement del nen Jesús. Un any més, els diables van
despertar la por en els més petits, que no s’acabaven de creure que
darrera el maquillatge i les perruques s’amagaven pares de l’escola! Els
decorats també van deixar bocabadats més d’un.
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L'equip de Biblioteca va celebrar la
primera sessió del Club de lectura el dia
10 de desembre a les 19.30 h al
menjador de l'escola. En aquesta
primera sessió, els participants van
decidir-ne el nom, Club de lectura
Paràgraf, i la llista de llibres per a
aquest any. Els llibres escollits van ser
Una educació de Tara Westover i El
sentit d’un final
de Julian Barnes. També van establir
les dates de les dues sessions següents
que es faran al febrer i al mes de maig
del proper any. L’última part de la
primera sessió la van dedicar a llegir
un poema de Palau i Fabre, la Sabata,
per ampliar també el seu univers
poètic.
El Club de lectura està obert a tothom
així que, si us hi voleu afegir, només
cal que contacteu
amb: biblioteca@ampamallorca.com

AVÍS
La 3a excursió familiar del curs,
programada per al 25 de maig, ha
canviat de data. Es farà el dissabte 11
de maig.

L’ESCOLA ENS INFORMA
Santa Cecília (22/11)
Com ja és tradició, els alumnes de 5è i 6è van fer arribar la
seva música a tots els nens de l’escola i als infants de
l'escola bressol. Ho van fer la mar de bé!
Eleccions al Consell Escolar (28/11)
El nou consell escolar es va constituir l’11 de desembre.
Els representants del sector de pares són: Diana Bermejo,
Èrik Canals i Olga Moreno. Quant als mestres, les vacants
les ocupen: Mª José Fernández-Cordeiro, Mª Jesús
García, Sònia Martínez i Lara Paíno. Per últim, la vacant
del sector PAS l’ocupa la Virgínia Martínez.
Dia de la Pau (30/01)
Aquest any, per celebrar el dia mundial escolar de la pau i
la no-violència, hem assajat una nova cançó que hem
cantat tota l’escola al pati com a cloenda d’aquesta diada.
Prèviament, cada curs havia explicat els textos que havia
treballat per reflexionar sobre la pau. A la pàgina web de
l’escola trobareu les fotos de l'acte final. No us les
perdeu!.

Recapte d’Avismón (12-14/12)
Des d’Avismón ens han enviat una carta agraint la nostra
implicació en la campanya. Ens informen que enguany hi
van participar 51 escoles. Moltes gràcies per la vostra
participació!
Netegem la cara a l’escola (desembre 18 – març 19)
Des del passat mes de desembre s’estan realitzant treballs
de pintura a l’escola. Està previst que s’acabin entre finals
de febrer i principis de març però, com sempre en aquests
casos, no hi ha una data exacta.
De moment, s’han repintat totes les classes i actualment
s’està treballant al gimnàs. Els sostres dels passadissos,
que abans eren verds, s’han pintat de blanc i ara es
veuen molt més espaiosos.
Malgrat l’esforç que aquests treballs suposen per al
professorat i els alumnes, l’amabilitat i polidesa dels
pintors els fan molt més passables. A més, l’escola està
quedant molt bonica i molt neta.

GUANYS FIRA ROBA QUE RODA
A l’edició de tardor de la Fira Roba que Roda celebrada a ﬁnals de
novembre es van recaptar 326€: 115€ de roba de nens, 42€ de
roba d’adult i 169€ de material sostenible (snack’n’go, drink’n’go i
can3mplores). Gràcies a tots els que hi vau par3cipar!

TOT EL QUE VINDRÀ…
1. Xerrada “Com parlar de sexe
amb els teus ﬁlls” (7/02)
Dijous 7 de febrer a les 19.30 h la
psicòloga i sexòloga María
Maranez Murillo ens donarà eines
per apropar-nos a la sexualitat en
família. Si hi ha moments en què
no sabeu què dir, preguntes que no
sabeu respondre o us sen3u
desorientats, veniu a la xerrada i
donarà respostes a tots aquests
interrogants per tal de millorar la
comunicació amb els vostres ﬁlls.
Podeu apuntar-vos-hi en el següent
doodle: doodle.com/poll/
5h6agesvxtvqy2ue
2. Cercavila de Santa Eulàlia (9/02)
Aquest any la Laia sor3rà a
passejar el dissabte 9 de febrer.
Com sempre, ha convidat la
Mallorqueta, la Pinyorca, els capgrossos i la resta del bes3ari de les
escoles de la ciutat a acompanyarla. Podeu sumar-vos a la cercavila
que comença a les 10.30 h a la
plaça comercial. Hi serem tots,
amb batucada i mocadors,
preparats per passar-nos-ho la mar

de bé. Si, a més, voleu veure’ls
tots de prop i amb calma, els
podeu visitar al Born centre
cultural de diumenge 3 a
divendres 8 de febrer de 10 h a 19
h. Però no hi aneu el dilluns 4, és
l’únic dia que estarà tancat!
3. Recollida Banc d’Aliments
(12-13/02)
El dimarts 12 i el dimecres 13 de
febrer podreu col·laborar amb el
Banc d’Aliments. Com sempre, els
aliments que necessiten són
llegums secs, oli, llet, llaunes de
conserva de peix i aliments
infan3ls.
4. 2a Excursió familiar (9/03)
En aquesta ocasió, el Grup
Excursionista ens proposa una
caminada de 7,5 km per la
comarca del Moianès. Amb un
desnivell suau i una durada
aproximada de 2.30 h, visitarem la
fageda de la Sauva Negra,
Casanova del Castell i el castell de
Castellcir, conegut també com el
castell de la Popa. Si hi esteu
interessats, reserveu la data a
l’agenda i es3gueu atents, aviat en
3ndreu més detalls!

SABÍEU
QUE…
Enguany, el Carnestoltes
arriba l’1 de març. La festa
girarà entorn el món del cinema, que
serà també l’objecte del Mallorc’art.
Des d’aquí, les famílies de primer us
animen a participar-hi i a seguir la
temàtica amb les
disfresses dels
vostres infants.
Ajudeu-nos a que la
festa sigui un èxit i
passem un
Carnestoltes de
pel·lícula!
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