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CALENDARI 

23/03: Diada de l’Escola Pública 

02/04: Dansa Ara (2n curs) 
11/04: Xerrada “Potenciem les seves 
           capacitats” 
13-22/04: Vacances de Pasqua 
23/04: Jocs Florals + Festa de Sant Jordi 
25/04: Concurs de lectura en veu alta 
26/04: Obra de Sant Jordi 

CERCAVILA	DE		
SANTA	EULÀLIA	

Després	d'una	
setmana	d'estar	
exposats	al	Centre	Cívic	del	Born,	els	gegants	
de	la	ciutat	van	sor:r	a	passejar.	Dissabte	9	de	
febrer	a	les	10.30	del	maC,	un	munt	de	
famílies	de	l'Escola	Mallorca,	i	un	munt	més	
d'altres	escoles	i	associacions	de	pares	i	
mares	de	Barcelona,	ens	vam	trobar	a	la	Plaça	
Comercial	per	par:cipar	de	les	festes	de	Santa	
Eulàlia.	Amb	nosaltres	anaven	la	Mallorqueta,	
la	Pinyorca	i	els	dos	capgrossos,	l’elefant	i	el	
lleó.		

Al	ritme	del	fantàs:c	grup	de	batucada,	vam	
desfilar	pel	carrer	del	Comerç	i	el	carrer	
Princesa	fins	arribar	a	la	plaça	Sant	Jaume,	
amb	molts	nens	i	nenes	de	l’escola	que	duien	
per	primer	cop	la	samarreta	groga	de	l’AFA.	Els	
pares	i	mares	portaven	samarretes	blaves.	I	
tothom	portava	mocadors	liles	al	coll.	Tots	
elegants	amb	els	nostres	nous	colors	fèiem	
goig	mentre,	un	any	més,	par:cipàvem	feliços	
de	la	festa	d’hivern	de	la	ciutat.	A	veure	si	l’any	
que	ve	en	tenim	una	altra	figura	per	fer	
sor:r...		

UN CARNESTOLTES DE PEL·LÍCULA	
La	 tarda	 del	 passat	 divendres	 1	 de	març,	 un	 cop	
acabades	les	classes,	l’Escola	Mallorca	va	celebrar	
el	 seu	 par:cular	 Carnestoltes	 de	 pel·lícula	 amb	
totes	les	famílies.		

Un	 any	més,	 les	 instal·lacions	 van	 ser	 guarnides	
per	 a	 l’ocasió,	 que	 enguany	 seguien	 la	 consigna	
cinèfila,	que	també	va	marcar	 la	temà:ca	de	 les	
disfresses.		

El	 tret	 de	 sor:da	 va	 ser	 la	 rua	 de	 Carnestoltes	
que	 mares,	 pares	 i	 canalla	 van	 fer	 voltant	 l’illa	 formada	 pels	 carrers	
Londres,	Villarroel,	Buenos	Aires	i	Comte	Urgell,	amb	batucada	i	música	
enllaunada	per	fer	el	màxim	rebombori	possible.		

Un	cop	dins	l’escola,	els	alumnes	van	berenar	i	tots	aquells	que	ho	van	
desitjar	van	poder	fer-se	fotos	a	la	ca:fa	vermella,	estesa	en	un	lateral	
de	 l’accés	 al	 pa:.	 A	 l’altre	 lateral	 hi	 havia	 servei	 de	 bar,	 amb	 una	
màquina	de	crispetes	que	va	ser	una	de	les	estrelles	de	la	tarda.		

A	 la	pista	espor:va	del	pa:	s’hi	va	dur	a	
terme	una	flash	mob	de	cine	que,	abans	
de	 la	 ballada	 defini:va,	 va	 requerir	 uns	
assajos,	també	molt	diver:ts	i	seguits	per	
la	gran	majoria	dels	presents.		

Finalment,	al	gimnàs,	s’hi	va	instal·lar	una	
discoteca	per	a	tots	els	públics,	on	grans	i	
pe:ts	 van	 ballar	 al	 ritme	 de	 les	 millors	
bandes	sonores	de	la	història.		

Es	 tractava	 de	 celebrar	 la	 festa	 més	
esbojarrada	de	 l’any	 i	 ho	vam	aconseguir:	
va	ser	de	cine!	

SEGONA SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA PARÀGRAF

En la segona sessió del Paràgraf, el 18 de febrer, vam comentar Una educació de 

Tara Westover. La xerrada va ser intensa, com la novel·la, i molt enriquidora. De seguida 
ens vam adonar que fer una lectura col·lectiva aporta una visió molt més profunda de 

l'obra, molts matisos diferents. La vam qualificar de valenta, coratjosa, difícil, densa, commovedora... Ara, comencem 
engrescats la segona novel·la: El sentit d'un final de Julian Barnes. Justament, l'autor visitarà Barcelona durant el Festival 

de Literatura Kosmopolis al CCCB, un fet que ens engresca de valent. El club està obert a tothom així que, si us hi 

voleu apuntar, envieu-nos un correu a biblioteca@afamallorca.cat i comenceu a llegir El sentit d'un final. La pròxima 
sessió serà el mes de maig. Us hi esperem! 

mailto:biblioteca@ampamallorca.com
mailto:biblioteca@ampamallorca.com


      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 

T. 652 494 185 
secretaria@afamallorca.cat 
www.afamallorca.cat 
www.blogmenjadormallorca.wordpress.com 

SABÍEU QUE…

Les noves samarretes de l’AFA ja 
estan disponibles. Valen 6€, però 
us en costaran 5€ si n’agafeu més 
d’una. Podeu comprar-les qualsevol 
dia a secretaria o aprofitar una festa de l’escola 
per fer-vos amb la vostra. 

La nova comarca del Moianès amaga racons de 
gran interès natural i històric. Sense ostentar 
grans cims ni relleus espectaculars, mostra un 
paisatge de boscos frondosos, antics masos, 
castells medievals enrunats i ambients rurals 
propis de la Catalunya central. Aquesta va ser 
l’última destinació escollida pel Grup 
Excursionista Mallorca, que el dissabte 9 de març 
va organitzar l’excursió familiar de l’AFA 
corresponent al segon trimestre del curs escolar. 

La caminada va començar recorrent l’ombrívola 
Sauva Negra, una de les fagedes més meridionals de Catalunya, i 
va prosseguir cap a la Casanova del Castell i els antics conreus 
que envolten aquest casalot abandonat. Un extens alzinar va 
precedir la visita al castell de Castellcir, conegut popularment 
com el castell de la Popa per la forma de vaixell que té la penya 
sobre la qual es mantenen les ruïnes d’aquesta fortificació 
medieval. 

Un últim tram per corriols i pistes forestals va suposar el final 
d’aquesta agradable excursió, que va comptar amb la participació 

de trenta-nou persones 
pertanyents a dotze 
famílies: vint infants i 
dinou adults. Com en 
anteriors caminades, els 
alumnes d’Infantil van 
superar en assistència 
als de Primària. Una 
valenta de P3 va 
completar, passet a 
passet, tot el 
recorregut.  Al 
capdavant en nombre 
d’assistents, els de P4, 

amb set nens i nenes. De P5 hi 
van participar dos nens. De 1r de Primària, només un. Els de 2n 
van ser representats per quatre nens i nenes. De 3r i de 5è, un 
participant de cada curs. Finalment, les noves generacions 
candidates a nodrir el futur alumnat de l’Escola Mallorca van ser 
representades per tres petitones: una nena de P0 i dues de P2.

La pròxima excursió familiar es proposarà ascendir al cim del 
Matagalls, al Montseny, des del coll de Bordoriol (a prop de 
Viladrau). Serà la caminada corresponent al tercer trimestre i es 
realitzarà el dissabte 11 de maig.  

L’ESCOLA	ENS	
INFORMA	
Recapte	Banc	d’aliments	(12-13/02)	
Els	alumnes	de	4t	han	estat	els	
responsables	del	segon	Recapte	per	al	
Banc	d’Aliments	d’enguany.	Gràcies	als	
consells	d’uns	pares	de	l’escola	que	es	
dediquen	al	món	del	grafisme,	van	
dissenyar	uns	cartells	ben	mo:vadors	
que	van	penjar	per	tota	l’escola.	Amb	la	
informació	que	van	rebre	dels	
col·laboradors	dels	Banc	d’Aliments,	
van	ser	conscients	de	les	necessitats	
que	hi	ha	a	la	ciutat	i	van	descobrir	com	
es	feia	la	repar:ció.	Amb	aquesta	
informació,	van	distribuir-se	per	grups	
per	anar	a	visitar	totes	les	classes	i	
explicar-los	la	importància	de	
col·laborar	i	com	fer-ho.	I,	finalment,	el	
dia	del	recapte,	alguns	dels	alumnes	es	
van	oferir	per	ajudar	a	recollir	els	
aliments	i	col·locar-los	en	capses	
d’aliments.		

Projecte	Entorns	Escolars	
Com	ja	sabeu,	l’any	passat	l'Escola	va	
entrar	al	projecte	Entorns	Escolars.	Les	
obres	es	van	iniciar	el	4	de	març	i,	
mentre	durin,	l’exterior	de	l’escola	
estarà	envoltat	de	tanques.	Cal	anar	
amb	compte	i	evitar	fer-les	servir	com	a	
"bancs",	atès	el	perill	que	això	pot	
representar.	
El	projecte	consisteix	a	guanyar	l'espai	
de	pàrking	del	xamfrà	més	proper	a	
l'entrada	dels	infants,	en	el	nostre	cas	
la	zona	blava	d’uns	100	m2.	Es	busquen	
solucions	que	no	desestructurin	
l'Eixample	i	es	fa	servir	mobiliari,	
elements	mòbils	i	pintura.	A	l’escola	
s’u:litzaran	tanques	metàl·liques,	
grades	de	fusta	(semblants	a	les	del		

pa:	de	l'escola)	i	jardineres.	A	més,	
aprofitaran	per	tancar	l'espai	que	hi	ha	
sota	l'edifici	d'habitatges	on	fan	les	
fileres	els	nens	de	1r	i	2n	als	ma:ns	i	
deixar-lo	així	dins	l'escola.	
En	el	cas	de	la	porta	d'Infan:l	i	l'Escola	
Bressol	Londres,	a	proposta	nostra,	
aplicaran	una	solució	semblant	que	faci	
un	ziga-zaga	al	carril	bici,	ocupant	
també	les	places	de	pàrquing	del	mig	
del	carrer.	
Aquesta	actuació	ve	acompanyada	
d’una	decoració	al	terra	i	de	l’aplicació	
del	color	als	elements	del	mobiliari	
urbà.	Després	de	vàries	propostes,	
finalment	la	nostra	escola	s’inspirarà	en	
l’obra	del	pintor	barceloní	Jaume	
Genovart.	La	Karla	Díaz,	mare	de	
l’escola,	ha	adaptat	un	dels	seus	
paisatges	a	l’entorn	de	la	nostra	escola. 
Estem	segurs	que	el	resultat	serà	genial	
i	 esperem	poder	 gaudir	ben	aviat	d'un	
entorn	més	agradable!	

English	Day	(6/03)	
Enguany,	la	
protagonista	de	
l’English	Day	ha	estat	
Austràlia.	A	classe	van	fer	bumerangs	
de		paper,	van	descobrir	la	fauna	
australiana	i	es	van	pintar	com	a	
veritables	aborígens,	entre	d’altres	
ac:vitats.	A	més,	a	Primària,	les	
mestres	d’anglès,	amb	l’ajuda	de	les	
mestres	i	els	alumnes	de	6è,	van	
preparar	una	gimcana	de	proves	al	pa:	
que	va	diver:r	als	alumnes	i	els	va	
ensenyar	un	munt	de	coses,	a	banda	
d’ajudar-los	a	comunicar-se	en	anglès.		

EXCURSIÓ FAMILIAR PEL MOIANÈS

AVÍS	
CANVI	DE	DOMINI	DEL	WEB	DE	L’AFA	

El	web	de	l’AFA	ja	ha	canviat	defini:vament	
de	domini	i	per	tant	el	domini	
ampamallorca.com	ja	no	està	opera:u.	El	nou	
domini	és	afamallorca.cat.	Totes	les	llistes	de	
correu	s'han	actualitzat	a	aquest	domini.	
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