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CALENDARI

ABRIL 2019

23/05: Primavera en dansa i
Exposició Mallorc’art
25/05: 3a Trobada de gegantons
28/05: Cantània (5è curs)
29/05: Assamblea de l'AFA

BUTLLETÍ
CELEBREM SANT JORDI

VACANTS A L’AFA
L’AFA es renova i calen nous pares i mares que
s’animin a assumir tasques dins la Junta de
l’Associació. A ﬁnals d’aquest curs queden
vacants la Tresoreria, la Vocalia d’Aprenentatge
i la Vocalia de Par?cipació.
A la propera Assemblea de l’AFA, que
celebrarem el 29 de maig, caldrà escollir en
votació els nous candidats. Si aquests càrrecs
queden buits, l’AFA no podrà ?rar endavant.
Els membres sor?nts de la Junta es
comprometen a fer el traspàs del càrrec
acompanyant les noves incorporacions de la
millor manera per facilitar aquesta transició.

Enguany la diada de Sant Jordi es va celebrar al llarg de tota una

setmana: dimarts dia 23 els alumnes de sisè van posar les
tradicionals paradetes de venda de roses tant al maW, com al migdia
i a la tarda. Així s’asseguraven que tothom podia comprar les seves
roses. A la tarda, nens i nenes que havien portat llibres per
intercanviar van poder triar un nou element per a la seva biblioteca
d’un munt de llibres disponibles.
El plat principal, però, va arribar divendres 26 quan El Rampell va
portar a escena un cop més l’obra de Sant Jordi i el Drac. Tot i que ja
l’havíem vista els darrers anys, aquest cop hi va haver una novetat
molt interessant: els actors i actrius eren els nens i nenes de
l’escola! Des de P3 ﬁns a 6è, hi havia cavallers, donzelles, una reina,
un rei, una princesa i tots els habitants de Montblanc. Com sempre,
l’escenari era meravellós, les muralles del castell estupendes, els
animalons que li donaven al drac eren versemblants i, el que més
ens va agradar de tot, van ser els enormes ossos que sor?en volant
de la cova del drac. Magníﬁca posada en escena amb números
musicals genials, dels quals el nostre favorit va ser el ball dels
Ghostbusters. En ﬁ, va ser una tarda genial!

Animem a tots aquells que ?nguin ganes
d’implicar-se en el dia a dia de l’Associació que
es presen?n per ocupar-ne un d’ells.
Si voleu donar un cop de mà a l’Escola. Si voleu
el millor per als vostres ﬁlls. Si voleu defensar
allò que s’ha aconseguit i millorar allò que
encara tenim pendent, feu AFA.
Poseu-vos en contacte amb la secretaria de
l’AFA, o amb de qualsevol dels seus càrrecs, i
sumeu el vostre granet de sorra!
Aproﬁtem aquest espai per agrair el seu
compromís i la bona feina feta al Sergio
Giráldez (Tresorer), la Txell Margall (Vocalia
d’Aprenentatge) i la Laura Stempler (Vocalia
de Par?cipació).

L’ESCOLA ENS INFORMA

QUÈ HA PASSAT?

Sant Jordi
Al llarg del matí del 23 d’abril l’escola va celebrar els Jocs
Florals amb la participació de tot l’alumnat. Us animem a
que entreu amb els vostres fills i filles a la web de l’escola i
gaudiu de la revista digital amb tots els textos guanyadors.
Són uns grans escriptors i escriptores!

Recollida Banc d’aliments (7-8/05)
En total es van recaptar 30 capses d’aliments. Moltes
gràcies a tots els qui hi vau col·laborar!

Després de l’esbarjo vàrem fer la semifinal del IV Concurs de
Lectura en Veu alta, amb la participació voluntària de 106
alumnes de tercer a sisè de primària. Tot un èxit! Realment el
Jurat ho va tenir molt difícil! És un gust sentir-los llegir, veure
com ho fan de bé i com n’estan de motivats.
La final va arribar el 25 d’abril. També en teniu imatges al
web de l’escola.

Fira Roba que Roda (10/05)
La segona fira de 2a mà de l’escola va aconseguir
recaptar 192€. D’una banda, els 108€ de la roba de nens
es destinaran al Casal dels Infants del Raval. De l’altra, els
32€ de la roba d’adults, els 38€ de les samarretes de
l’AFA i els 14€ de boc’n’rolls es reservaran per als
projectes de l’AFA. Agraïm el cop de mà a qui la va ajudar
a muntar i la bona voluntat a tots els qui hi vau participar.

FESTIVALS FI DE CURS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Jornada Futbol Sala

Escola Mallorca

Dissabte, 25 de maig

Festival Rítmica

Escola Carlit

Dissabte, 25 de maig

Aerodance

Dilluns, 3 de juny

Natació

Piscina Sant Jordi

Dilluns, 3 de juny

Iniciació Esportiva

Escola Mallorca

Dimarts, 4 de juny

Joc i Esport

Escola Mallorca

Dimecres, 5 de juny

Rítmica i Karate

Escola Mallorca

Dijous, 6 de juny

Patinatge Esportiu

Escola Mallorca

Divendres, 7 de juny

Som-hi dansa
Música

Dissabte, 15 de juny, tarda
Escola Mallorca

Dimecres 19 de juny, 19h

LES LLENGÜES I ELS ESCACS ES DONEN LA MÀ

SABÍEU QUE...
A ﬁnals de maig farem la segona trobada
del Club de Lectura per a pares i mares de
l’escola. El llibre que estem llegint és El
sen?t d’un ﬁnal de Julian Barnes. Si hi
voleu par?cipar, ens podeu contactar
a biblioteca@afamallorca.cat.

RACÓ DE POESIA
Res no és mesquí
ni cap hora és isarda,
ni és fosca la ventura de la nit.
I la rosada és clara
que el sol surt i s'ullprèn
i té delit del bany:
que s'emmiralla el llit de tota cosa feta.
Res no és mesquí,
i tot ric com el vi i la galta colrada.
I l'onada del mar sempre riu,
Primavera d'hivern - Primavera d'istiu.
I tot és Primavera:
i tota fulla verda eternament.
Res no és mesquí,
perquè els dies no passen;
i no arriba la mort ni si l'heu demanada.
I si l'heu demanada us dissimula un clot
perquè per tornar a néixer necessiteu morir.
I no som mai un plor
sinó un somriure fi
que es dispersa com grills de taronja.

El diumenge 12 de maig es va celebrar la 4a edició de la Festa
Internacional de la Llengua Materna. Pe?ts i grans van reunir-se al pa? de
l’escola per escoltar contes d’arreu del món. Els contes, explicats en
diverses llengües per famílies de l’escola, van ser: El pe.t jo soc jo, en
alemany i català, el conte cubà Los cuentos que conté, un fragment d’El
Principito i el conte Qué haces con un problema?. Els infants més atents
van par?cipar en el concurs Contaquè, on es van sortejar dos lots de
llibres.
El ﬁ de festa va anar a càrrec de la companyia Vivim del cuentu i els seus
contes desexplicats. Al ritme de la guitarra i de les aventures de La rateta
que llegia a l’escaleta van fer cantar i par?cipar a tot el públic que va
gaudir de valent de la festa. Al llarg del maW també hi va haver un racó de
lectura amb contes interculturals i servei de bar. Un any més, la Festa de
la Llengua Materna va ser una gran oportunitat per descobrir la riquesa
de cultures i llengües de les famílies de l’escola.
Uns metres més enllà, sota els porxos de l’escola, ens trobàvem al bell
mig de més de vint batalles dignes de Joc de trons. Nens i nenes de
l’ac?vitat d’Escacs lluitaven amb els seus pares i mares. L’Olga
Alexandrova, dues vegades campiona nacional d’escacs, com si fos una
Khaleesi, lluitava contra vuit adversaris a la vegada i els vencia un rere
l’altre. Decapitats però orgullosos, els vençuts ens re?ràvem mentre
l’Olga, sense ajuda de cap drac, con?nuava la guerra. Al ﬁnal tots els nens
de l’ac?vitat van ser campions; alguns es van endur copes i tots es van
emportar medalles daurades. Va ser una festa preciosa, gairebé es podria
dir èpica, i ja veiem que, sense voler fer spoilers, la temporada que ve
l’ac?vitat d’Escacs serà encara millor, potser la més popular de l’Escola.

Res no és mesquí,
perquè la cançó canta en cada bri de cosa.
- Avui, demà i ahir
s'esfullarà una rosa:
i a la verge més jove li vindrà llet al pit.
***
Res no és mesquí, Joan Salvat-Papasseit
(Barcelona, 1894-1924)

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

twitter:@ampamallorca
facebook.com/ampaescolamallorca

