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   CALENDARI..........................................
26/10: Festa de Halloween de 6è
30/10: Mallorcatardor
31/10: Castanyada 
 1/11:  Tots Sants (festiu)
 4/11:  Festiu de lliure disposició
10/11: Excursió familiar a Gallecs
22/11: Fira de segona mà Roba que roda

Hello!

I would like to introduce myself to 

parents, families and friends of 

Mallorca School. 

My name is Grace Essien and I’m 

privileged to be the English 

Speaking Assistant (speaker) this 

year. 

I’m from Nigeria and I’m passionate 

about education, kids and learning 

languages. �is year I intend to 

dedicate time and effort in helping 

the children develop their speaking 

and interacting skills. 

With thorough planning ahead, I 

will make sure the speaking sessions 

are fun, dynamic and practical so 

children can gain confidence and 

knowledge in the language. 

I will get to know each child well and 

therefore adapt each session to their 

individual needs. So far, kids are very 

polite, lively and willing to learn!

I’m so glad to be here this year and 

already settled in, so if you see me 

around please don’t hesitate to stop 

me and greet or ask me any 

questions. I will be pleased to answer 

them. 

I look forward to meeting you,

Grace

Hola!

M’agradaria presentar-me als pares, 

famílies i amics de l’Escola Mallorca. 

Em dic Grace Essian i tinc el privilegi 

de ser l’assistent de conversa d’anglès 

(speaker) d’enguany. 

Sóc de Nigèria i m’encanta educar, 

tractar amb nens i aprendre idiomes. 

La meva intenció és dedicar el meu 

temps i esforç a ajudar els alumnes a 

desenvolupar les seves habilitats 

lingüístiques i relacionals. 

He planificat curosament les classes per 

assegurar-me que siguin divertides, 

dinàmiques i pràctiques per tal que els 

alumnes guanyin confiança i aprenguin 

la llengua. 

Procuraré conèixer bé cadascun dels 

alumnes per poder adaptar les sessions a 

les seves necessitats individuals. Fins 

ara, els alumnes s’han mostrat molt ben 

educats, vivaços i amb moltes ganes 

d’aprendre! 

Estic molt contenta de ser aquí aquest 

any i d’haver començat les classes. Si em 

veieu per l’escola, saludeu-me i no 

dubteu a fer-me arribar les vostres 

preguntes, si en teniu. Estaré encantada 

de respondre-les. 

Tinc moltes ganes de conèixer-vos,

Grace

La Grace és l’speaker que ens acompanyarà 

enguany a l’escola. Va començar les classes 

l’1 d'octubre i us ha volgut saludar des 

d’aquestes línies:

BENVINGUDA GRACE!

EL CLUB DE LECTURA 

PARÀGRAF ESTRENA CURS
Dimecres 9/10 el club de lectura va 
fer la primera reunió del curs. Vam 
compartir lectures d’estiu, moltes 
basades en recomanacions que 
havíem fet el curs passat. Després 
vam posar sobre la taula les nostres 
propostes per llegir enguany. 
Per al primer trimestre vam triar 
dos llibres: Carta d'una 

desconeguda, de Stefan Zweig, i 
L'últim amor de Baba Dúnia, 
d'Alina Bronsky. 
Al segon trimestre llegirem Solitud, 
de Víctor Català; anirem al teatre a 
veure l'obra al març i ens trobarem 
per parlar-ne a principis d'abril. 
Finalment, al tercer trimestre 
llegirem La trena, de Laetitia 
Colombani.
La trobada va ser molt enriquidora i 
divertida. A banda de parlar de les 
lectures, vam jugar a endevinar, a 
partir d'un fragment, si l'autor era 
home o dona. Els resultats van ser 
sorprenents! Per a aquest curs, hem 
proposat de fer un recull de poetes 
i poemes perquè tothom que vulgui 
aporti idees i suggeriments; així 
tindrem el nostre "banc de 
poemes" per llegir quan vulguem. 
La data de la segona trobada serà 
el 12 de desembre. Si hi voleu 
participar, només cal que us poseu 
en contacte amb 

biblioteca@afamallorca.cat. 



SABÍEU QUE... 
Al voltant de 10 famílies han 

participat en el rec de les 

plantes aquest estiu i gràcies a 

la seva col·laboració les plantes 

de l’Escola estan ben ufanoses.

L’ESCOLA ENS INFORMA

BON CURS 19-20!

Com cada inici de curs hem decorat el 

vestíbul amb la participació de tots els 

alumnes. Aquesta vegada ens hem inspirat 

en una vinyeta de Faro en homenatge a la 

dedicació dels mestres i als ensenyaments 

que reben dels seus alumnes. Veniu a 

veure-ho! I recordeu que al passadís 

d’Infantil els alumnes també han fet el seu 

mural.

PARADETA DE L’AFA
16 – 18 setembre – Enguany l’AFA va 

instal·lar una paradeta d'informació a 

l'entrada d'Infantil durant tres matins 

i moltes famílies de P3 s’hi van acostar 

per saber quins serveis oferim i com 

podien participar-hi activament.

FRIDAYS FOR FUTURE 
Divendres 27/09 – Un seguit d’alumnes 

i famílies de l’escola es van voler sumar 

a la diada en favor del clima. Primer, 

van quedar a l’escola per preparar els 

cartells i d’allà van marxar tots junts 

cap a la manifestació.

ESMORZAR BENVINGUDA DE P3
Dissabte 5/10 – Com cada any,  les famílies de P3 

es van trobar per esmorzar un dissabte i 

començar a establir vincles. Benvingudes a 

l’Escola i bon curs 19-20! QUÈ HA 

PASSAT?

Benvolguts/udes,

Novament, gràcies per la vostra col·laboració. Comptar amb vosaltres 

possibilita la defensa i la lluita per garantir l'aplicació real i pràctica dels drets i 

les oportunitats de tots els infants. 

La pobresa no pot ser hereditària, per això construïm respostes educatives i 

socials als barris on es concentren més situacions de desigualtat, perquè és 

aquí on socialment cal esforçar-nos més. 

 L'educació és la nostra resposta. Acompanyem més de 7.000 infants, joves i 

famílies cada any perquè puguin superar el risc d'exclusió i tirar endavant al 

Raval i al Besòs de Barcelona, a la Mina de Sant Adrià de Besòs, a Santa 

Coloma de Gramenet, a Badalona, a Salt i als barris perifèrics de Tànger i 

Casablanca.

 No ho fem sols. Comptem amb la complicitat i l'esforç de la ciutadania, les 

escoles, els serveis i organitzacions de cada barri que es mobilitzen amb 

nosaltres per garantir el benestar, l'educació i el futur de tots els nens i les 

nenes. Gràcies per sumar-hi la vostra aportació. 

La vostra renovada col·laboració és molt important.

Les dades del vostre donatiu:

Data: 12/07/2019

Import: 223 €

Us continuarem informant del dia a dia i del què ajudareu a fer possible i us 

convidem a conèixer el Casal personalment quan vulgueu. Gràcies per fer-nos 

costat! 

Rebeu una cordial salutació! Bones vacances!

AGRAÏMENT DEL CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

El passat mes de juliol, el Casal dels Infants ens va fer arribar una carta 

d'agraïment per la nostra col·laboració, que prové de la recaptació de 

les fires bianuals Roba que Roda que fem cada any a l'escola.



HORARI SECRETARIA

Dill. a Div: de 9h a 11h

Dimarts: de 15.30h a 17.30h

T. 652 494 185

secretaria@afamallorca.cat
www.afamallorca.cat

facebook.com/ampaescolamallorca

twitter: @ampamallorca

NO US HO PERDEU! 

A banda dels menús detallats, al llarg del curs al blog 

del menjador trobareu informació sobre l’estona del 

migdia. Ara hi podeu veure totes les activitats que es 

duen a terme del migdia i l’hora d’anglès de cada 

curs. A més, podeu conèixer les monitores i els 

monitors del menjador. Visiteu-lo directament a 

blogmenjadormallorca.wordpress.com o feu servir 

els links que trobareu tant al web de l’AFA com al de 

l’Escola. Us animem a entrar-hi ara i a fer-hi una 

ullada regularment durant el curs!

CERCAVILA DELS GEGANTS DE 

L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 

Diumenge 6/10 – Enguany la Colla Gegantera 

de l’Eixample batejava el seu ninOt i els 

nostres gegants no hi podien faltar. Al seu 

costat, un munt de famílies de l’escola va 

sortir a celebrar la festa. Algunes es van 

quedar fins i tot a la fideuà popular en honor 

d’un dia tan especial.

TOT EL QUE VINDRÀ
1. Festa de Halloween de 6è (26/10)
Si voleu saber què és el que han preparat enguany els alumnes 
de 6è, gireu full. Recordeu que els guanys es destinaran íntegra-
ment a les colònies de comiat de 6è. 
1. Exposició Mallorcatardor (30/10)
L’exposició estrella de la tardor ja treu el cap per la cantonada. 
Aneu escalfant motors i comenceu a pensar quin fruit de tardor 
disfressareu i de què. El llistó està molt alt i no podeu fallar!   
2. Castanyada (31/10)
Amb l’arribada del fred, la Maria Castanyera i les seves ajudants 
es preparen per assistir fidels a la seva cita. Un any més us esper-
en a la seva paradeta amb moniatos i castanyes calentons. La 
recaptació es destinarà als projectes de l’AFA. 
3. Excursió familiar (10/11)
La primera excursió que ens proposa el Grup Excursionista de 
l’Escola és una caminada pel Parc de Gallecs, al Vallès Oriental. 
Anoteu-vos-ho a l’agenda, que ben aviat en tindreu tots els 
detalls!
4. Fira Roba que Roda (22/11)
Aquest curs només se celebrarà una edició de la fira de roba de 
segona mà i de vehicles amb rodes. La cita és el 22 de novembre 
al pati de l’escola. Si teniu peces o vehicles per donar, aneu 
preparant-ho! Els guanys es destinaran al Casal dels Infants del 
Raval. 

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@afamallorca.cat

Escola de famílies
Us interessen les xerrades de l’escola de 

famílies? Us agradaria donar un cop de mà 

en la seva organització? Ara és la vostra! 

És una tasca engrescadora, que no treu 

gaire temps i que ens ajudarà a seguir 

reforçant el vincle entre els pares i mares i 

l’educació dels fills. Si us ve de gust agafar 

el relleu de la persona que se’n 

encarregava fins ara, només cal que 

contacteu amb 

extraescolars@afallorca.com. 

Estarem encantats de rebre-us!




