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21/01: Inauguració nou mural al pati de                                            
           l’escola

29/01: Xerrada “La feina de l’escola  
           arriba a casa”

30/01: Dia de la Pau

07/02: Cercavila de Sta. Eulàlia

13/02: Festa de Carnestoltes

16/02: Festiu de lliure disposició

T. 652 494 185

secretaria@ampamallorca.com
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De dl a dv: de 9 h a 11 h
Dijous: de 15.30 h a 17.30 h

www.ampamallorca.com

twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

Però encara no tenim la decisió presa i podria ser 
que finalment optem per fer tot el jardí vertical. En 
aquesta mateixa paret hi podem col·locar testos 
d’argila a banda i banda del bambú amb plantes amb 
flor.

A la part de la dreta (o frontal) hi anirien les grades de 
dos nivells per poder-hi seure. El pic cuperitzat té un 
tractament especial per a l’exterior i no presenta 
problemes d’estelles. A l’espai central (al terra) hem 
pensat de col·locar-li pneumàtics pintats pels 
alumnes amb plantes diverses. En aquest espai 
central també hi col·locaríem una taula de pícnic a 
ser possible amb 4 bancs integrats.

Entre l’Escola i l’AMPA estem intentant aconseguir 
subvencions per diferents vies per tal que el projecte 
no suposi una despesa per a cap de les dues parts. 
De moment, en tenim diferents entre mans, que 
s’han d’acabar de perfilar. Des de l’Agenda 21 estem 
convençuts que amb aquest projecte guanyarem 
qualitat no només física sinó també educativa per als 
nenes i nenes de l’escola. Som-hi?

Des de la Vocalia d’Agenda 21 de l’AMPA us 
presentem el projecte de jardí vertical i espai de joc 
tranquil per al pati de l’escola. Partim del fet que el 
nostre pati és un únic espai on hi predomina el 
ciment. Ens agradaria canviar aquesta situació amb 
actuacions viables amb el tipus de terra que 
disposem (recordem que ens trobem a sobre d’un 
aparcament municipal). És per això que proposem 
ampliar la zona verda de l’escola i potenciar un racó 
diferenciat d’interrelació i joc tranquil.

En coordinació amb l’Escola, creiem que la millor 
zona per fer la intervenció és la part frontal esquerra 
del pati, des de la zona dels horts fins a les parets de 
maons pintada de color gris. Després de valorar 
diferents opcions i visitar altres escoles properes 
com la del Fort Pienc, creiem que podem assolir els 
objectius amb una combinació de jardineres, testos i 
pneumàtics per a les plantes, i de grades, taules i 
bancs amb pi cuperitzat per als nens.

A la paret de l’esquerra proposem posar-hi jardineres 
amb bambú. Aquesta espècie ens permetria 
disposar d’una façana verda tot l’any en poc temps i 
poc espai. No té espines i resulta molt elegant i en 
coherència amb l’ambient que volem crear en aquest 
espai. 

A LA VOCALIA DE BIBLIOTECA HI FALTA 
GENT!

Busquem nous col·laboradors per a la 
Vocalia de Biblioteca. Mares i pares 
engrescats a tirar endavant activitats 
relacionades amb l'univers lector. Si el 
que us apassiona és llegir i escriure, no 
dubteu a contactar amb nosaltres:

biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com 
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El proper 21 de gener a les 11 h es farà l’acte oficial d’inauguració 
del mural del pati, fruit d’un treball cooperatiu entre l’IMEB (Escola 
Massana) i l’Escola Mallorca. El curs 13-14 els alumnes de 4t de 
primària van treballar un poema de Joan Maragall i van explicar-ne 
la seva visió als alumnes de l’Escola Massana, que havien de 
plasmar totes aquestes emocions en tres colors: el blau, el blanc i 
el negre. 

El dia 21 ens trobarem tots al pati de l’escola i tornarem a reviure el 
poema. Es faran activitats de dinamització artística a càrrec de 
monitors de l’IMEB i clausurarem l’acte amb una Màster Class de 
balls (tema del projecte Mallorc’Art d’enguany).
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La celebrarem el dia 30 amb diferents activitats que començaran a 
les aules i que conclourem amb la representació al pati de les 
lletres PAU per part de tot l’alumnat del centre mentre tots plegats 
cantem “El món seria més feliç”. Els alumnes també expressaran 
què significa la PAU, què vol dir i per què la necessitem tant, 
especialment en aquests moments.
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Des de l’Escola demanen ajuda 
a pares i mares horticultors o 
jardiners que puguin col·laborar en 
la cura de l’hort i les plantes del 
pati. També fan una crida a 
pares i mares fotògrafs de 
professió que s’ofereixin a fer 
fotos i filmar vídeos durant les 
festes i celebracions 
de l’escola.

D’altra banda, ens animen a 
visitar els blocs del web de 
l’Escola, tant els de cada curs 
com els temàtics. Tenen una 
pila de notícies i fotografies!

Per a aquest curs, la Vocalia d’Extraescolars ha organitzat quatre xerrades dins el projecte Escola de pares. 
La primera, “Jugar per créixer”, es va celebrar el mes de desembre. En trobareu un resum al web de l’AMPA, 
dins la secció Xerrades. De les altres, us en fem cinc cèntims a continuació:
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Ens explicaran com podem ajudar-los a adquirir l'hàbit d'estudi sense interferir en el seu aprenentatge i a 
enfocar els estudis de manera responsable. És especialment interessant per als pares amb fills que acaben 
de començar l’etapa Primària o són a punt de fer-ho. Us hi podeu inscriure fins al 25 de gener.
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Es proposen idees d’allò que podem fer des de casa per ajudar millor els nostres fills en el seu camí cap a 
l’edat adulta. Està especialment enfocada als pares amb fills a 5è i 6è.
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Gira entorn al funcionament d’aquest fenomen i dóna pautes per poder-lo resoldre per tal de que la felicitat 
dels nostres fills no es vegi afectada. Sabrem com distingir entre bullying i fer la guitza, i ens proporcionarà 
eines per escatir si els nostres fills ens son víctimes o causants.
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