
Febrer
2016

Butlletí

N.27
Calendari
25/02-3/03:  Portes Obertes del

Mallorca

01/03:  Portes Obertes IES Viladomat 

02/03:  Portes Obertes IES Ernest Lluch 

03/03:  Portes Obertes IES Poeta  

             Maragall 

3-4/03: Recapte Banc dels Aliments

10/03:  Xerrada Pors i Autoestima en la  

            primera infància (Centre SOM)

14-15/03: Inscripció colònies AMPA

Carnestoltes, 
dues voltes!

Grups de nens, pares i mares ens 

van fer passar una estona d’allò 

més divertida amb les seves 

actuacions, i potser van fer que a 

algú li entrés el cuquet de 

provar-ho l’any que ve.

Per a les panxes buides i les goles 

seques, el servei de bar va estar 

obert durant tota la festa, treballant 

de valent per donar abast a totes 

les peticions.

Un any més, el Rei Carnestoltes va ser fidel a la seva 

cita i ens va dur a voltar pel barri fent xivarri. Entre el 

seguici, destacaven tota mena de personatges d’Star 

Wars, Elses i Annes arribades del regne del gel, 

ninjes, indis, vaquers, Lil·les, superherois i heroïnes. 

Cada classe rere el seu cartell i tots ben engrescats 

vam sortir a passejar, intentant competir amb la 

gresca de l’escola veïna, una tasca gens fàcil!

La Junta de  l’AMPA acabarà el seu mandat 

en finalitzar aquest curs i caldrà escollir-ne 

una de nova a l’assemblea general del mes 

d’octubre. Aprofitant l’avinentesa, volem 

repensar el nostre model d’AMPA per fer-la 

més transversal, col·laborativa i global. 

Si teniu ganes de formar part de la nova 

junta o voleu fer-nos qualsevol suggeriment 

per millorar-ne el model, escriviu-nos a 

secretaria@ampamallorca.com o deixeu-nos 

un escrit a la bústia de l’AMPA. Més 

endavant us donarem més detalls sobre tots 

dos processos.

Sabíeu que... 

En acabat, un bon berenar amenitzat pels batucaires i 

una desfilada de disfresses en què tots els nens van 

demostrar les seves dots pel ball. Un cop vistos i 

aplaudits, tothom va anar enfilant cap al gimnàs, on 

s’estava a punt d’estrenar la novetat de les festa 

d’enguany: el Mallorca Musical!



SETMANA DEL CONTE A INFANTIL (16-19/02)

A mitjans de febrer, l’escola i la vocalia de la Biblioteca van 

organitzar la setmana del conte a Infantil. Com sempre, tot un 

èxit entre els més menuts. Gràcies a tots els qui hi heu participat!

l’escola informa...

Obra de teatre de Sant Jordi

La companyia 

El Rampell ja 

està calentant 

motors de cara a la 

segona representació teatral de 

Sant Jordi. Si els menuts de 

casa tenen ganes de 

participar-hi, passeu-vos per la 

secretaria de l’AMPA o 

envieu-nos un e-mail a 

secretaria@ampamallorca.com 

abans de l’11 de març.

crida

Tot el que 
vindrà...
Recapte Banc dels aliments   3 - 4 / 03
Durant aquests dos dies podeu col·laborar amb el Banc 

d’Aliments a través de l’escola deixant la vostra aportació en 

un dels dos punts que s’habilitaran per fer-ho a les hores 

d’entrada i sortida de l’escola (9-9.15 h i 16.30-17.45 h) 

marca-t’ho al
calendari

Sortim de cercavila 
Malgrat el fred que havia fet al llarg de la setmana, ja havien anunciat que dissabte 13 el sol brillaria de valent 

sobre Barcelona, i les prediccions es van complir. Un bon sol ens va estar acompanyant tot el matí, mentre 

trèiem a passejar els gegantons d’escola, que volien ser al costat de la Laia per celebrar la seva diada.

Aquest any estrenàvem recorregut, un xic més curt, però tant ple de curiosos com sempre: la gent del barri, 

amb ganes de participar-hi, i els turistes, entusiasmats, anaven aplaudint, animant i ballant al pas de la 

cercavila.

T. 652 494 185

secretaria@ampamallorca.com

Horari secretaria

Dill. - Div.:  9 h - 11 h

Dijous: 15.30 h - 17.30 h

www.ampamallorca.com

twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

www.bibliorca.blogspot.com

subscriu-te a la 
nostra newsletter 

i rep els posts de la 
web cada setmana 
al teu correu! 

b

Com que la festa va caure enmig d’un pont de quatre dies, aquest 

any la convocatòria no va reunir tantes famílies com els anys 

anteriors, però als participants no els va faltar l’entusiasme i el bon 

humor que caracteritzen aquesta trobada. Els batucaires tocaven 

amb força mentre els nens, divertits, s’anaven bescanviant els 

capgrossos i els pares feien torns per dur la Mallorqueta i la Pinyorca 

, que aquest any es va deixar la cua a l’escola.

En acabar, vam fer petar la xerrada una estona a la plaça Sant 

Miquel mentre els batucaires tocaven de nou acompanyats per una 

colla d’una altra escola. Agermanament, gresca i xerinola, tal i com 

mana tota bona festa major.

L’any vinent, us hi esprem a tots! 


