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11/02: Cercavila Santa Eulàlia

24/02: Festa de Carnestoltes

27/02: Festiu de lliure disposició   

28/02-9/03: Portes Obertes del Mallorca

AmpA vs AFA
Natividad Insua, mare de P4
Recentment, en una conversa amb una altra mare de 
l’escola, va sorgir la pregunta: “Per què cal canviar el nom 
d’AMPA pel d’AFA? La resposta que se’ns va acudir fou: 
I, per què no? Per què no seguir progressant amb la història 
i, de pas, ajudar altres escoles a re-pensar 
algunes situacions, o prendre d’exemple altres 
escoles i associacions més desenvolupades, 
esdevingudes ja en comunitats d’aprenentatge, una fita 
cap a la que potser ens hauríem de dirigir. No és millor 
pensar-nos com a un conjunt de persones (escoles, 
associacions i famílies) dedicades a la criança-
ensenyament conjunt dels nostres fills, 
estudiants, nets, fillols… participants i futur de la societat?
L’AFA té el propòsit ideològic d’incloure la totalitat de les 
famílies, tot permetent adaptar-nos a l’evolució (ja 
consumada) de l’estructura clàssica de família 
(monoparental, d’acollida, homo-parental, reconstruïda, 
etc.) i incloure en aquesta idea els nens i nenes com a 
partícips i protagonistes de la història. Em venen al cap 
algunes paraules: avanç, respecte, igualtat, amplitud de 
mirada, aprenentatge, actualització...
Al web trobareu un post amb alguns articles on podreu 
revisar-ne el procés històric i altres que us ajudaran a 
re-pensar algunes situacions, que afecten el dia a dia dels 
més petits.

Paraules de la Junta
Mauro Cavaller, President de l’AFA
Des de la Junta de l’AFA ens agradaria aprofitar el butlletí 
per recollir i compartir de manera periòdica i regular on 
ens trobem i on volem anar. L’escola batega a bon ritme, 
els nens i nenes creixen i al seu voltant els acompanyem 
mestres i famílies. Durant el primer trimestre hem seguit 
teixint complicitats amb la nova direcció de l’escola per 
alinear-nos i sumar esforços. Treballem des de la 
confiança procurant fer equip per vehicular necessitats i 
propostes. 
D’aquests darrers mesos destaquem les diverses 
reunions informatives (Direcció, Consell Escolar, 
delegats, menjador) i l’interès de les famílies en 
integrar-se més en la vida escolar.  
Pel que fa a la nostra organització interna, després de la 
darrera Assemblea General, passem a constituir-nos en 
quatre vocalies (Participació, Aprenentatge, Sostenibilitat 
i Celebracions), on s’inclouen els diferents projectes amb 
els seus caps de projecte i equips.
En els propers mesos esperem anar avançant més i 
millor en el procés iniciat. Molt bon any a tots i totes!

Escola de pares
El projecte “Escola de pares” proposa cada any 
xerrades d’interès per als pares i mares de l’escola. 
Aquest mes de gener es va fer la xerrada “Educar en 
l’autonomia personal”, en què es va parlar del model 
d’educació sobreprotector que de vegades s’imposa i les 
maneres de prevenir-lo. Hi ha dues xerrades més 
previstes, una cap al mes de març, “Fer del temps en 
família un temps divertit” i una altra per a l’abril, “Aliança 
amb els pares. Relacions paterno-filials”. A més, se’n 
programarà una sobre les xarxes socials i els seus 
riscos, on es tracten els assetjaments en les xarxes i 
que imparteixen professionals de la Guardia Urbana. 
També es durà a terme un taller sobre els problemes del 
llenguatge infantil i la gestió de les emocions en nens de 
P3 a P5. Creiem que totes les xerrades que programem 
són prou interesants per als pares de l’escola, però com 
que en fem cada any, ens agradaria molt conèixer 
d’avançada les vostres inquietuds i interessos. Si se us 
acut un tema per a una xerrada de cara al curs vinent, 
contacteu amb nosaltres a 
extraescolars_ampa_mallorca@googlegroups.com

EXTRAESCOLARS PER A PARES
Comença l’any i arriben els bons propòsits. Sapigueu que 
l’escola ofereix un munt d’oportunitats per concretar-los, 
ja siguin propòsits de fer esport o bé propòsits una mica 
més artístics. Dilluns i dijous hi ha zumba, per a qui li 
vingui de gust una mica de moviment amb ritme tropical. 
Dimarts ens posem zen i fem ioga, un bon exercici que 
ens fa bé al cos i a l’esperit. Dimecres fem vòlei, per a alts 
i baixets per igual. També és el dia en què es reuneix 
la Coral: gospel, musicals, cançons populars 
catalanes... cantem una mica de tot. Dijous el grup de 
batucada posa el ritme amb la percussió. 
Ja veieu que l'oferta és prou amplia. Però si us ve de 
gust proposar-nos un altra activitat, no dubteu en fer-nos 
qualsevol suggeriment a: 
extraescolars_ampa_mallorca@googlegroups.com



Dia de la Pau (30/01)
El 30 de gener a l’Escola vam celebrar un 
any més el dia de la Pau, tot commemorant 
l’aniversari de la mort de Mahatma 
Gandhi. Com sabeu, durant la primera 
mitja hora del matí tot l’alumnat fa lectura 
comprensiva, ja sigui un capítol del llibre 
d’aula, una lectura d’un determinat tema, 
lectures de tipologies diferents... però els 
dies que giren entorn al Dia de la Pau 
dediquem aquest temps de lectura a 
poemes, relats, contes o  articles dels camps 
de refugiats que fan referència a la pau o a la 
seva absència i que ens ajuden a fer una 
reflexió i un anàlisi sobre el tema. Com a 
cloenda d’aquest treball, el dia 30 en 
acabar l’hora de l’esbarjo, ens apleguem 
tots, grans i petits, i fem una gran rotllana al 
voltant de la pista on cadascú, per nivells i 
per cicles, llegeix el text que han escollit: un 
poema, frase, article o escrit que han trobat 
significatiu. Infantil, per exemple, va escollir el 
conte “Els bons amics”. Finalment  cantem  
tots junts “ El món seria més feliç”.
Així doncs no es tracta tant d’una 
celebració, sinó més aviat d’un dia de 
reflexió per a tots els alumnes. Tant de bo 
poguéssim celebrar que vivim en un món en 
pau!

l’escola ens 

Recapte d’aliments (26-27/01)

Aquest any l’Escola ha tornat a unir esforços amb 
l’esco-la bressol Londres per col·laborar amb el 
Banc d’Aliments. Entre tots hem aconseguit 
recaptar 13 caixes plenes de menjar. Moltes gràcies!

Carnestoltes (24/2)
Ja sabeu de què us disfressareu aquest any? Cal 
començar a rumiar-hi perquè ja s’acosta la festa! Com 
a novetat, l’organització dels esdeveniments 
aquest any correspon als alumnes de 1r. Són ells 
qui parlaran amb el Rei Carnestoltes i ens 
comunicaran els seus manaments. Encara no 
en sabem gaires detalls, però una cosa és 
segura: tothom ha de portar una disfressa, encara 
que sigui un barret o una màscara. Vinga nens, 
nenes, pares i mares: tothom a preparar-se! 

Festa de Santa Eulàlia (4-11/02)
Un any més Barcelona celebra les festes d’hivern 
amb la seva patrona, la Laia. I com sempre, la 
nostra Mallorqueta i els nostres cap grossos estan 
convidats a passejar amb la resta del bestiari 
d’escola. Els podrem anar a visitar a l’edifici central 
de la Universitat de Barcelona des de diumenge 5 a 
divendres 10 de febrer. O bé acompanyar-los en el 
cercavila de dissabte 11 que comença a les 11 h. Hi 
serem tots, amb batucada i mocadors, per celebrar 
una bona festa.    

crides
PARTICIPEU AL BLOG DE LA VOCALIA DE 
BIBLIOTECA!
Esteu llegint un llibre apassionant? Voldríeu 
compartir-lo amb el món sencer? Digueu-nos-
ho! La Vocalia de Biblioteca té un blog 
(http://bibliorca.blogspot.com.es) on podreu 
trobar recomanacions sobre llibres per a adults i 
sobre el món lector. Necessitem la vostra ajuda 
per tenir-lo ben viu! Envieu-nos els vostres 
comentaris a: 
vocalia-biblioteca-ampa-mallorca@googlegroups.com

T. 652 494 185
secretaria@ampamallorca.com

horari secretaria (nou!)

Dill. - Div.:  9 h - 11 h
Dimarts: 15.30 h - 17.30 h

www.ampamallorca.com
twitter: @ampamallorca

facebook.com/ampaescolamallorca

www.bibliorca.blogspot.com

www.blogmenjadormallorca.wordpress.com
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subscriu-te a la 
nostra newsletter 
i rep els posts de la 
web cada setmana 
al teu correu! 




