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Calendari 
23/03: Xerrada “Fer del temps en família un 

temps divertit”

30/03: Assemblea General de l’AFA

2/04: Dansa Ara (2n)   

5-6/04: Recollida Banc dels Aliments

10-17/04: Vacances de Pasqua

21/04: Sant Jordi

24/04: Jocs Florals

25/04: Concurs de lectura en veu alta

27/04: Xerrada “Aliança amb els pares, 

relacions paterno-filials”“MAMA, L’ANY VINENT PODEM 
ORGANITZAR NOSALTRES EL 
CARNESTOLTES?”
Toni Vinyals, membre del Consell Escolar

Divendres a la tarda va parar de ploure just a temps per 

guarnir-ho tot i esvair els dubtes del més porucs. La Rua 

va poder desfilar i el pati es va omplir de superheroïnes, 

guerrers jedi, bruixes, malvats i fins i tot un drac 

espectacular. I sembla que la valoració va ser 

unànime: “Una festa fantàstica!”, “Ha estat genial!”, 

“Un gran Carnestoltes!”, “Tot un èxit!”.

Per primera vegada les famílies de primer curs hem estat 

els responsables de pensar i organitzar la festa. Com totes 

les primeres vegades amb molta il·lusió i algunes pors. 

Ens hauria anat bé rebre l’encàrrec amb més temps per 

preparar-ho tot, però vam fer de la necessitat virtut i amb 

un parell de reunions (i molts whatsapps) ja ho teníem 

enfilat: enguany, “els de primer fem merder! ”

Vam decidir conservar l’estructura d’anys anteriors i 

afegir-hi algunes idees noves com el “Mannequin 

Challenge”, el “Fem fora les pors i les vergonyes”, la 

construcció de maraques i antifaços i la tria de cançons de 

cada curs a l’hora de pujar a l’escenari. Molts pares van 

dir-hi la seva i l’AFA, l’escola i els monitors de menjador 

ens van ajudar molt generosament.

La festa va començar a agafar forma un diumenge de 

“patis oberts”, tot celebrant l’aniversari d’un parell de nens 

de la classe.  Mares, pares i nens vam fer les maraques 

reutilitzant i decorant ampolles de plàstic. El ritme de 

producció era altíssim, tots enfeinats com Teresines.  Algú 

fins i tot s’exclamava: “Mai no havia treballat tant per a 

l’escola!”. A partir d’aleshores calia resoldre el tema del 

berenar, els cartells, les enganxines, els altaveus… Moltes 

famílies vam participar per primera vegada en 

l’organització d’una activitat a l’escola i aquesta novetat 

ens esperonava. Calia que tot sortís bé i que els nois i 

noies de primer se sentissin orgullosos de la seva festa. I 

crec que ens en vam sortir força bé!

Personalment faig una valoració molt positiva de tot 

plegat. Evidentment que vam cometre algunes errades, i 

sort en vam tenir de l’experiència d’aquells que sempre 

estan en tots el saraus, però precisament molts dels 

novells ens vam adonar de la feinada que hi ha al darrera 

de cada activitat que s’organitza des de l’AFA i de 

l’alegria, la trobada i l’orgull de pertànyer a l’escola, que 

comporta participar-hi en primera persona. M’han arribat 

veus que les famílies de P5 ja estan rumiant quina una 

en prepararan l’any vinent…   

PROJECTES AULA OBERTA I 
VOLUNTARIS MALLORCA
Vam engegar amb molta il·lusió aquests dos 

projectes i ja tenim les primeres respostes de 

mares i pares interessats, bé per entrar a l’aula o 

bé per ser voluntaris. Ens calen moltes mans i ens 

agraden molt les bones idees. No espereu a 

fer-nos arribar les vostres! Envieu-nos un e-mail a:       
voluntaris@ampamallorca.com 

o bé ompliu el formulari que trobareu al web de

l’AFA. 



II FESTA INTERNACIONAL DE LA 
LLENGUA MATERNA
En el marc del Dia Internacional de la Llengua 

Materna, la Vocalia de Biblioteca va preparar amb 

molta il·lusió la II Festa Internacional de la Llengua 

Materna, que es va celebrar diumenge 5 de març al 

pati de l'Escola. Com l'any passat, va ser tot un èxit! 

Hi va haver contacontes d’arreu del món: pares i 

mares voluntaris ens van explicar un conte en la 

seva llengua materna; vam posar una biblioteca a 

l'aire lliure amb una selecció de contes de tot el 

món; vam fer un taller de punts de llibre perquè 

cadascú s’emportés a casa el seu punt de llibre i 

vam fer el Concurs Contaquè: els nens que van 

escoltar els contes amb atenció i van respondre les 

preguntes correctament, van entrar al sorteig per 

guanyar un llibre. I, per gaudir d'un bon pica-pica, el 

servei de bar també va muntar la paradeta. 

Des d’aquí, donem les gràcies a tots aquells pares, 

mares i familiars de nens de l'escola que van venir a 

explicar el seu conte preferit en la seva llengua. 

També a la Biblioteca Central de Santa Coloma de 

Gramenet per cedir-nos els llibres d'arreu del món 

del seu fons infantil de solidaritat i cooperació. Va 

ser una festa molt bonica per passar en família i fer 

escola!

English Day (7/03)

El passat Dimarts 7 de març l’escola va 

celebrar el 6è English Day. En aquesta ocasió 

la protagonista va ser-ne Irlanda: a través de 

diferents jocs, gimcanes, manualitats i 

activitats only in English els alumnes van 

descobrir el país del follet Leprechaun i el 

trèvol de tres fulles.

l’escola ens informa

Vehicles amb rodes

La Fira de 2a mà Roba que Roda 

se celebrarà a l’abril. Comenceu 

a pensar si teniu vehicles amb 

rodes que ja no voleu fer servir i 

guardeu-los fins aleshores!

crides

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! 

PARAULES DE LA JUNTA 
L’AFA tindrà moltes coses a dir a la propera 

Assemblea. Apunteu-vos la data: 30 de març a les 

21 h al menjador de l’escola. Aviat en tindreu més 

notícies. 

Aliments
El 5 i 6 d’abril podreu 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).


