
CERCAVILA DE 
SANTA EULÀLIA 

BUTLLETÍ

N.39
GENER - FEBRER 

CALENDARI 

24/03 - 2/04: Vacances de Pasqua 

8/04: Festa de la llengua materna

CARNAVAL SIDERAL: 
DISFRESSES, BERENAR, RUA I 
FESTA  

El passat divendres 9 de febrer i malgrat el fred, l’escola va ser una festa: 
les famílies de primer van organitzar un “Viatge al cosmos”. El “Carnaval 
sideral” va comptar amb la complicitat de moltes famílies, que els dies 
precedents havien elaborat, amb material reciclat, objectes relacionats 
amb el cosmos (coets, llunes, estrelles i planetes diversos) amb què van 
guarnir la porxada d’accés al pati. 

L’hora de trobada era dos quarts de cinc. Primer es va repartir berenar a 
la quitxalla. I un cop menjats, menuts i grans, van formar una rua plena de 
disfresses, música i colors. Cadascú anava disfressat del que li va venir de 
gust però hi havia un motiu que unificava la cercavila: llunes.

va funcionar a tot drap. Igual que el túnel espacial, que 
va servir d’entreteniment a un bon munt de nens 
durant tota la tarda.

Felicitats per la feina, famílies de primer. Heu deixat el 
llistó molt alt per a l’any vinent! 

SI PLOU, PEL· LI EN V.O. 

Al desembre, al gener i al febrer ha 

plogut una mica i hi ha hagut dies 

que la canalla no ha pogut sortir al 

pati a l’hora de dinar. Dins del marc 

del projecte “Si plou, pel·li en V.O.”, 

els infants han vist “El meu veí 

Totoro” i “Raven the Little Rascal: 

the Big Race” (de P4 a 1r); “Singing 

i n t h e R a i n ” i “ T h e W i l d 

Thornberrys Movie” (2n i 3r), i 

“Singing in the Rain” i “Big Fish” (de 

4t a 6è).

Aviat rebreu un correu amb les 

pel·lis que tenim i les que ens 

agradaria posar els pròxims dies de 

pluja. Recordeu que si en teniu 

alguna a casa, podeu deixar-la o 

donar-la al despatx de l’AFA. Gràcies 

a tots els que ja heu col·laborat en 

aquest projecte de cinema de 

qualitat!

A Barcelona no s’atura la festa. Tampoc 

a l’hivern, que es quan arriben les festes 

de Santa Eulàlia! I com tothom sap, 

aquestes festes conviden els gegants, 

capgrossos, cavallets i la resta de 

bèsties de les escoles de la ciutat a 

participar en un llarg cercavila. El 

recorregut va arrancar a la plaça de 

Castella, i va recórrer molts carrers del 

Raval, les Rambles i el Gòtic, per arribar 

a la plaça Sant Jaume.  

Els nens i nenes feien molt de soroll amb 

instruments, tambors i amb les seves 

veus, i sobretot, s’ho van passar d’allò 

més bé acompanyant els seus adults, 

que jugaven com nens. Uns i altres 

portaven els caps d’animals, miraven 

per sota la faldilla de la Mallorqueta i 

jugaven a fet i amagar amb la Pinyorca. 

Dissabte 10 de febrer la festa va ser com 

el dia, resplendent, meravellosa i molt 

divertida.  

La sortida es feia a través d’un fabulós “túnel 
espacial” muntat expressament per a 
l’ocasió, que simulava un viatge sideral.  
Després de donar una volta sencera a l’illa, la 
rua va culminar, de nou, a l’escola. 

Després de la tradicional desfilada de 
disfresses, discoteca al gimnàs: música, 
 somriures i fotografies de grup, per tenir 
 un bon record d’aquest 
 carnestoltes. 

Com sempre, el servei de bar

2a EXCURSIÓ FAMILIAR 17-18

El passat dissabte 17 de febrer una vintena de nens i les seves 
famílies va gaudir d’una passejada pels voltants del turó d’en 
Corts a la serralada de Collserola. Des del grup excursionista 
de l’escola us animem a participar en la següent sortida, que 
tindrà lloc al mes de maig.



NOTÍCIES DE LA PHOEBE  

Hello again,

I am writing to update you all on the recent 
weeks’ activities in English and my 
experiences as the language assistant. I am 
pleased to report that all of Year 4’s hard 
work on their play ‘Stone Soup’ has paid off 
and they have begun performing their 
theatre production for the younger students 
this week. Year 4 have focused on their 
pronunciation, which has successfully 
improved, and on the ability to retain new 
vocabulary. I believe the play has been a 
fantastic opportunity for them to build their 
confidence with spoken English. I hope they 
have enjoyed the experience as much as I 
have. 

I have spent time working with Years 5 and 
6 on comparatives and superlatives. Though 
difficult, the students have taken to it very 
well and are quickly learning to change a 
statement into a comparative and a 
superlative. I tend to use group work in 
which they discuss and complete a task 
together before presenting to the rest of the 
group, for example the invention of mythical 
creatures with Year 6. 

I always enjoy my time working with lower 
school. I believe that children like the routine 
of leaving the classroom to do speaking with 
me and enjoy the activities and games we 
play to introduce and rehearse new 
vocabulary and structures. Recently, we have 
focused on body parts, jungle animals, 
family, toys and now foods. 

With P3 to P5 I have found small group 
work for short periods of time the most 
effective. When the weather permits, we 
play active games outside to rehearse 
vocabulary and otherwise we work together 
in a circle using objects, flashcards and 
songs. 

Until next time,        Phoebe 

  

Hola  de nou!

Us escric per posar-vos al dia sobre les 
activitats en anglès que hem estat fent en 
les últimes setmanes i la meva experiència 
com a professora de suport. Em plau 
informar-vos que tota la feinada dels 
alumnes de 4t per preparar la obra “Stone 
Soup” (“Sopa de pedres”) ha valgut la pena. 
Ja han començat a representar-la davant 
dels alumnes més petits. S’han centrat molt 
en la dicció, que ha millorat, i en l’habilitat de 
retenir nou vocabulari. Crec que l’obra és una 
oportunitat perfecta perquè els alumnes 
guanyin confiança en el seu anglès oral. 
Espero que hagin gaudit d’aquesta 
experiència tant com jo.

Amb els alumnes de 5è i 6è hem estat 
treballant els comparatius i els superlatius. 
Tot i que és difícil, s’ho han agafat amb 
ganes i estan aprenent ràpidament a fer-los. 
Normalment faig servir el treball en grup 
perquè així parlen entre ells i fan un exercici 
junts abans de presentar-ho a la resta del 
grup. Per exemple, amb els de 6è hem 
inventat criatures mitològiques.  

Sempre m’ho passo molt bé amb els 
alumnes de 3r i 4t. Crec que els agrada la 
rutina de sortir de classe per practicar 
l’anglès oral amb mi i que gaudeixen les 
activitats i els jocs que fem per introduir i 
practicar nou vocabulari i estructures. 
Recentment hem estat fent les parts del cos, 
els animals de la jungla, la família, les 
joguines i el menjar. 

Amb els alumnes de P3 a P5 trobo que el 
més efectiu és treballar en grups petits per 
curts períodes de temps. Quan el temps ho 
permet, fem activitats fora de la classe per 
practicar vocabulari. Si no, treballem junts en 
cercle fent servir objectes, fitxes i cançons. 

Fins a la propera,           Phoebe 

SABÍEU QUE… 

CARTA DEL PRESIDENT 

Benvolgudes famílies, 

Amb aquest escrit us anuncio que a finals de curs 

faré efectiva la meva renúncia a la presidència de 

l’AFA. 

Vaig acceptar el càrrec amb dos objectius principals: 

encarar les mobilitzacions en contra del nou ús de 

l’edifici Londres, i donar estabilitat al projecte de 

renovació de l’entitat que la nova junta tenia entre 

mans. 

Pel que fa referència a l’edifici Londres crec que ens 

hem de felicitar de la reacció de tota la comunitat 

escolar a l’hora de defensar els drets dels nostres 

infants. Les mobilitzacions van ser un èxit i vam 

aturar la primera proposta. Tot i que el conflicte 

continua latent, vam aconseguir aturar el primer cop 

amb l’ajut de tots. 

Pel que fa als projectes de la nova junta són molts, 

variats, i alguns d’ells molt ambiciosos. Em sento 

molt satisfet d’aquells que han arribat a bon port 

durant els mesos en què he exercit la presidència: 

nou projecte d’anglès, projecte d’igualtat de gènere, 

espai de joc tranquil, el Carnestoltes organitzat pels 

de Primer, els Pastorets, el grup excursionista, 

millores a la ludoteca, pel·lícules per als dies que 

plou, la realització de l’estudi per la millora del 

Menjador, cura de les plantes a l’estiu, canvi de nom, 

logo, web…. i me’n deixo molts! 

Crec sincerament que per afrontar els que encara 

estan pendents seria molt beneficiós que una altra 

persona amb un nou perfil n’agafi el relleu. L’AFA la 

fem entre tots i us convido a que us la feu vostra 

també des dels òrgans de govern. El curs vinent 

quedaran vacants els càrrecs de Presidència, Vice-

presidència, Tresorer i Vocal de Celebracions. 

Continuen en el seu càrrec la Rita (Secretària), 

l’Emma (Vocal de Sostenibilitat), la Laura (Vocal de 

Participació) i la Txell (Vocal d’aprenentatge). 

Comptareu amb el suport de moltes famílies 

voluntàries, l’equip de direcció, els mestres de 

l’escola, la secretària i les empreses amb què 

col·laborem per al dia a dia dels nostres infants. 

Aprofito per agrair a totes elles l’ajuda i la paciència 

que m’han brindat fins ara i en el que resta fins a 

l’estiu, i molt especialment als membres de la junta 

per la seva generositat. Moltes gràcies! 

Una abraçada, 

  Toni Viñals 

      twitter:@ampamallorca 

      facebook.com/ampaescolamallorca 

HORARI SECRETARIA 

Dill. a Div: de 9 h a 11 h 

Dimarts: de 15:30 h a 17.30 h 

subscriu-te a la nostra newsletter  
i rep els posts de la web cada setmana 

al teu correu! 

T. 652 494 185 
secretaria@ampamallorca.com 
www.ampamallorca.com 
www.blogmenjadormallorca.wordpress.com 

El mes de gener l'AFA va presentar diferents projectes a la convocatòria 
de subvencions per a projectes, activitats i serveis del districte de 
l'Eixample. Enguany hem tingut l'ajuda inestimable de la Noèlia, mare 
de P3 i experta en aquests temes, que ens ha ajudat a millorar la 
justificació de diferents sol·licituds i ens ha resolt els dubtes. Finalment 
hem sol·licitat subvencions per a projectes de biblioteca (1.200€), 
extraescolars (1.800€), festes (2.300€), socialització (8.983€) i un 
projecte genèric de l'AFA (1.615€). Ara només hem de creuar els dits! 

Recapte d’Avismón (12-14/12/17) 

Des d’Avismón ens han enviat una carta agraint la nostra implicació i 
esperant que continuem amb aquesta tasca de col·laboració i solidaritat. 
Podeu llegir-la al suro informatiu de l’escola.


Dia de la Pau (30/01) 

Per celebrar el dia mundial escolar del la pau i la no-violència, tota 
l’escola ens vam reunir al pati. Cada curs va explicar els textos que havia 
treballat per reflexionar sobre aquesta diada. Us animem a visitar la 
página web de l’escola amb els vostres fills i veure el vídeo de l’acte final.


Recapte Banc d’aliments (1-2/02) 

L’alumnat de 5è hem estat els responsables que la recollida d’aliments 
d’aquest any fos un èxit. Per aconseguir-ho ens vam plantejar què podia 
motivar els nostres companys. Vam demanar a uns pares de l’escola que 
es dediquen al món de la publicitat que ens expliquessin com podíem 
dissenyar uns cartells ben xulos. Ens van quedar molt bé. Desprès vam 
crear uns Power Points per anar a explicar a la resta de classes què és un 
banc d’aliments i com podem col·laborar-hi per fer una societat més 
solidària.


L’ESCOLA ENS INFORMA
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