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SABÍEU QUE…

a l’edició d’estiu de la Fira Roba que 
Roda celebrada a mitjans de maig es 
van recaptar 216€: 154€ de roba de 
nens, 17€ de roba d’adult i 45€ de 
vehicles de rodes. Gràcies a tots els 
que hi vau participar!

NOVA SAMARERTA PINYORCA	
El	10	de	juny	es	van	tancar	les	votacions	per	escollir	la	nova	

samarreta	de	l’AFA.	Van	par;cipar-hi	86	

famílies	i	l’opció	que	es	va	alçar	amb	

la	victòria	va	ser	la	número	3,	amb	

57	vots.	El	proper	curs	les	noves	

samarretes	estaran	disponibles	

perquè	pugueu	lluir-les	per	tot	

arreu.	Moltes	gràcies	a		tots	per	la	gran	

par;cipació	i	als	autors	de	les		

3	opcions	pel	seu	enginy	i	la	seva	

implicació!	

ASSEMBLEA	GENERAL	
(29/05) 

A	la	darrera	Assemblea	del	curs	es	van	

escollir	quatre	nous	membres	de	la	

Junta:	la	Presidenta	(Emma	Valenzuela),	

el	Tresorer	(Sergio	Giráldez),	la	Vocal	de	

Celebracions	(Elisenda	Sales)	i	la	Vocal	

de	Sostenibilitat	(Diana	Bermejo).	La	

Secretaria	(Rita	Requejo),	la	Vocalia	

d'Aprenentatge	(Meritxell	Margall)	i	la	

Vocalia	de	Par;cipació	(Laura	Stempler)	

segueixen	ocupades	per	les	mateixes	

persones.	Desitgem	molta	sort	a	

aquesta	nova	junta	i	li	agraïm	el	seu	

compromís!	Trobareu	l’acta	de	

l’assemblea	al	web	de	l’AFA,	

www.ampamallorca.com	

COLÒNIES	(08-10/06) 

Aquest	any	les	colònies	van	ser	un	èxit	

sense	precedents:	s’hi	van	apuntar	135	

nens	i	nenes	que	van	gaudir	d’un	cap	de	

setmana	ple	d’aventures	i	emocions.	La	

casa,	una	an;ga	masia	senyorial	i	

residència	de	Jacint	Verdaguer,	era	

preciosa	i	a	les	instal·lacions	no	els	

faltava	de	res:	piscina,	camps	de	futbol,	

circuit	d’aventures	i,	fins	i	tot,	una	granja	

d’animals	que	va	fer	les	delícies	de	grans	

i	pe;ts.	Segur	que	tots	esperen	amb	

ganes	les	de	l‘any	vinent!

Hello again,

The summer term has been busy 

with different assessments and 

finalising the year’s work. I 

enjoyed conducting the children’s 

speaking exams as many had 

made good progress particularly 

in terms of their confidence with 

speaking in English. It has also 

been good to compile the 

children’s work from this year 

together to reflect on the different 

topics covered during their English 

lessons. We also had the English 

Day, which was a great success 

full of fun games and dancing to 

learn about Scotland, Scottish 

places, dress, cuisine and customs. 

Today is my last day here and I 

will miss the children very much. 

Thank you for having me! 

       Phoebe 

Hola  de nou!

El tercer trimestre hem estat molt 

ocupats fent diferents avaluacions 

i acabant el treball de tot l’any. 

He gaudit fent els exàmens orals 

als alumnes perquè molts han fet 

un gran progrés, especialment pel 

que fa a la seva confiança a l’hora 

de parlar en anglès. També ha 

estat una bona experiència el fet 

de recopilar tot el treball que han 

fet al llarg del curs, que reflecteix 

els diferents temes que hem 

treballat a les classes d’anglès. A 

més, vam celebrar l’English Day, 

que va ser tot un èxit. Els alumnes 

van fer un munt de jocs i danses 

que els van ajudar a descobrir 

Escòcia, la geografia escocesa, el 

vestit tradicional, la cuina i els 

costums. Avui, és el meu darrer 

dia. Els trobaré molt a faltar a 

tots. Gràcies per haver comptat 

amb mi!

                  Phoebe        

ÚLTIMA CARTA DE LA PHOEBE

http://www.ampamallorca.com
http://www.ampamallorca.com


L’ESCOLA	ENS	INFORMA 

English	Day	(04/06)	

El	4	de	juny	l’Escola	va	celebrar	l’English	Day.	Enguany	la	

protagonista	 era	 Escòcia,	 de	 manera	 que	 a	 les	 classes	 van	

treballar	la	cultura	escocesa,	descobrint	la	Nessie,	ballant	danses	

escoceses	o	dibuixant	tartan,	entre	d’altres.	A	més,	a	Primària,	les	

mestres	d’anglès,	amb	l’ajuda	de	les	mestres	i	els	alumnes	de	6è,	

havien	preparat	una	gimcana	de	proves	al	pa;	que	va	ser	la	mar	

de	diver;da	i	educa;va.	

RECOLLIDA	PER	AL	BANC	
D’ALIMENTS	(7-8/06)	

Aquest	any,	els	alumnes	de	5è	han	estat	

de	nou	els	ambaixadors	del	projecte	de	

recollida	d'aliments	de	l'Escola	Mallorca.		

Després	de	rebre	una	xerrada	d’un	

voluntari	del	Banc	d'Aliments,	es	van	

dividir	en	grups	per	fer	una	presentació	

per	anar	a	parlar	amb	els	alumnes	de	la	

resta	de	cursos.	També	van	ser	ells	qui	

van	dissenyar	el	cartell	que	es	va	penjar	a	

l’escola.	En	aquesta	segona	recollida,	es	

van	recaptar	16	caixes	d’aliments.		

Felicitem	els	alumnes	de	5è	per	la	seva	

bona	feina	i	a	tots	els	qui	vau	col·laborar	

per	la	vostra	solidaritat!	

• Porta d’Infantil
• Porta de Primària
• EBM Londres

COMIAT DE SISÈ (21/06) 

El	vespre	de	l’úl,m	dijous	del	curs	va	ser	la	data	escollida	per	

acomiadar	els	alumnes	de	6è	al	costat	de	les	seves	famílies.	

L’equip	del	menjador	s’havia	

encarregat	d’engalanar	

l’escola	per	a	l’ocasió,	un	dels	

dies	més	emo,us	de	l’any.	La	

celebració	va	començar	amb	

un	acte	al	gimnàs,	on,	després	

de	veure	un	power	point	

recordant	la	trajectòria	de	la	

promoció	a	l’escola,	va	tenir	

lloc	el	lliurament	d’orles	i	

diplomes	als	alumnes,	que	

també	van	rebre	un	pe,t	

detall	per	part	de	l’AFA.		

Aquí	ja	van	aparèixer	els	

primers	moments	d’emoció,	

que	van	con,nuar	durant	els	

parlaments	de	la	directora	i	les	tutores.	En	acabar,	els	alumnes	

van	oferir	diverses	actuacions	de	cant	i	ball	a	pares	i	professors	i	

tot	seguit	van	regalar	uns	rams	de	flors	a	les	seves	tutores	i	a	la	

Loli.	Després,	una	representat	dels	pares	va	fer	un	pe,t	discurs	

d’agraïment	a	tothom	i,	per	finalitzar,	els	alumnes	van	regalar	

un	mural	a	la	Núria	i	la	Carol	de	menjador.		

Com	a	fi	de	festa,	es	va	celebrar	un	sopar	al	porxo,	preparat	i	

servit	per	l’equip	del	menjador,	seguit	d’una	estona	de	ballaruca	

per	acomiadar-se	dels	amics	i	fer	fora	les	úl,mes	llàgrimes.	

Al	dia	següent,	tots	els	alumnes	de	l’escola	van	fer	un	acte	de	

comiat	als	alumnes	de	6è.	Un	moment	ple	de	tendresa	i	emoció	

que	els	ajudarà	a	endur-se	un	bon	record.	Podeu	veure’n	les	

fotos	al	web	de	l’escola.	

Us	desitgem		molta	sort	en	l’aventura	de	la	secundària!	



QUÈ HA PASSAT?…

      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 

Festa	de	Fi	de	curs	(15/06)	

Un	any	més	vam	acomiadar	el	curs	amb	una	gran	festa.	Amb	

l’ajuda	de	Pa;s	Oberts	vam	gaudir	de	tallers	ben	entre;nguts	i	

vam	aprendre	uns	quants	passos	per	posar	ritme	a	les	cançons	de	

l’es;u.	La	nota	de	color	la	donar	la	festa	holi,	com	sempre	un	èxit	

entre	els	nens,	que	van	acabar	ben	arrebossats.	Mentrestant,	

grans	i	pe;ts	omplien	panxes	i	goles	amb	les	delícies	del	bar	que,	

com	a		novetat	es;uenca,	oferia	polos	de	síndria	i	mojitos	sense	

alcohol.		

Abans	de	passar	al	ball,	un	parell	de	representants	de	cada	curs	

van	pujar	a	l’escenari	i	van	llegir	missatges	sobre	la	pau,	tema	de	

la	festa,	ara	que	aviat	farà	una	any	dels	atemptats	de	Barcelona	i	

Cambrils.	En	acabar,	representants	i	públic	van	entonar	l’himne	de	

la	pau	que	els	alumnes	canten	cada	any	a	l’escola.	Un	moment	

simbòlic	després	d’haver	llençat	missatges	de	tolerància,	respecte	

i	a	favor	de	la	diferència.	

Després	es	va	donar	pas	al	concurs	de	ball	i	la	discoteca,	un	còctel	

explosiu	que	va	tenir-nos	enganxats	al	pa;	fins	ben	arribat	el	

vespre.	

Excursió	al	Puigsacalm	(17/06)	

El	darrer	cap	de	setmana	de	curs,	la	colla	excursionista	ens	va	

proposar	una	úl;ma	excursió	per	gaudir	de	la	natura:	pujar	en	

família	al	Puigsacalm.	Va	ser	una	jornada	molt	maca,	amb	molt	

bon	ambient	i	envoltats	d’un	entorn	fantàs;c.	En	arribar	al	cim,	va	

arribar	l’hora	de	dinar	i	després,	pares,	mares	i	nens	van	oferir	un	

seguit	d’actuacions	espontànies.	Com	a	record	del	dia,	els	nens	i	

nenes	van	rebre	un	diploma	commemora;u,	com	se	sol	fer	en	

totes	les	excursions	en	què	fan	un	cim,	i	en	aquesta	ocasió	també		

un	àlbum	de	cromos	casolà	sobre	muntanyes	del	món	i	Catalunya	

creat	per	l’ocasió	i	que	podran	anar	omplint	amb	cromos	que	es	

lliuraran	en	les	excursions	del	curs	vinent.		Us	animem	a	estar	ben	

atents	a	les	properes	propostes!

DES DE L’AFA US DESITJEM 

MOLT BON ESTIU! 

 

Un esbart de papallones sobrevola 
l’ampla mar,  

ales d’aire que acaronen 
espurnes d’aigua i de sal. 

Ones que vénen, 
ones que van, 
un xiuxiueig 

de tranquil·litat. 

*** 
M. Dolors Pellicer (Oliva, 1956)  

CRIDES	

Colla	gegantera	de	l’Escola	

Si	us	entusiasma	el	món	geganter	i	us	agradaria	

formar	part	de	la	colla	gegantera	de	l’Escola,		

contacteu	amb		festes@ampamallorca.com		

Manteniment	de	les	plantes	durant	

l’esSu	

Si	sou	aquí	durant	el	mes	d'agost,	potser	podeu	

donar-nos	un	cop	de	mà	per	tenir		

cura	de	les	plantes	de	l’escola	i	evitar	que		

quan	els	nens	tornin	al	setembre		

es;guin	totes	mortes.	Si	en	algun	moment		

entre	el	13	d'agost	i	l’1	de	setembre		

podeu	ajudar-nos,	si	us	plau,	envieu	un		

e-mail	a	agenda21@ampamallorca.com	
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