
CRIDA	

Vols	formar	part	de	la	coral	de	pares	de	l’escola?	

Aquest	curs	fem	9	anys	i	seguim	tenint	ganes	de	
créixer	i	diver6r-nos	cantant.	Ens	reunim	els	
dimecres	de	19	h	a	20	h	a	l'escola.	Anima't	a		provar-
ho!	Només	cal	tenir	ganes	de	passar	una	bona	
estona.	
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SABÍEU QUE…

A	 la	 Fira	 Roba	 que	 Roda	 es	 van	
recaptar	205€	:	79€	de	roba	de	nens,	
14€	de	roba	d’adult	,	40€	de	vehicles	
de	 rodes	 i	 72€	 d ’ar6c les	 de	
marxandatge.		

I	 QUE...	 Ja	 tenim	 data	 de	 colònies	 per	 a	 aquest	
curs.	Seran	del	22	al	24	de	maig	de	2020.	

PER	UN	AIRE	MÉS	NET	A	LES	ESCOLES	

L’Assemblea	general	de	l’AFA	del	passat	27	de	
novembre	va	servir	entre	altres	moltes	coses	per	
aprovar	per	unanimitat	l’adhesió	de	la	pròpia	AFA	a	
la	campanya	impulsada	per	la	plataforma	veïnal	
Eixample	Respira	per	demanar	a	l’Ajuntament	un	
pla	de	mesures	efec6u	que	rebaixi	els	nivells	de	
contaminació	als	centres	escolars	de	la	ciutat.	

De	fet,	l’escola	Mallorca,	en	tant	que	comunicat	
educa6va	regida	per	la	direcció,	ja	s’hi	havia	sumat	
prèviament.	L’objec6u	d’aquesta	inicia6va	és	anar	
sumant	adhesions	per	acabar	demanant,	per	carta,	
al	consistori	mesures	concretes	i	efec6ves	en	
aquest	aspecte.	Properament,	s’iniciaran	accions	
per	fer	visible	el	problema,	conscienciar	la	població	
i	treballar	tots	junts	per	un	aire	més	net,	que	és	
una	qües6ó	de	salut	pública.		

La	pròpia	Eixample	Respira	va	compar6r	fa	unes	
setmanes	una	aplicació	que	mesura	els	nivells	de	
contaminació	de	cada	centre	educa6u	de	la	ciutat,	
que	trobareu	a	la	seva	pàgina	web:	
www.eixamplerespira.com	

TARDA	DE	LITERATURA	I	CENEMA	
AMB	EL	PARÀGRAF

El		29	de	novembre	el	club	de	lectura	
Paràgraf	va	celebrar	una	reunió	
extraordinària.	Aprofitant	que	
havíem	llegit	Carta	a	una	
desconeguda,	de	Stephen	Zweig,	vam	
organitzar	una	sessió	de	cinema	al	
VideoInstant	del	carrer	Viladomat.	on	
vam	anar	a	veure	la	pel·lícula	basada	
en	la	novel·la.	Va	ser	una	inicia6va	
molt	interessant	que	ens	va	permetre	
parlar	de	la	novel·la,	de	les	
adaptacions	cinematogràfiques	i	dels	
diferents	llenguatges	ards6cs,	mentre	
gaudíem	d'una	cervesa	al	bar	del	

vídeo	club.	La	trobada	va	ser	genial:	
literatura,	cine,	cervesa	i	vida	de	
barri.	Esperem	sigui	la	primera	
d'altres	trobades	originals!	Vam	
con6nuar	amb	la	conversa	sobre	
L’úl2m	amor	de	Baba	Dúnia,	d'Alina	
Bronsky,	dimecres	11	de	desembre,	i	
ens	hem	emplaçat	per	llegir	Solitud,	
de	Victor	Català,	de	cara	a	la	
primavera.	Us	animem	a	unir-vos-hi!	

13/12: Nadal al Mallorca + Els Pastorets 

15/12: Festa de l’esport amb  
           la Marató de TV3 

16-17/12: Recapte per a Avismón 

17-18-19/12: Cantada de Nadal 

21/12/17 - 7/01/18: Vacances de Nadal 

8/01/18: Primer dia d’escola  

30/01/18: Dia de la Pau 

Hi everyone!

The first term has almost come to 

an end and it feels like it started last 

week. 

At the beginning of the term we 

started with a diagnostic test; a test 

to get to know the level of each child 

and each group in general, which 

took quite some weeks.   After that, I 

started with the normal schedule 

and planning of the week which is 

still a bit challenging to meet up due 

to the amount of groups per classes, 

preparations and deadlines. 

Nevertheless, I feel more adapted 

and more at home. I personally know 

most of the children now and can 

app roac h t hem w i t h be t t e r 

understanding. They always greet or 

embrace me when they see me and 

some brave ones stop to ask me 

things in English.  I’m happy they’re 

getting to know me and feel 

comfortable around me. This will 

encourage them to lose their shame 

in the language and speak without 

hesitancy.

Loads of love!           Grace

Hola a tothom!

El primer trimestre és a punt 

d’acabar i tinc la sensació que va 

començar la setmana passada.  Vam 

començar el curs amb una prova de 

nivell per saber el nivell de cada 

alumne i de cada curs en general. 

Això ens va ocupar vàries setmanes. 

Després vaig poder començar amb 

l’horari normal i la planificació 

setmanal, que segueixen sent una 

mica difícils d’encaixar atès el 

nombre de grups per classe, els 

preparatius i els terminis.

Tot i així, sento que m’he adaptat i 

em trobo a gust. Ara conec la majoria 

dels alumnes i els puc entendre 

millor. Quan em veuen, sempre em 

saluden o m’abracen. Fins i tot n’hi ha 

de valents que em paren i em 

preguntes coses en anglès. M’alegro 

que em vagin coneixent i se sentin 

còmodes amb mi. Això els animarà a 

perdre la vergonya i parlar anglès 

amb desimboltura.

Molts petons, 

                  Grace        

NOTÍCIES DE LA GRACE (l’speaker)

http://www.eixamplerespira.com
http://www.eixamplerespira.com


      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 

T. 652 494 185 
secretaria@afamallorca.cat 
www.afamallorca.cat 
www.blogmenjadormallorca.wordpress.com 

Festa	de	Halloween	de	6è		
Dissabte	26/10	-	
El	túnel	del	terror	
que	van	preparar	
les	famílies	de	6è	
va	tenir	un	èxit	
aclaparador.	Els	
valents	que	hi	van	
entrar	en	van	sor6r	
aterrats.		

Castanyada		
Dijous	31/10	–	L’oloreta	
de	les	castanyes	i	els	
moniatos	calentons	i	
les	begudes	del	servei	
de	bar	eren	la	
combinació	perfecta	
després	de	visitar	
l’exposició	Mallorcatardor.	

1a	Excursió	familiar	
Diumenge	10/11	–	Un	dia	amb	un	cel	molt	clar	ens	va	
acompanyar	en	la	passejada	agradable,	tranquil·la	i	en	
família	pel	Parc	de	Gallecs,	entre	Mollet	i	Parets.		Va	ser	
un	bon	tret	de	sor6da	per	a	les	excursions	que	estan	per	
venir.	No	us	les	perdeu!	

TOT	EL	QUE	VINDRÀ	
1.	Nadal	al	Mallorca	(13/12)	
Ja	li	veiem	les	orelles	al	nadal	i	toca	celebrar-ho	de	la	manera	més	tradicional.	La	
Fira	de	Nadal,	amb	paradetes	artesanals,	tallers	per	als	infants	i	la	representació	
d’Els	Pastorets,	a	càrrec	del	Rampell.	No	us	ho	perdeu!	

2.	Festa	de	l’esport	amb	la	Marató	de	TV3	(13/12)	
Un	mad	espor6u	i	solidari	per	col·laborar	amb	La	Marató	de	TV3.	Ajudeu-nos	a	
lluitar	contra	les	malal6es	minoritàries!		

3.		Cantades	de	Nadal	(16-18/12)	
L’úl6ma	setmana	d’escola	arriba	la	Cantada	de	Nadal.	Els	vostres	fills	deuen	tenir	
moltes	ganes	que	veieu	i	sen6u	les	actuacions	que	han	preparat.	Deben	segur	
que	ho	faran	primera!	Des	d’aquí	els	animem	i	també	volem	agrair	als	mestres	la	
seva	dedicació.

QUÈ HA PASSAT?

BON	NADAL	I	FELIÇ	2020	
Des	de	l’AFA	desitgem	que	l’any	entrant	us	
por6	amor,	salut	i	moldssima	felicitat!	

El	sol	brilla, 
el	cel	és	blau, 
tot	és	alegria 

el	dia	de	Nadal.	

Doneu-me	pollastre, 
doneu-me	torrons; 

fem	xerinola  
i	cantem	cançons!	

Poema	popular	

L’ESCOLA	ENS	INFORMA	
Exposició	Mallorcatardor	(30-31/11)	FOTO	
Famílies,	ho	heu	tornat	a	fer!	Està	clar	que	la	vostra	crea6vitat	no	coneix	
límits	i	us	va	acompanyada	de	traça.		Gràcies	a	tots	per	par6cipar!	

Setmana	de	la	Ciència	(12-16/11)	
Com	cada	novembre,	la	màgia	de	la	ciència	ha	omplert	tots	els	racons	de	
l’escola	durant	una	setmana.	Hem	dut	a	terme	diferents	ac6vitats	en	tots	el	
Cicles	per	apropar-nos-hi	des	d’una	vessant	lúdica	i	veure’n	les	seves	
aplicacions.	Hem	guadit	d’allò	més!	

Setmana	del	Contacontes	a	Infan[l	i	Cicle	Inicial		(25-29/11)	
Durant	aquesta	Setmana,	un	grup	de	voluntaris	familiars	d’alumnes	de	
l’escola	van	explicar	un	conte	a	cada	curs	d’Infan6l	i	Primària.	Des	de	la	
Vocalia	de	Biblioteca	volem	donar	les	gràcies	a	tots	els	que	fan	possible	
aquesta	ac6vitat.	Aprofitem	també	per	engrescar-vos	a	par6cipar	en	
properes	convocatòries.		

Santa	Cecília	(22/11)	
Seguint	la	tradició,	els	alumnes	de	5è	i	6è	van	omplir	de	música	i	poesia	les	
aules	de	l’escola	i	les	de	l'escola	bressol.	Els	seus	companys	van	quedar	
encantats	i	els	protagonistes	ho	varen	gaudir	molt,	tant	en	la	preparació	com	
en	el	moment	de	les	actuacions.	Molt	bé!	

Guarnim	l’escola	(5-13/12)	
Ara	que	el	brilli-brilli	està	de	moda,	l’escola	no	ha	volgut	ser	menys	i	us	hem	
demanat	que	elaboreu	ornaments	brillants	per	penjar	per	l’escola.	Gràcies	a	
vosaltres,	l’escola	està	d’allò	més	mudada	per	donar	la	benvinguda	al	Nadal	

UNES PARAULES DE COMIAT 

Moltes gràcies, Marissa, per la teva dedicació i la 
gran tasca al llarg d’aquests anys. T’emportes un 
trosset del Mallorca, que sempre et tindrà al cor.
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