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   CALENDARI..........................................
8/02: Cercavila de Santa Eulàlia (gegants y batucada)
12/02: Preestrena obra teatral sobre el bullying 
20/02: Taller de Primers Auxilis 
21/02: Carnestoltes 
24/02: Festa de lliure disposició
26-27/02: Recollida Banc dʼAliments

NOTÍCIES DEL PARÀGRAF 
Després de Nadal vam començar tots a llegir 
Solitud, de Victor Català. Aquesta obra 
fonamental de la literatura catalana modernista 
suposa un repte molt estimulant per a tots els 
membres del club. De vegades és difícil de 
comprendre, fins i tot pels més destres en la 
lectura de la llengua catalana, però no ens 
deixem amoïnar per la complexitat i continuem 
gaudint d'un text ric, profund i poètic. Ens 
preparem, a més a més, per anar al teatre. Us hi 
animeu? 

UNA PETITA REFLEXIÓ
Enguany comença una nova 
dècada i encara tenim present els 
meravellosos anys 20 del segle 
XX. En aquella època van néixer
els nostres avis (i besavis dels 
nostres infants). Ara tot just fa 100 
anys. I si aquells anys van ser tan 
meravellosos, com farem que 
siguin aquests que ara hem de 
viure? Tot un repte per assumir.  

COMIAT DE LA MARISSA 
En nom de les famílies de l'escola se li va fer entrega a la Marissa d’una planta i un pot 
amb sorra del pati de l'escola perquè s'endugués a casa  una miqueta de l'escola 
Mallorca. A més, l’Anna Gorina, mare de l’escola, li va fer arribar aquesta carta, que ha 
volgut compartir amb nosaltres:

Benvolguda Marissa, 

Soc l’Anna Gorina, la mare de l’Estel i la Lara i, abans de marxar de vacances, 
m’agradaria explicar-te una història. 
La meva família viu en un edifici del carrer Balmes, entre Provença i Mallorca, que va 
fer construir el meu besavi quan va tornar de les Filipines. Allí hi vivim tots: pares, 
mares, tiets, cosins, germans, i hi van viure abans avis i àvies, cadascú a casa seva, és 
clar! 
Jo, de petita, vivia al segon segona. Després, quan l’àvia va morir, vam anar al principal 
primera i ara visc al segon primera. Moltes mudances però sense sortir de l’edifici! 
De menuda, l’escola Mallorca acompanyava els meus dies. Veia nens i nenes corrent pel 
patí, fent xivarri, divertint-se... Seguia, des del balcó de casa, els vostres jocs i les vostres 
festes i em fèieu molta, molta companyia quan em posava malalta i no anava a la meva 
escola. M’amorrava al vidre de la finestra i em posava molt contenta quan arribava 
l’hora de pati, perquè sabia que, d’alguna manera, tindria nens i nenes al voltant. 
Tots els cosins ens reuníem cada tarda a berenar a casa la meva àvia i esperàvem que 
els pares ens anessin recollint quan tornaven de la feina, aquelles tardes eren delicioses. 
Sovint sortíem al terrat de l’àvia i jugàvem com els nens de la vostra escola. De vegades, 
el meu cosí gran saltava pels terrats per recollir les pilotes que s’havien escolat per sobre 
el mur de l’escola. Ho teníem prohibidíssim, no cal dir-ho, els grans veien perillós que ens 
enfiléssim per murs que ves a saber en quin estat estaven, veien massa arriscat que 
travesséssim el sostre dels pàrquings que ves a saber com estaven fets... però per a 
nosaltres era una aventura meravellosa i les pilotes que rescatàvem dels teulats eren els 
nostres tresors! 
De més gran, i quan ja vivia amb els pares al principal, estudiava pels exàmens a 
l’habitació de la part del carrer Balmes, aleshores veia embadalida com un cop a la 
setmana sortíeu a tallar el carrer. Patufets amb els pares, mares i mestres, amb 
pancartes fetes a l’escola, amb xiulets i crits... No em podia imaginar que les batalles que 
lliuràveu vosaltres serien el fruit que recolliríem nosaltres, les nostres filles. Ara 
m’emociona molt pensar-hi. Recordo dies d’hivern, el cel fosc, pluja, llums de cotxes i 
vosaltres al carrer, no defallíeu! 
Poc em pensava, aleshores, que formaria una família i que les meves filles acabarien 
anant a l’escola Mallorca. La meva vida, d’alguna manera bonica, va lligada a aquesta 
escola, a les seves lluites, a les seves victòries i us agraeixo de tot cor haver perseverat 
sempre, sempre, i també haver acompanyat els meus dies d’infantesa, d’adolescència i, 
ara ja, de maduresa, educant les meves filles. 

Una abraçada càlida per aquests dies de Nadal. Molt bones festes! 

Anna Gorina Gibert 

PD: t’envio una fotografia de l’antiga escola Mallorca tal com la veig jo cada dia. Hi 
manca, és clar, la vida que hi portaveu tots vosaltres! 
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les famílies d’Infantil ja estan mans a l'obra en la 
transformació de la terrassa d'infantil! De la mà de 
l'escola i seguint la seva iniciativa, l'AFA està 
col·laborant estretament en el projecte de 
transformació  l'espai exterior que comparteixen 
les aules d'infantil. L'objectiu és convertir-la en un 
indret més natural, més verd, més sostenible i més 
divers. Ja s’han fet diverses trobades per posar a 
punt els elements que s'hi instal·laran, com per 
exemple una taula, un sorral i alguna paret de jocs. 
També s'hi col·locaran jardineres de fusta i plantes, 
que cuidaran els nostres infants! Aquest projecte 
tot just comença a ser visible després de moltes 
trobades amb l'escola i poc a poc anirà avançant 
amb noves intervencions. Tots junts fem escola!

SABÍEU QUE... L’ESCOLA ENS INFORMA
Recapte d’Avismón (16-17/12)
Des d’Avismón ens han enviat una carta agraint la nostra implicació en la campanya. Ens informen 
que enguany hi van participar 41 escoles. Moltes gràcies per la vostra participació! 
Dia de la Pau (30/01)
Aquest any, per celebrar el dia mundial escolar de la pau i la no-violència, hem assajat l’himne de 
l’alegria, que hem cantat tota l’escola al pati com a cloenda d’aquesta diada. Prèviament, cada curs 
havia explicat els textos que havia treballat per reflexionar sobre la pau. A la pàgina web de l’escola 
trobareu les fotos de l’acte final. No us les perdeu!
El Rampell estrena una obra de teatre que tracta l´assetjament escolar 
El 13 de febrer a les 15 h el grup de teatre El Rampell, format per pares i mares de l’escola, 
representarà davant dels alumnes de 5è i 6è una obra original  pensada i escrita per a l’ocasió que 
aborda la problemàtica de l’assetjament escolar (bullying). 
Conjuntament amb l’escola, s’han volgut  tractar aquest delicat tema des de la naturalitat i el  
compromís per tal de visibilitzar-lo, poder-ne parlar i prevenir-lo. L’obra posa el focus en els alumnes 
i el grup classe. 
A part de la representació, que es farà als infants del cicle superior, hi haurà una preestrena el 12 
de febrer a les 19 h al gimnàs dirigida a totes les mares i pares de l’escola. Hi sou tots 
convidats! Preguem que sigueu ben puntuals per evitar interrupcions.

TOT EL QUE VINDRÀ
1. Cercavila de Santa Eulàlia (8/02)
Aquest any la Laia sortirà a passejar el dissabte 8 de febrer. Com sempre, 
ha convidat els gegants i el bestiari de les escoles de la ciutat a 
acompanyar-la. Apunteu-vos a la cercavila que comença a les 10.30 h a 
la plaça dels Àngels. Hi serem tots, amb batucada i mocadors, preparats 
per passar-nos-ho la mar de bé.  Si, a més, voleu veure’ls tots de prop i 
amb calma, els podeu visitar al Pati Manning  del 2 al 7 de febrer. 
2. Taller de primers auxilis (20/02)
L’Escola de famílies ha preparat un taller de primers auxilis per als pares i 
mares de l’escola que impartiran la Sílvia Bermejo (anestesiòloga) i l'Ana 
Curcoy (pediatra). Només hi ha 15 places, així que afanyeu-vos a apuntar-vos. 
Serà de 19 h a 21 h a la biblioteca de l’escola.    
3. Carnestoltes (21/02)
Els alumnes de 1r ja estem engegant motors per preparar una festa de 
Carnestoltes molt original. Com que aquest any estem treballant el pintor 
Jaume Genovart, el tema del carnestoltes girarà entorn la pintura. Omplirem 
l'escola d'obres d'art, però, atenció! No només seran quadres. Serà quelcom 
molt més interessant! Penseu que els museus són avorrits? Doncs us 
equivoqueu del tot, perquè estem treballant per endinsar-vos en les més 
meravelloses obres d'art. Ja ho veureu!
Tothom és benvingut a la nostra festa, que esperem gaudir tant com sempre, 
o més. Us convidem a tots a deixar-vos dur per la vostra imaginació i fer-vos
disfresses relacionades amb el meravellós món de l'art i la pintura. 
A més, demanem la col·laboració de els famílies per decorar la festa. Feu la 
vostra pròpia obra d’art per omplir les parets del nostre museu i porteu-la a 
l’escola abans del 14 de febrer!

ANOTEU-HO A L’AGENDA!
Ja tenim data i lloc de l’excursió familiar del segon 
trimestre, organitzada pel Grup Excursionista 
Mallorca per a les famílies de l’escola. Apunteu: 
diumenge 29 de març al Montcau (serra de Sant 
Llorenç del Munt). 

DES DE L’AFA DESITGEM MOLTA 
SORT AL NOU EQUIP DIRECTIU 
EN AQUESTA NOVA ETAPA!

NADAL AL MALLORCA
Divendres 14 de desembre l’escola va celebrar la seva festa 
de Nadal: una �ra amb paradetes d’artesania i dos passis 
d’Els Pastorets. Com sempre, la �ra va tenir un bon nombre 
d’adeptes que, mentre anaven mirant les paradetes, omplien 
panxes amb el berenar que oferia el servei de bar. D’altra 
banda, l’obra de teatre va tenir l’èxit esperat. Els actors ho van 
fer la mar de bé i l’escenogra�a, la perruqueria, el 
maquillatge i el vestuari eren dignes d’admirar. Agraïm la 
feina de tots els qui hi vau treballar, us felicitem pel resultat i 
donem les gràcies al públic per la seva presència. Esperem 
amb ganes la propera!  

FESTA DE L’ESPORT, AMB LA 
MARATÓ DE TV3
Diumenge 16 de desembre l'escola va ser escenari d'un 
esdeveniment esportiu sense precedents: una enorme 
gimcana amb activitats d’allò més variades. Nenes, 
nens, mares i pares van gaudir explorant les 
diferents estacions que incloïen futbol, mini golf, 
bàsquet, fisioteràpia, esquís multi persona, 
mugendo... Proveïts d’un passaport i plens 
d’energia, els participants van viure un matí esportiu i 
divertit. Al final de la jornada es va celebrar un sorteig 
amb un munt de premis donats per les botigues del 
barri. El millor: es van recollir 1.000€ per donar a 
la Marató de TV3 que enguany destinava la seva 
recaptació a les malalties minoritàries. Un èxit 
d’assistència i participació que ja volem repetir el curs 
vinent! Gràcies a tots! 




