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7/12: Festiu de lliure disposició

Hello! 

I would like to introduce myself to the families of 

Escola Mallorca. My name is Rebekah Butler and I am 

delighted to be the English Language Assistant, or 

speaker, this year. I am from ConnecCcut, United 

States, and I am passionate about educaCon. I will be 

at the school unCl June. I am currently working with 

Infan%l, 1st, 2nd and 3rd grade. In the spring, I will be 

working with Infan%l, 4th, 5th, and 6th grade. I have 

loved seeing the students learn and grow in English. I 

will conCnue dedicaCng Cme and effort in helping the 

children develop their English speaking, wriCng, 

reading, and listening skills. I will make my lessons 

engaging for the students to be excited about 

learning. I will adapt the lessons to the individual 

needs of the student. In addiCon to teaching English, I 

am also helping out with plás%ca, art class. The 

students are learning how to speak in English about 

their artwork.  

It has been a pleasure meeCng the students the last 

few weeks I have been here. I am looking forward to 

geQng to know the students and the city of 

Barcelona more. If you see me around, please feel 

free to greet me and ask me quesCons. I look forward 

to meeCng you. 

Sincerely, 

Rebekah  

Hola! 

M’agradaria presentar-me a les famílies de l’Escola 

Mallorca. Em dic Rebekah Butler i es%c molt contenta 

de ser l’assistent de conversa d’anglès (speaker) 

d’enguany. Sóc de ConnecCcut, als Estats Units, i 

m’apassiona l’educació. Seré a l’escola fins al mes de 

juny. Ara es%c a les classes d’Infan%l, 1r, 2n i 3r. A la 

primavera estaré a Infan%l, 4t, 5è i 6è. M’està 

agradant molt veure com els alumnes aprenen anglès 

i milloren cada dia. Seguiré dedicant el meu temps i 

esforç a ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats 

comunica%ves en anglès pel que fa a l’expressió oral, 

escrita, la  lectura i l’audició. Faré que les classes 

siguin diver%des, dinàmiques i pràc%ques per tal que  

%nguin moltes ganes d’aprendre i adaptaré les 

sessions a les seves necessitats individuals. A banda 

d’ensenyar anglès, també ajudo a la classe de plàs%ca 

(art class). Els alumnes estan aprenent a parlar de les 

seves creacions en anglès.  

Ha estat un plaer conèixer els infants aquestes 

darreres setmanes. Tinc moltes ganes de conèixer-los 

millor i de conèixer la ciutat. Si em veieu per l’escola, 

saludeu-me i no dubteu en fer-me arribar les vostres 

preguntes, si en teniu. Tinc ganes de conèixer-vos.  

Cordialment, 

Rebekah 

BENVINGUDA REBEKAH! 

La Rebekah és l’speaker que ens acompanyarà enguany a 

l’escola. Va començar les classes el 21 d'octubre i us ha 

volgut saludar des d’aquestes línies: 



LA RETROBADA DELS PARÀGRAFS  

La primera sessió del Club de lectura Paràgraf va arribar farcida de bons ]tols 
i grans lectures esCuenques. La vam realitzar de manera virtual el dia 13 
d’octubre i vam escollir les tres lectures que comparCrem aquest curs. També 
vam aprofitar per fer recomanacions de llibres que ens havien acompanyat 
durant el confinament i en els mesos d’esCu i encara vam tenir temps de 
comentar La trena de LaeCCa Colombani, que se’ns havia quedat aturada el 
tercer trimestre del curs passat. Però el més important va ser que ens vam 
retrobar per parlar del que ens agrada: els llibres. Ens vam regalar dues hores 
de calma en aquests dies tan agitats i vam comparCr molts pensaments que, si no fos pel nostre club, 
s’haurien quedat reclosos dins nostre. Ho vam acabar, com sempre, amb la lectura en veu alta de poemes. 

El Club de lectura Paràgraf és molt més que un grup de lectors. És envoltar-nos de llibres i parlar-ne i és 
també un oasi de pau, és l’alegria de senCr-nos acompanyats per les paraules i aprendre'n molt els uns dels 
altres. És també intentar entendre el món que ens ha tocat viure a través de les lectures. 

La pròxima sessió serà virtual, el dimarts 15 de desembre a les 19.30 h. Només cal que llegeiu Els nois de 
la Nickel/ Los chicos de la Nickel de Colson Whitehead. Us hi apunteu? Escriviu-nos 
a biblioteca@afamallorca.cat 

LA HISTÒRIA INACABADA 

Us animeu a seguir aquesta 
història? Si voleu fer la vostra 
proposta, envieu-nos-la a 
comunicacio@afamallorca.cat  

Portava ja unes hores mirant per 

la finestra i no es cansava de 

veure les fulles caure al terra. De 

sobte...  

JA CONEIXEU LA NOVA JUNTA DE L’AFA? 
Com sabeu, des de les passades eleccions del 29 d’octubre, 
l’AFA té una nova Junta. Si en voleu conèixer el projecte, 
podeu visitar www.afamallorca.cat. De moment, aquí teniu 
la llista de persones que en formen part: 

JUNTA: 
Presidenta: Núria Corrales 
Vicepresidentes: Vanessa Espinosa/ Anna Rivera 
Secretària: Marina Sau 
Vice-secretària: Laia Eraso 
Tresorer: Álex Saiz 
Vocal Delegats/ades: Marta Margarit 
Vocal Celebracions: Martín Marietta/ Marina Sau 
Vocal Sostenibilitat: Anna Puig 
Vocal Comunicació: Karla Díaz de Heredia 
Vocal Extraescolars: Vanessa Espinosa/ Anna Rivera 
Vocal Menjador: Maria Nieto/ Carmen Castilla 

Vocals representades a Junta per Coordinadora: 
Vocal Escola de Famílies: Begoña Martínez 
Vocal Biblioteca: Anna Gorina 
Vocal Aula Oberta: Eva Rama 
Vocal Xarxa d’AMPAS: Núria Sau 
Vocal Gènere i Diversitat: Judit Vives/ Andrea Ripari

http://www.afamallorca.cat
mailto:comunicacio@afamallorca.cat
mailto:biblioteca@afamallorca.cat


ARRIBA LA VOCALIA DE GÈNERE 
Perquè sí... perquè creiem en la igualtat d’oportunitats 
entre nenes i nens. Perquè volem treballar per eliminar 
els estereoCps i les discriminacions per moCu de 
gènere. Perquè volem normalitzar que els nens puguin 
jugar a princeses i que les nenes puguin jugar a pilota. 
Perquè volem treballar per la llibertat d’expressió, 
senCment i joc dels nostres infants. Perquè volem 
transformar l’escola en un lloc més coeducaCu, just i 
equitaCu. Per tots aquests moCus - i per molts més- 
enguany inaugurem, dins l’AFA, la Vocalia de Gènere i 
Diversitat. Us animem a que ens feu arribar les vostres 
propostes, suggeriments, queixes i tot allò que us 
amoïna al voltant del gènere al correu electrònic 
genereidiversitat@afamallorca.cat 

Entre totes i tots fem una escola millor! 

CRIDES

Ets un arLsta?  
Si tens una vena ar]sCca que et ve de gust comparCr, esperem 
les teves creacions a comunicacio@afamallorca.cat. Anima’t i 
les mostrarem en els següents butlleCns: relats, còmics, 
passatemps, dibuixos... qualsevol creació que vulguis comparCr 
té cabuda al butlle]! 

Idees confinades  
Segur que tots heu aprofitat el confinament per fer acCvitats en 
família  a casa: des de noves receptes que us han sorCt la mar 
de bones fins a reptes la mar de diverCts que us han fet passar 
una bona estona. Ho compaCm? Així ens nodrim uns i altres de 
noves idees per si de cas... Esperem les vostres propostes a 
comunicacio@afamallorca.cat per publicar-les als propers 
butlleCns. 

T’agrada explicar contes?  
T’agradaria venir a l’escola i explicar-ne un als infants? Pots venir amb una disfressa, 
amb dibuixos o com tu vulguis! Del 10 al 18 de desembre celebrarem la Setmana del 
Contacontes en Català a l’escola i busquem 6 persones que vulguin venir a explicar un 
conte als nens i nenes de la Comunitat de peCts i de la Comunitat de mitjans. Serà 
durant l'horari lecCu. És una manera meravellosa de parCcipar en la dinàmica de 
l’escola mentre fomentem el gust per la lectura als menuts! Si pots ajudar-nos, envia 
un e-mail a biblioteca@afamallorca.cat. Els detalls de l’acCvitat s’explicaran als 
voluntaris quan s’hi apunCn. Si hi ha més voluntaris que contes per explicar, farem una 
llista d’espera per a les pròximes edicions. Moltes gràcies d’avançada! 

XARXA D’INTERCANVI DE L’ESCOLA  

Des de la Vocalia de Sostenibilitat us volem proposar 
una nova iniciaCva per tal de donar sorCda a tots 
aquells objectes, joguines, llibres, roba i tot el que ja 
no necessiteu o dels que, per la raó que sigui, us en 
voleu desfer i creieu que podran fer servei a una 
altra família.  

Es tracta de formar part d'una xarxa d'intercanvi 
amb totes aquelles famílies de l'escola que s’hi 
vulguin adherir amb la finalitat de promoure un 
consum responsable i col·laboraCu per fomentar el 
teixit associaCu sense ús del diner. Es podran fer 
prèstecs, donacions i/o intercanvis! 

Aviat us enviarem més informació! 

mailto:comunicacio@afamallorca.cat
mailto:genereidiversitat@afamallorca.cat
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QUÈ HA PASSAT? 

Divendres 16/10 – Esmorzar 
benvinguda de P3: La pandèmia 
també va marcar l ‘esmorzar 
d’enguany, que va celebrar-se de 
manera virtual un divendres a la 
nit. No deixa de ser una manera 
d’establir vincles, però esperem 
que durant el curs les famílies de 
P3 puguin veure’s totes juntes 
cara a cara en algun moment. 
Benvingudes a l’Escola i bon curs 
20-21!

30/10 - Exposició Mallorcatardor: malgrat 
que enguany l’exposició s’ha fet de portes 
endintre, els alumnes han seguit deixant el 
llistó ben alt. Si encara no heu vist les 
fantàstiques creacions d’aquest curs, podeu 
veure el vídeo a la web de l’escola o al de 
l’AFA. No us el perdeu!  

Des de fa uns anys treballem per tenir 
un web molt complet. Hi podeu trobar 
tota la informació relacionada amb les 
a c t i v i t a t s d e l ’A FA , t o t e s l e s 
informacions que us enviem per e-mail a 
través dels delegats i el que es cou al 
barri. Per descomptat també teniu 
disponible el menú de dinars i les 
propostes de sopars de l’escola, que 
sempre va bé tenir a mà. No cal dir que 
hi ha un calendari actualitzat amb totes 
les dades assenyalades (sortides de 
l’escola, festes de l’AFA, esdeveniments 
del barri i la ciutat, etc.). També hi 

pengem fotos de tots els esdeveniments i 
vídeos quan s’escau. Hi ha els e-mails de 
contacte de les diferents vocalies, les 
memòries de cada any i enllaços al bloc 
del Menjador i al web de l’Escola. A més, 
trobareu informació sobre tot el que fa 
l’AFA i la manera de com col·laborar-hi. 
Ah, i si sou dels que consulteu Twitter, 
ens hi podeu seguir per estar a l’última. 

En cas que no ho sabéssiu, ara ja n’esteu 
al cas. Si voleu estar informats, visiteu 
www.afamallorca.cat!  

VISITEU EL NOSTRE WEB? 

http://www.afamallorca.cat


Castanyada (30/10) 
Enguany la Comissió de Festes de l'Escola i la Vocalia de 
Festes de l’AFA han organitzat la Festa de la Castanyada 
de l’escola. Davant la situació de la COVID, es va fer un 
esforç per oferir tres espais diferenciats on la Maria 
Castanyera i les seves ajudants van reparCr castanyes a 
tots els nens i nenes de l’escola. A més, el grup de 
teatre El Rampell va oferir tres actuacions diferenciades. 
Moltes gràcies a tots els voluntaris per la  bona estona 
que ens vau fer passar! Podeu veure el vídeo de la 
jornada al web de l'escola i una galeria de fotografies al 
web de l’AFA. 

Santa Cecília (23-27/11)  
Hem celebrat la diada de la música durant una setmana 
amb l’ajuda d’un grapat de pares i mares voluntaris que 
van tocar a l’entrada i a la sorCda de l’escola per 
acompanyar els nens amb els seus instruments (guitarra 
clàssica, flauta dels indis navajos, flauta travessera, 
guitarra elèctrica, violí elèctric, violí i piano). D’altra 
banda, dilluns el Thor (viola de gamba) i la Sol (viola), un 
pare i una mare que són músics professionals, van 
passar uns 10 minuts a cada classe per tal que tots els 
nens i nenes gaudissin de la música amb alguna 
dinàmica. Als alumnes els va agradar molt i des de 
l’escola volem donar-vos les gràcies a tots. Sense 
vosaltres no ho hauríem pogut celebrar!    

L’ESCOLA ENS INFORMA



      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 

NOTÍCIES SOBRE L’EDIFICI ANNEX  
Benvolgudes famílies,  

Us voldríem posar al dia de la situació del l’edifici Londres-Villarroel, l’equipament públic buit que comparteix edifici 
amb l’Escola Mallorca i l’Escola Bressol Londres.  

L’edifici feia més de 10 anys que estava immers en un procés legal, en el qual un grup de veïns del barri demanaven 
el seu enderroc perquè incomplia el planejament urbanísCc aprovat pel mateix l’Ajuntament en el seu moment.  

Finalment, el mes de maig, després de fer arribar diversos escrits a l’Ajuntament, ens van informar que aquesta 
administració ja disposava de l’edifici i que sobre ell ja no hi havia cap càrrega legal. Ens van dir que encara no se 
sabia quin equipament ocuparia l’edifici i que tot depenia de la redefinició del pressupost del mandat. 

Vam aprofitar aquesta informació per demanar per escrit, amb el coneixement de l’escola, que s’aprofités l’ocasió 
per adequar els baixos de l’edifici per disposar de més espai per a l’escola , donat que es preveia que per a la represa 
de les classes caldrien nous espais per adaptar-se als nous protocols COVID. Abans de rebre cap resposta, vam tenir 
coneixement de que l’Ajuntament havia inclòs l’edifici a la llista 
d’equipaments que havien posat a disposició de les escoles per donar 
resposta a la pandèmia el curs 2020-2021. 

També per les mateixes dates, cap al juny-juliol, vam saber que alguns 
tècnics del Consorci havien anat a visitar els baixos de l’edifici. Com que 
no ens havien informat d’aquests moviments, ens vam tornar a posar en 
contacte i lamentablement ens van dir que el Consorci d’Educació havia 
determinat que els costos d’adequació per a l’ús educaCu immediat de 
l’edifici eren massa elevats. 

En aquest temps hem intentat també tenir ressò als mitjans de 
comunicació per fer senCr la nostra reivindicació. 

Ara, un cop arrencat el curs, ens hem tornat a posar en contacte amb 
l’Ajuntament perquè ens donin més informació sobre el futur ús de 
l’edifici. 

Si tenim més no]cies, no dubteu que us les farem arribar. 

Moltes gràcies! 

Comissió Edifici Londres-Villarroel 

SABÍEU QUE... les 
eleccions al Consell 
escolar s’han ajornat 
un any.   

mailto:secretaria@ampamallorca.com
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