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CALENDARI 

27/01: Xerrada amb la nutricionista d’ALCOES 

30/01: Dia de la Pau 

03/02: Xerrada “Resolució de conflictes i assetjament” 

08/02: Xerrada sobre la contaminació a Barcelona 

NADAL AL MALLORCA: FESTA ONLINE PER A LA MARATÓ DE TV3 

L'any passat l'Escola Mallorca va començar a parOcipar a La Marató de TV3 amb 
una festa solidària esporOva en què es van aconseguir recaptar vora 1.000 €. 

Enguany no podíem faltar a la cita, perquè La Marató estava dedicada a la 
invesOgació de la COVID-19, aquesta horrible malalOa que ha sacsejat el món 
aquest darrer any. 

En aquesta ocasió els amfitrions van ser els alumnes de 4t i les seves famílies, que 
es van encarregar d'organitzar l'esdeveniment. Al principi van sorgir idees molt 
engrescadores, però a poc a poc es van anar desmuntant a causa de la situació que 
estem vivint, perquè calia evitar en tot moment aglomeracions i contactes i calia 
mantenir sempre la seguretat de tota l'escola, fet que va limitar molcssim el 
muntatge de la festa. Després de molt deliberar es va decidir fer una rifa solidària 
online perquè tothom esOgués tranquil·lament a casa seva. 

Mà a mà amb la Vocalia de Festes ens vam posar les piles per aconseguir cridar 
l'atenció de les famílies de l'escola i animar-les a parOcipar en la rifa. Per això es va 
buscar el suport d'un gran nombre de rostres famosos (com heu pogut veure als 
vídeos), que no van dubtar a col·laborar amb nosaltres. I és que aquest any és més 
important que mai, ens toca a tots fer pinya perquè aquest virus terrible no té 
miraments amb ningú. 

És per això que va sorgir la idea de reparOr premis directes en algunes de les 
butlletes de la rifa, perquè en aquests moments de tanta tristesa i paOment cal 
pensar en alegrar les persones i generar il·lusió. Això va ser possible gràcies a la 
col·laboració de diversos comerços de barri, l'Escola Bressol Londres i alguns pares i 
mares de l'escola que van aportar tota mena de regals i donacions. 

El grup de teatre El Rampell també va voler aportar el seu granet de sorra amb 
l’espectacle d’Els Pastorets, enguany confinats. Com sempre, els actors van estar 
genials i l’escenografia, la perruqueria, el maquillatge i el vestuari eren 
espectaculars. El públic, des de casa, va col·laborar amb les aportacions en forma 
de taquilla inversa. 

La festa online, doncs, va començar diumenge 20 amb la projecció d’Els Pastorets 

Confinats, seguida de la transmissió en directe de la rifa. Ambdues van aconseguir 
reunir un gran nombre d'assistents virtuals. Gràcies a la gran feina de les famílies 
voluntàries de 4t i la Vocalia de Festes la rifa va ser tot un èxit! Va ser dinàmica, 
diverOda i es van poder reparOr els 11 fantàsOcs lots que s’havien preparat. 

Una cosa bona que ens deixa la COVID-19 és l'empaOa de la gent cap als més 
desfavorits i la resposta de l'escola ha estat increïble. S'han aconseguit recaptar  un 
total de 1.405€! (1.236€ a la rifa i 169€ als pastorets). Molcssimes gràcies a totes 
les persones involucrades per fer-ho possible. 



Advertència: Aquest petit resum 
del que va ser la trobada del 
Paràgraf no conté spoilers, podeu 
continuar llegint tranquils. 

Vam començar la trobada abans 
d’hora, amb un poema de Mario 
Benedetti que parlava de “beberse 
un tentempié”. Això és exactament 
el que fem quan ens reunim amb 
els Paràgrafs: bevem tentempiés 
per continuar vivint; i els nostres 
tentempiés venen en forma 
d’impressions que acompanyen les 
nostres lectures i que sorgeixen 
just quan ens trobem per parlar-
ne. 
D’Els nois de la Nickel en vam 
comentar moltes coses. Ens va 
semblar un llibre dur, ja que tracta 
d’una una història de racisme als 

Estats Units i transmet molt 
vivament la sensació de condemna 
inevitable que és haver nascut 
negre; però, tot i ser dur, el vam 
trobar un llibre commovedor, on hi 
ha esperança, perquè malgrat que 
parla de la maldat, el dolor i la 
pèrdua, també parla de l’amistat, 
l’idealisme i la redempció. Els nois 

de la Nickel ens va dur a un viatge 
lluny de casa nostra, mentre ens 
acostava a una realitat propera. És 
per això que ens agrada tant llegir, 
p e r v i u r e , v e u r e , g a u d i r i 
emocionar-nos. 

La pròxima sessió serà virtual, un 
dia d’aquesta primavera. Només 
c a l l l e g i r I daho d e l ’ Em i l y 
Ruskovich. Us hi apunteu? Escriviu-
nos a  biblioteca@afamallorca.cat 

2a TROBADA DEL PARÀGRAF

LA HISTÒRIA INACABADA 

Ja tenim una frase més de la història 

que us vam proposar al passat butllec. 

Us animeu a seguir-la? 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, va 

trobar un animal perdut, que era molt 

peFt, i va decidir adoptar-lo. Però, quin 

animal era? 

El 9 de desembre va posar-se en 
marxa el grup de la Xarxa 
d'Intercanvi de l'escola Mallorca! 
Ara ja en formen part 83 persones i 
s'han dut a terme moltíssims 
intercanvis. La xarxa està que treu 
fum!  

Gràcies a totes  i tots per participar-
hi i fer possible un altre tipus de 
consum on donem una altra 
oportunitat a la roba, joguines i 
moltes coses més! 

Si esteu interessats/ades a formar-
ne part, aquí teniu l'enllaç del grup 
de whatsapp:  

https://chat.whatsapp.com/
DULgM6pnsbuLmN0W0sx0zv 

Entre totes les famílies fem Xarxa!
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mailto:biblioteca@afamallorca.cat


Setmana del Contacontes a InfanFl i Cicle 

Inicial  (10-17/12) 
Com cada any, els nens i nenes de l’escola Mallorca han 
gaudit de valent amb la Setmana del Contacontes en 
català. Sis pares i mares de l’escola han vingut a explicar 
un conte a cada curs de la Comunitat de PeOts i de la 
Comunitat de Mitjans. Aquesta acOvitat, molt ben 
valorada per mestres i voluntaris, va començar ja fa sis 
anys i anava desOnada a P3, P4 i P5, però, amb els anys, 
s’ha anat consolidant i, encara millor!, ha crescut fins a 
arribar al tercer curs. Any rere any comprovem com, 
tant als infants més peOts com als més grans, els 
encanta escoltar contes de la mà dels pares i mares de 
l’escola. 
Des de la Vocalia de Biblioteca volem agrair a l’Oriol, la 
Lídia, la Sílvia, l’Horaci, la Vanessa i la Marina que hagin 
trobat una estona per explicar els contes amb 
entusiasme i alegria! També volem animar tothom a 
parOcipar en les pròximes convocatòries i descobrir el 
poder encisador de les històries narrades amb il·lusió! 

Cantada de Nadal virtual  
Com tot enguany, la tradicional cantada de Nadal també 
ha estat virtual. Professors i alumnes han preparat les 
actuacions amb molta il·lusió i els nens i nenes ho han 
fet la mar de bé. Si no heu vist l’e-mail de l’escola en 
què us enviaven el vídeo, sempre podeu visitar la 
pàgina web i gaudir-ne. Des d’aquí volem agrair als 
mestres la seva dedicació i felicitar els alumnes per les 
seves magnífiques actuacions. 

Ens han visitat els Patges Reials! 

  
Amb la propera arribada de Ses Majestats el Reis 
d’Orient, els Patges Reials han vingut a visitar les nenes i 
nens de l’Escola Mallorca. 
  
A 1r, 2n i 3r de Primària ha estat un mac màgic i ple 
d'emocions on el patge Gregori i la patgessa Estel ens 
han llegit la carta que ens han fet arribar Ses Majestats 
amb 3 desitjos amb 3 "R" de REIS . 
  
RESPECTEU, REFLEXIONEU I RIEU!!! 
  
Els patges han felicitat tots els nens i nenes perquè ho 
estan fent molt bé i estan donant bon exemple portant 
la mascareta, mantenint distància i rentant les mans 
freqüentment. Els han recordat que el millor regal és 
estar junts, tenir amistats, persones que ens esOmen, 
poder seguir aprenent, escoltant als altres i esOmar. A 
més, han portat uns llibres molt interessants per 
comparOr tota la classe! I els nens i nenes els han 
entregat les cartes dels seus desitjos i han aprofitat per 
fer mooooooltes preguntes!  
  
Els Patges no han volgut perdre l'ocasió i també han 
passat per les classes d'InfanOl a saludar i recollir les 
cartes per Ses Majestats. Quina emoció!!!! 

L’ESCOLA ENS INFORMA



PROPERES XERRADES ONLINE:

 

27/01: Xerrada amb la 

nutricionista d’ALCOES

A les 17.45 h en primera 
convocatòria i a les 18 h en segona, 
l'empresa ALCOES, que gestiona el 
menjador, convoca una reunió en 
què la nutricionista que supervisa els 
menús pugui explicar el projecte de 
reducció de proteïna animal en què 
participa l'escola. Podeu enviar les 
vostres preguntes, inquietuds i 
suggeriments per correu 
a menjador.escola@afamallorca.cat 
per traslladar-les a la nutricionista 
amb antelació.
 

03/02: Xerrada “Resolució de 

conflictes i assetjament”

De 18.30 h a 20 h el director de 
l’Escola, Daniel Rocandio, l’Èrik 
Canals, pare de l’escola i metge de 
família, i el Jordi Collell, psicòleg 
infanto-juvenil,  reflexionaran sobre 
l’assetjament escolar, els efectes 
que provoca i el paper que hi por 
jugar la comunitat educativa (les 
famílies i l’escola).
 

08/02: Xerrada sobre la 

contaminació a Barcelona

En Miquel Ortega, consultor 
mediambiental i pare de l’escola, ens 
parlarà sobre la contaminació a 
Barcelona i la seva relació amb 
l’entorn escolar.

Dia de la Pau (30/01) 
Per conmemorar el Dia de la Pau, la setmana del 25 al 
29 de gener totes les nenes i nens de l'escola han 
treballat els valors a través de la cançó de "La mirada 
estràbica" que ens va fer arribar la Vocalia de Gènere. 
Cada alumne ha fet un dibuix i cada classe ha triat una 
paraula per definir el seu grup en relació als valors que 
surten en aquesta cançó.  

Coeduca't New 
La Comissió d'Equip Impulsor ha treballat per fer 
possible el Coeduca't News, un espai d'informació que 
s’ha col·locat dins al plafó que hi ha a la porta del carrer 

Villarroel.  

mailto:menjador.escola@afamallorca.cat


Teniu alguna idea per passar 

una bona estona que vulgueu 

comparOr? Esperem les 

vostres propostes a 

comunicacio@afamallorca.cat 

per publicar-les als propers 

butlleOns. 

IDEA CONFINADA:  GALETES FÀCILS DE 

XOCOLATA  

El Lucas i el Matías ens envien una 

deliciosa recepta de galetes que podeu 

provar a fer aquest Nadal. 

INGREDIENTS

250g de mantega a temperatura ambient 

125g de sucre 

30g de cacau en pols 

300g de farina 

5g de llevat  

Calentar el forn a 180C. 

Mesclar la mantega i el sucre fins que es 

formi una crema suau.  

Tamisar el cacau i barrejar-lo amb la 

mescla.  

Repetir el procés amb la farina i el llevat, 

barrejant de tant en tant, fins a obtenir una 

massa homogènia.  

Formar boletes amb la massa i posar-les 

sobre una safata coberta amb paper de 

forn.  

Aplanar les boletes amb una forquilla. 

Podeu guarnir-les amb petites boletes de 

sucre com a decoració nadalenca. 

Posar-les al forn de 12 a 14 minuts.  

Aguanten molts dies... però estan tan bones 

que és probable que no pugueu estar-vos 

de menjar-vos-les totes! 

Toques algun instrument i voldries 
tocar a la festa de Santa Cecília? 
T’agrada la faràndula i vols fer de 
patge reial? Tens furgoneta i 
disponibilitat per dur coses amunt o 
avall? Ets dona i ciencfica i ens vols 
ajudar a trencar estereoOps el 8 de 
març? Et dediques a la jardineria, ets 
la reina del bricolatge o un manetes 
de tota la vida? T’agrada maquillar? Si 
tens ganes de col·laborar amb l’AFA, 
apunta’t a la llista de voluntaris i 
voluntàries. Anima’t, les famílies 
també fem escola! 

Envia'ns un e-mail amb les teves 
dades (nom, classe, ocupació, adreça 
d’e-mail o telèfon de contacte) a 
aulaoberta@afamallorca.cat 

CRIDA 
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      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 

SABÍEU QUE... L’AFA té canal de 

Youtube per anar penjant vídeos 

on ens pugueu conèixer millor. De 

moment, n'hi ha tres, on podreu veure 

la presentació de l'AFA, conèixer la 

nostra speaker d'enguany i descobrir la 

feina de la Vocalia de Menjador. Visiteu-

lo i conegueu-nos millor!

Una científica neix o es fa? 

Moltes nenes volen anar a la Universitat.               
Hi ha més dones que homes amb títols d’estudis

superiors. Aquest valor es redueix molt en carreres 
relacionades amb ciència, ingenieria i tecnologia. 

No és suficient tenir una predisposició per a la ciència.                                                                                                         
Les nenes necessiten Mestres inspiradores per tal que                                                                        es 
se’ls desperti la vocació i arribin a ser científiques.

Un mirall on mirar-se

La Visibilitat dels descobriments de les dones                                                                               
científiques és fonamental per crear rols en què                                                                             
les nenes puguin veure’s reflectides i així tancar                                                                           
la bretxa de gènere en ciència.

Hi ha moltes dones fent investigació, però els 
llocs de direcció dels laboratoris i dels centres 
d’investigació estan majoritàriament en mans 
d’homes.

S’ha de treballar perquè aquesta situació canviï.

És molt important que les nenes i els nens vegin 
que la ciència no és un món d’homes.

Trencar els motlles i eliminar estereotips per 
canviar la situació és cosa de tots i totes. És 
important implementar mesures com la jornada 
flexible i eliminar determinades formes 
discriminatòries d'expressar-se en els llocs de 
treball. Les científiques d’avui han hagut de ser 
molt valentes i perseverants per arribar on som. 
És important que les nenes ho puguin percebre i 
seguir treballant amb aquests valors.

11 Febrer 2021

Dia internacional de la Dona i la Nena en la ciència

Es pot néixer amb una ment investigadora:  de 
naturalesa racional i  escèptica per a tot el 
que no pugui ser provat. Amb una gran 
curiositat per tot allò que ens envolta.

Vocalia de Gènere i Diversitat
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