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CALENDARI 

17/03: Xerrada consum responsable de peix 
19-22/03: Inscripció colònies (online) 
26/03: Tall carrer Londres 
29/03 - 5/04: Vacances de Pasqua 
9/04: Tall carrer Londres 
23/04: Jocs Florals + Festa de Sant Jordi 
23/04: Tall carrer Londres 
25/04: Concurs de lectura en veu alta 

Les famílies de 1r vam decidir plantar cara a un 
Carnestoltes de pandèmia que semblava que havia de ser 
avorrit i li vam donar la volta per fer-lo divertit. Aquella 
setmana la Reina Carnestoltes ens va portar idees 
esbojarrades perquè fos la setmana més divertida de 
l’any. I l’últim dia, aprofitant que coincidia amb la 
Setmana Internacional de la Dona i la Nena en la 
Ciència, vam organitzar una jornada de ciències d’allò 
més original per a tots els infants de l’escola. 
Després de passar pel tradicional túnel, tot mantenint els 
grups bombolla, les mares i els pares científics de 1r 
curs, acompanyats pel grup de teatre El Rampell, van 
delir els i les alumnes amb un recorregut per set racons 
de ciències: de física, de química, d’òptica, d’energies 
renovables, de biologia, de computació i d’astronomia. 
Que les pomes, a part de bones, ens ajuden a explicar 
que tot el que puja baixa? És la llei de la gravetat de 
Newton! Que l’aigua i l’oli mai es barregen i que es pot 
inflar un globus sense bufar? I tant! I no cal tenir 
súperpoders! Que una fletxa situada darrere una ampolla 
canvia de direcció si afegeixes aigua a l’ampolla? Òndia, 
i sense vareta màgica! Que un poll té 6 potes? Que 
mono! I t ambé t é dues an tenes ! Que una 
supercomputadora fa càlculs en paral·lel? Sííí, ens vam 
convertir en ordinadors i vam sumar tots junts! Que es 
pot engegar un rellotge amb una llimona? És clar, 
l’energia és per tot arreu! Que la lluna va canviant de 
forma perquè la Terra li fa ombra? I tant, no es fa pas 
amb una goma d’esborrar! 
A cada racó, de la mà de científics i científiques de 
renom com Hipàcia d’Alexandria, Isaac Newton, Marie 
Curie, Albert Einstein, Ada Lovelace, Jane Goodall i de 
l’activista Greta Thunberg, els infants van poder gaudir i 
col·laborar d’aquests i molts altres experiments que els 
van sorprendre, els van fer pensar i reflexionar i els van 
mostrar que tenim un món molt gran per explorar. 

Sens dubte un Carnestoltes per recordar. Visca la ciència 
i visca les idees esbojarrades. Gràcies a totes les famílies 
que les duen a terme i gràcies a la plena confiança de 
l’Escola en la nostra AFA!

CARNESTOLTES DE PANDÈMIA? 
CARNESTOLTES DE CIÈNCIA!



El 3 de febrer d’enguany hem inaugurat el cicle de 
xerrades de la vocalia Escola de Famílies amb la 
xerrada “Prevenció, resolució de conflictes i 
assetjament”. La proposta pretenia reflexionar sobre 
l’assetjament escolar, els efectes que provoca i quin 
paper hi podem jugar la comunitat educativa, tant 
famílies com escola, i quines actuacions podem portar 
a terme per a la prevenció, detecció i intervenció 
d’aquest problema. 
Vam comptar amb la presència de Jordi Collell, 
mestre, psicòleg i màster en psicopatologia infanto-
juvenil (UAB); de Daniel Rocandio, actual director de 
l’escola Mallorca, que té catorze anys d’experiència 
com a mestre i en els últims anys ha participat de 
forma activa en les Xarxes pel Canvi i en grups 
impulsors, i d’Èrik Canals, que forma part del grup de 
teatre El Rampell de la vocalia de Festes de l’AFA 
Mallorca. 
L’assistència de 94 persones va evidenciar l’interès 
col·lectiu per aquesta qüestió, que ens interpel·la a 
tota la comunitat a seguir treballant-hi des de 
diferents perspectives de forma proactiva, sobretot 
des de la prevenció, eina que se’ns va presentar com 
la més efectiva per abordar les situacions de conflicte 
i el bullying. 
Jordi Collell va començar amb la distinció entre 
l’assetjament escolar o bullying i els conflictes. 
Segons ell, les relacions entre iguals tenen un paper 
molt rellevant en la socialització, el desenvolupament 
emocional i els aprenentatges dels infants, i les 
influències generalment són positives, però que no 
sempre són així. En ocasions, es configuren sota un 
esquema de domini-submissió que pot conduir a 
processos de victimització. La millora de les relacions 
entre l’alumnat comporta necessàriament una 
reducció significativa de la conflictivitat, una major 
inclusió de tots els infants, un augment de l’èxit 
escolar i, en definitiva, una millora de la qualitat de 
vida de totes les persones que conviuen als centres. 
Daniel Rocandio ens va parlar, entre altres coses, de 
l’existència de la comissió de convivència a l’escola, 
del pla de convivència i de la seva experiència i 
estratègies a les classes d’Educació Física i l’Èrik 
Canals va explicar l’experiència del Grup Rampell, 
que l’any passat va representar, davant d’alumnes de 
5è i 6è, una obra que aborda el problema de 
l’assetjament escolar amb l’objectiu de visibilitzar-lo, 
obrir un espai per parlar-ne i prevenir-lo. 
En l’espai final de debat van sorgir moltes preguntes i 
us en compartim algunes. Tota la comunitat educativa 
volem el millor per a la nostra canalla i des de la 

vocalia us animem que totes i tots continuem 
treballant-hi i formant-nos, famílies, escola i personal 
de l'espai menjador i de les activitats extraescolars. 
Que el silenci desaparegui i doni pas al debat!  “Com 
s’inicia una situació de bullying?” “Quins són els 
primers indicis que indicarien que la situació es pot 
complicar en el futur?” “Com s'anima una criatura a 
no quedar-se callada davant la situació sense posar-li 
una càrrega de responsabilitat? A mi em preocupa 
especialment el tema d'ignorar o no incloure una 
nena o un nen als diferents grups que hi pugui haver 
a la classe. Encara que no sempre serà un símptoma 
que s'està produint un assetjament, aquest fet es dona 
i té un impacte important en els infants. Com s'ha  
d'intervenir?” “A quina edat comença aquest tipus 
d'agressió a consciència? És a dir, quan comencen a 
fer-ho de forma intencionada?” “En quina mesura 
hem d'estimular que nenes i nens aprenguin a 
gestionar conflictes sense l'ajuda dels adults o, pel 
contrari, els hem de dir que ens facin partícips de 
qualsevol conflicte?” ¿Com es gestionen aquests 
conflictes dins de l’aula avui en dia a l’Escola 
Mallorca? ¿Reben algun tipus de formació en aquests 
àmbits els professors?” “Es pot crear un espai a la 
classe on els alumnes puguin parlar dels temes que 
els preocupen? Baralles pel futbol, insults, obrir la 
porta a parlar de l'exclusió o "maltractament" 
d'algun alumne de forma més oberta?” 
 Per últim us deixem material perquè el pugueu 
consultar: 
 · Web de Jordi Collell: www.bullying.cat Guies per a 
famílies i per a escoles amb diversos recursos. 
· Protocol d'Ensenyament: http://xtec.gencat.cat/
web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/
protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/
documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-
entre-iguals.pdf  
· Gestió i resolució positiva de conflictes. 
Departament d’Ensenyament. http://xtec.gencat.cat/
web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
0079/bdede8a3-f5e8-4af5-b517-69fd38d5aa2f/gestio-
resolucio-positiva-conflictes.pdf 
· Espai famílies. Departament d’Ensenyament: http://
educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/  
· Espai famílies. Assetjament. http://
educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
ajudem-fills/assetjament/ 
  
Vocalia Escola de Famílies 

Xerrada “Prevenció, resolució de conflictes i assetjament 
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Teniu alguna idea per passar 

una bona estona que vulgueu 

compar5r? Esperem les 

vostres propostes a 

comunicacio@afamallorca.cat 

per publicar-les als propers 

butlle5ns. 

GRUP D’ESCACS ONLINE 
Quedem dissabte a les 17 h per jugar a Escacs online? 
Si els i les alumnes del Mallorca tenen ganes de jugar 
una partida online, ajudem-los a contactar entre ells/es 
perquè tornin a jugar tots/tes junts/tes, des de 1r fins a 
6è. Apunteu-vos al grup d’Escacs Mallorca: 
https://chat.whatsapp.com/
HmQNp3GAWepLxK1jIwT07s 
 
Recordeu que és imprescindible registrar-se a 

LICHESS. 

LA HISTÒRIA INACABADA 

Tenim una nova frase de la història que 
us vam proposar al passat butlletí. 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 petit, i 
va decidir adoptar-lo. Però, quin animal 
era? Tenía cua de castor, potes de 
llúdriga i bec d'ànec! Quin és aquest 
animal tan estrany? 

SABÍEU QUE... Les colònies 
d'enguany es duran a terme del 28 
al 30 de maig. Les inscripcions són 
online del 19 al 22 de març. Teniu 
tots els detalls al web de l'AFA.

L’AFA ja té Instagram. Si 
encara no ho feu, seguiu-
li la pista per no perdre-us 
cap novetat!
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ENS SUMEM AL 100TÍFIQUES  
En motiu del Dia de la Dona i la Nena en la Ciència, enguany s’ha celebrat la segona jornada de la iniciativa 
"100tífiques". Des de l’AFA i l’Escola ens hem volgut sumar a aquesta iniciativa. Els i les alumnes dels últims 
cursos de l’escola han rebut la visita de tres científiques, la Núria Ruiz, la Beatriz Eguzkitza i la Gemma. 
Si en voleu saber més, visiteu https://www.donesiciencia.cat/100tifiques

Espai coeducació de Llibres de Dones 
La comissió d'equip impulsor de l'escola ha planificat i 
dut a terme diverses activitats educatives al voltant del 
Dia de la Dona en què han participat totes les nenes i 
nens de l'escola.  
Es va preparar una paradeta de llibres coeducatius i 
cada curs va triar aquell que li va agradar més. A 
classe el van llegir i van escriure una frase com a 
resum. 
Amb totes les frases, es va fer un vídeo amb la 
col·laboració de l'alumnat de 6è i el dia 8 de març es 
va presentar a totes les aules. Podeu veure el vídeo al 
canal de Youtube i a l’Instagram de l’Escola.

L’ESCOLA INFORMA

La Beatriz Eguzkitza, mare d’un alumne de l’escola, ha fet una xerrada a les 
classes de cinquè de primària amb la finalitat de contribuir a trencar els estereotips 
que encara existeixen en el món de la ciència. La Beatriz, llicenciada en Física per 
la UB, amb un màster en energies renovables i doctorada en mecànica 
computacional a la UPC, ha analitzat amb l’alumnat la situació actual de les dones 
en el camp de la investigació científica i els ha explicat la tasca que actualment 
desenvolupa al centre de supercomputació de Barcelona. En els quinze anys que fa 
que hi treballa, ha participat en diversos projectes que han servit per optimitzar el 
disseny d'un parc eòlic per tal d'extreure'n més energia, per millorar l’eficiència en 
la ventilació dels edificis o, fins i tot, per estudiar com ha de ser un bon vàter! Però, 
des de fa quatre anys, s’ha especialitzat en entendre millor el sistema respiratori i 
poder contribuir, així, a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Tot 
això, gràcies a que amb divuit anys va decidir estudiar física, motivada per la idea 
romàntica de descobrir els misteris de l'univers! 
La Gemma Asins, mare d'una alumna de l'escola, va fer un taller d'experiments 
de Física a l'alumnat de 4t de primària. Ella és llicenciada en Física per la UV 
(Universitat de València) amb l'especialitat de Física del Medi Ambient i també 
està formada en Didàctica de Física i Química. Treballa com a professora de 
Física i Química  d'ESO i Batxillerat en un institut públic. Ja fa cinc anys que el 
realitza en el marc de la Setmana de la Ciència per tant que els i les alumnes 
descobreixin la Física, una matèria que encara desconeixen, però que veuran que 
és molt més propera del que creien. Mitjançant diversos experiments de les 
diferents branques de la Física (òptica, mecànica, electromagnetisme...) els nens i 
les nenes de 4t van poder descobrir:  quina seria la condició que hauria de 
complir el seu cos per poder ser invisibles, com funciona un tren de levitació 
magnètica després d'experimentar amb imants, comprovar com un ou pot resistir 
el pes d'un d'ells sense trencar-se i així analitzar les forces i el seu equilibri. 
També van poder veure com funciona el cotxe elèctric més petit del món i com 
aquest motor ens ajudaria a mitigar el canvi climàtic! Tan de bo l'espurna de la 
ciència i la fascinació per la física s'hagi encès en elles i ells per poder tenir en un 
futur científiques i científics que vulguin contribuir a millorar el nostre món! 
La Núria Ruiz, Doctora en Química i professora  titular a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i 
Virgili, va visitar els alumnes de sisè de l’escola. La Núria, a banda de ser científica i dedicar-se a la recerca en 
l’àmbit que la química inorgànica, treballa en el camp de la comunicació social de la ciència. Imparteix tallers i 
xerrades a estudiants, posant especial atenció a visibilitzar l’important paper de les dones científiques al llarg de la 
història per tal de despertar vocacions  científiques entre les nenes. 
Gràcies a les tres. Estem ben que segurs que amb les seves experiències hauran despertat molta curiositat i algunes 
vocacions! 

https://www.donesiciencia.cat/100tifiques


PROPERES XERRADES ONLINE:
 
Des de l’escola de famílies de l’AFA, 
periòdicament us oferirem nous continguts 
amb informació útil i recursos al vostre 
abast relacionats amb l'educació en comunicació, 
així com propostes que us convidin a reflexionar i 
estratègies que es puguin posar en pràctica a les 
llars.  
  
En aquest web https://www.educac.cat/families podreu 
trobar informació del vostre interès. 
  
De moment, per als propers mesos, estan 
planificades les següents. Trobareu els enllaços a 
l’agenda del web de l’AFA. 
  
17/03 – 17.30h: CONSUM RESPONSABLE DE 
PEIX 
Què és el peix de proximitat? Què és el peix de 
temporada? Com reconeixem la seva procedència? 
Quins són els circuits de pesca tradicionals i més 
sostenibles? Quins són els circuits de la 
comercialització del peix? Què són les cistelles de 
peix de proximitat? 

  
En aquesta xerrada de 45 minuts organitzada per 
l’espai de consum responsable de l’Ajuntament de 
Barcelona ens respondran aquestes preguntes de 
forma dinàmica i entenedora. A continuació, 
manipularem el contingut d’una cistella fresca de 
peix de temporada i proximitat i el compararem 
amb espècies de no proximitat. 
  
L A R E L A C I Ó D E L S I N FA N T S I E L S 
ADOLESCENTS AMB EL MÓN AUDIOVISUAL I 
ELS DISPOSITIUS AMB QUÈ INTERACCIONEN 
En aquesta xerrada, que es durà a terme al tercer 
trimestre en una data en encara per determinar, 
s’abordarà la comunicació des de la perspectiva de 
les famílies, per parlar de la relació dels infants i 
els adolescents amb el món audiovisual i els molts 
dispositius amb els quals interaccionen.

IDEA CONFINADA 
En Mario, de P5, ens explica què fa mentre és a casa... 
Durant el confinament, en Mario va començar a veure 
vídeos a la tablet de gent que enganxava diferents 
objectes entre sí per crear obres d'art. Un dia va mirar 
les escombraries i hi va trobar taps d'ampolles, capsetes 
de pebre vermell, rotllos de paper... i amb una pistola 
de silicona calenta va començar a "enganxar-ho" tot. 
I el que va començar com una idea per matar 
l'avorriment, s'ha convertit en un gran hobby. En Mario 
es diverteix tant amb les seves "enganxures" que cada 
dos per tres construeix robots, peixos i fins espases 
làser per als seus amics! 
Ara el seu pare li ha fet un lloc al seu estudi, on 
comparteixen material i s’asseuen junts a crear art. 
Estic segura que són una gran inspiració l’un per a 
l'altre.

Enganchures, l’art reciclat d’en Mario

https://www.educac.cat/families


Aquest any s’ha creat una Vocalia de Gènere i 
Diversitat a l’AFA de l’Escola i, juntament amb 
l’equip educatiu, volem posar èmfasi en la coeducació 
i en la igualtat de possibilitats per a tots els infants. 
Ens preocupen les dades que confirmen que les dones 
s’autodescarten pel que fa a ser matemàtiques, físiques 
o enginyeres; una limitació que s’accentuarà amb 
l’edat per temes de conciliació. A Catalunya, només el 
20% dels catedràtics són dones. Només el 28% dels 
investigadors del món i el 35% dels estudiants de les 
carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques) són dones. A Catalunya, només el 26% 
dels càrrecs directius dels Centres de Recerca són 
dones i en estudis de tecnologies de la informació i 
comunicació el percentatge de dones graduades és del 
21%. 
Per tal de saber a què es vol dedicar l’alumnat de 
l’escola i si hi ha diferències entre nenes i nens hem 
fet un estudi descriptiu mitjançant una senzilla 
enquesta que constava d’una única pregunta “A què us 
voleu dedicar quan sigueu grans?” 
Visió general 
Els nens i les nenes han plantejat 121 possibles 
professions futures que hem agrupat en camps 
professionals segons la classificació d’educaweb.cat. 
Si us interessa, podeu veure les taules penjades al 
taulell Coeduca’t News del carrer Villarroel. N’hi ha 
de francament curioses com doctor de mussols, espia 
o agent de borsa. També hi ha qui es vol dedicar a fer 
feliç els altres! 

La professió més escollida és la de professor/a amb 38 
alumnes (10,25%) ; a Infantil és la de metge amb 15 
respostes ( 11,5% dels alumnes d’infantil) i a Primària 
professor/a amb 31 (12% dels alumnes de primària). 
13 respostes (3,5% dels alumnes)  indiquen que volen 
dedicar-se a noves professions com la de gamer, 
streamer o youtuber. 
Les categories professionals més escollides són Esport 
i educació física (11,93% dels alumnes) i Educació i 
formació (10,48%), fet que ens fa pensar que els 
infants s'emmirallen en referents propers com ara 
mestres o esportistes admirats. 
Col·lateralment hem descobert que cap alumne vol 
dedicar-se a Idiomes, filologia, traducció i 
interpretació, i molt pocs volen fer-ho a Agricultura, 
jardineria i mineralogia. Sospitem que estar ubicats al 
bell mig de l'Eixample hi ha tingut alguna cosa a 
veure.

Els nens i les nenes 
Quant a diferències entre nenes i nens, observem que 
les nenes principalment es volen dedicar a Educació i 
formació (19%), a Sanitat i salut (13%), a Música, 
dansa i teatre (11,5%) i a Zoologia i veterinària (9%), 
mentre que els nens opten per l’Educació física i 
l’esport ( 17%), els Cossos de seguretat i criminologia 
(14%), les Ciències experimentals (9%) i la 
Comunicació (7%). Aquest darrer camp professional, 
que inclou les noves professions, només ha estat 
escollit per una nena que dubtava entre ser streamer i 
una altra feina. 
Els camps professionals més escollits pels nostres 
nens i nenes coincideixen força amb els observats en 
l’enquesta d’Adecco de l'any 2018 a infants espanyols 
de 4 a 16 anys, on es posava de manifest que els nens 
volen ser futbolistes (18,9%), policies (9,7%), 
professors (7,7%) o youtubers (6,1%), mentre que les 
nenes aspiren a ser docents (30,3%), veterinàries 
(9,6%) o metges (8,1%).

A QUÈ ES VOLEN DEDICAR LES NENES I ELS NENS DE L’ESCOLA QUAN SIGUIN 
GRANS? 



      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 

Pel que fa als cursos d’infantil:
A primària:

Conclusió 
Així doncs, podem concloure que els nens i les nenes 
continuen tenint preferències professionals clarament 
diferenciades i estereotipades i això ja s’observa des de 
P3. Podríem pensar, doncs, que interioritzem els rols de 
gènere fins i tot abans d’aprendre a parlar. 
Aquestes dades ens animen a continuar treballant per tal 
que els estereotips i la discriminació sexual no continuï 
condicionant el futur dels nostres infants i que es puguin 
dedicar a allò que els agradi, els faci sentir bé i els 
desperti curiositat i no a allò que la societat espera 
d’ells.

      youtube: AFA Mallorca 
      Instagram: afa_mallorca 

mailto:secretaria@ampamallorca.com
http://www.afamallorca.cat

