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CALENDARI 

28/06: Primer dia del Casal d’estiu 

13/09: Primer dia de curs 21-22

Venien totes a contracorrent, l’any es presentava 

difícil, amb mil reptes per superar, però el Club de 

lectura Paràgraf ha demostrat saber fer pinya per 

tirar sempre endavant! 

Aquest curs 2020-2021, contràriament al que ens 

podíem imaginar, hem sabut acompanyar-nos en la 

lectura i una mica més enllà! Durant els pitjors dies 

de la pandèmia, quan gairebé tothom estava tancat a 

casa, l’equip de Biblioteca es va plantejar què fer: 

deixar el Club aparcat fins que tornessin els bons 

temps?, intentar fer alguna sessió virtual?, fer un 

parèntesi momentani i avançar segons la pandèmia 

ens deixés respirar? 

Va ser la guspira d’energia d’un membre del club que 

ens va fer reaccionar. De seguida, vam reprendre les 

sessions, en format virtual (no ens n’hem saltat cap, 

aquest curs) i vam omplir les llargues hores de 

confinament amb un grup de WhatsApp que bullia: 

fèiem preguntes literàries, recomanacions i 

propostes, penjàvem poesies que ens encoratjaven, 

somniàvem amb biblioteques d’arreu del món i amb 

els viatges que faríem junts, algun dia, per visitar-

les... 

Ens hem trobat a través de les lectures, ens hem fet 

companyia i ens hem motivat a superar les dificultats 

del dia a dia. També, és clar, hem 

llegit llibres, i quines lectures! Doncs, 

si ens pensàvem que llegiríem 

literatura lleugera per omplir les 

hores tranquil·les, res més allunyat 

de la realitat. Vam decidir llegir tres 

llibres intensos, difícils, d’aquells que 

remouen: Els nois de la Nickel de Colson 

Whitehead, Idaho d’Emily Ruskovich i 

Claus i Lucas d’Agota Kristof.  

I per si no en teníem prou, hem organitzat un 

monogràfic de Mercè Rodoreda, hem llegit Jardí vora el 

mar d’aquesta gran autora i n’hem après moltes coses 

que no sabíem. 

Ens n’hem sortit dignament de les sessions virtuals i, 

fins i tot, podríem dir que ens hi hem habituat, però, 

quan hem pogut, ens hem tornat a reunir 

presencialment. 

Ha sigut un any de reptes, però, sobretot, ha sigut un 

any d’aprendre a fer pinya i, de ben segur, les estones 

compartides amb el Club Paràgraf quedaran com a 

records bonics d’aquest malaurat temps de 

pandèmia. 

De cara al curs que ve, no parem de posar-nos reptes 

que ens emocionen. Prepararem rutes i excursions 

literàries, un monogràfic de ciència-ficció, assistirem 

al Festival Internacional de Poesia, anirem al teatre 

de la mà de Guimerà, ens podreu trobar a les xarxes 

i, com no pot ser d’altra manera, compartirem 

lectures. 

Ens hi voleu acompanyar? Poseu-vos en contacte 

amb: biblioteca@afamallorca.cat 

QUIN GRAN CLUB, AQUEST CLUB DE LECTURA PARÀGRAF! 
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VOCALIA DE MENJADOR 

Durant els mesos de març a maig, els delegats i delegades de totes les classes van tenir l'oportunitat de provar els 
menús que es preparen diàriament per als alumnes. Ha estat una gran oportunitat, molt ben rebuda i agraïda pels 
delegats, perquè van poder conèixer de primera mà el menjar que se serveix al menjador de la nostra escola. 

Aquesta iniciaAva s'ha coordinat des de la Vocalia de Menjador de l'AFA amb l'empresa Alcoes, per conèixer de prop 
el projecte 'Menjadors escolars més sans i sostenibles', impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB ). L'objecAu del projecte és millorar la salut dels escolars amb una alimentació més 
sostenible que inclogui un major consum de proteïna vegetal i avançar en la conscienciació de la ciutadania sobre la 
necessitat d'evolucionar cap a aquest model d'alimentació. S'inclouen menús amb més presència de proteïna vegetal 
(principalment llegums) i menys carn vermella i/o processada per protegir la salut dels escolars. 

Des de la Vocalia de Menjador es va intentar que els tasts dels menús es duguessin a terme els dies sense proteïna 
animal i els dies on hi hagués aquells plats que més críAques s'havien rebut per part dels infants.  

El procés ha estat el següent: cada setmana els delegats d’un curs feien la cata i passaven a recollir el menú en 
tuppers pel menjador al migdia. Hi anaven dos delegats per tast, dos o tres dies a la setmana depenent del curs (tres 
en el cas dels cursos amb tres grups classe). Un cop tastat el menú, cada delegat enviava els seus comentaris a la 
Vocalia. 

Les opinions rebudes en general han estat força posiAves, amb assenyalaments i apreciacions molt correctes per part 
dels “catadors”, que es faran arribar a Alcoes i a les famílies de l'escola. Els comentaris també es penjaran al web de 
l'AFA. 

Ens agradaria aprofitar aquest espai per agrair als delegats i delegades "catadors" la seva parAcipació i les seves 
aportacions i a l'empresa Alcoes el fet de facilitar la realització d’aquesta prova de menús qualsevol dia de la setmana. 
Atesa la pandèmia, no va ser possible que els delegats i delegades accedissin al menjador, per així també poder 
parAcipar d'aquest horari amb els alumnes, però tot el funcionament ha estat molt ben coordinat per Alcoes. 

Esperem que aquesta iniciaAva ens serveixi per seguir millorant en l'alimentació dels nostres fills i filles en l'espai de 
menjador escolar, així com per treballar conjuntament en la saAsfacció dels infants i les famílies en aquest espai. Com 
a Vocalia hem estat molt saAsfets que les famílies coneguin millor els aliments i la confecció dels menjars per part del 
menjador de l'escola. 

Bones vacances i ens trobem el proper curs amb més forces! 

Els alumnes ens han respost aquesta pregunta i aquí teniu les 
seves respostes:  

- El que més m’agrada es que la par8da duri molt. 

- L’emoció de jugar i la concentració. 

- El mate del pastor. I que els rivals siguin bons. 

- Hacer jaque mate. 

- La concentració. 

- Mi profesor Jorge me ayuda en ajedrez. Es mi primer 
amigo y he mejorado mucho. Siempre me ganan, pero 
lo importante es diver8rse. Me gusta el ajedrez y me 
lo paso genial. 

- El ajedrez hace que piense más las cosas. Creo que 
ayuda a la mente, es relajante. Creo que es un juego 
que se puede jugar con cualquier edad y siempre te 
diver8rás.  

- M’agraden molt escacs. El meu professor és el millor i 
es diu Jorge. Ajuda molt, el meu profe. I ajuden molt a 
pensar. 

- Con mi profesor me lo paso mejor, aprendo más. He 
pasado de no ganar ninguna par8da a ganar un 
torneo, y eso ha sido gracias a las ganas y al 
aprendizaje durante estos años. Además se piensa 
mucho. 

QUE ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DELS ESCACS?



QUÈ HA PASSAT? 
TALLS DE CARRER 
Durant tot el curs des de l’AFA s’han fet 
talls per reivindicar la pacificació de 
l’entorn ecolar. Malauradament, els 
r e s u l t a t s d e l s P r e s s u p o s t o s 
Participatius i el projecte per pacificar 
el carrer Londres no ha sortit escollit. 
Us volem donar les gràcies pels més de 
1.000 vots! Seguirem treballant per 
millorar els entorns de l ’Escola 
Mallorca!

XERRADA VIDEOJOCS (9/06)  
El dimecres 9 de juny vam poder comptar amb  l’Adriana Gil-
Juárez i el Joel Feliu, que treballen a la Facultat de Psicologia de 
la UAB, perquè ens expliquessin el seu punt de vista amb relació 
a l'acompanyament en l'ús de les xarxes socials i els videojocs. 
També ens va acompanyar la Remei Gómez, tutora de sisè i 
coordinadora d’informàtica, que ens va comentar que l’any que 
ve l'escola redactarà el nou document d’Estratègia Digital. Va ser 
molt interessant.  
Moltes gràcies a tothom! 

Com ja és tradició, el penúlAm dia del curs els es va 
celebrar el comiat dels alumnes de 6è i les seves 
famílies. En un any marcat per les restriccions arran de 
la pandèmia, aquesta festa no va seguir les pautes 
habituals, però sí que va ser igual d’emoAva.  

L’acte va començar a la  pista poliesporAva, amb una 
cantada dels alumnes. Després del parlament del 
director, els alumnes van tornar a actuar, aquesta 
vegada amb una moguda i diverAda dansa urbana. 
Seguidament va tenir lloc el lliurament de d’orles i 
diplomes, seguit de les fotos de rigor i el llançament de 
birrets. 

D’aquí vam passar al porxo, on vam veure un power 
point que il·lustrava la trajectòria de la promoció a 
l’escola. Ens va faltar el pica-pica, que la pandèmia ens 
va fer evitar, però estem saAsfets d’haver pogut 
comparAr aquest moment amb els alumnes i les seves 
famílies. Esperem que el curs vinent puguem fer l'acte 
al gimnàs per no tenir tanta calor! 

Al dia següent, tots els cursos de la comunitat de Grans 
van acomiadar-se dels alumnes de 6è amb un acte ple 

de tendresa i emoció que els ajudarà a endur-se un bon 
record. Podeu veure’n les fotos al web de l’escola. 

Volem agrair el professorat de l'escola tant d'ara com 
de cursos anteriors el seu acompanyament a l'alumnat 
en aquest moment tant especial. També a les famílies i 
a l'AFA de l'escola. Moltes gràcies. 

I, a tot l'alumnat, els desitgem molta sort en aquesta 
nova etapa. Sempre Andreu la porta de l'escola oberta. 

COMIAT DE SISÈ (21/06)



Tot va començar amb una llista. Era de paper i hi sor7en 
els noms complets: Pau, Luis, María, Lucas, Roger, Berta, 
MarA... Havia entrat! Quins d’aquests serien els seus 
amics i amigues? Amb qui jugaria al pa7? Com serien les 
seves mestres?  

El món començava a fer-se gran. Era un món màgic de 
Fades i Pandes, del qual a casa arribaven poques històries. 
Un dia van començar exis7r Dinamarca i Xile, també la 
Xina, Pakistan, Colòmbia, el País Basc... aquest món ple de 
cançons, de contes, de pintura, de manualitats, de jocs, de 
parc, era meravellós.  

Amb l’arribada a primària, van arribar nous companys i 
tots vam començar a ser un. Mescla interessant, 
es7mulant, amb noves veus i nous mons, per descomptat. 
Va arribar la lectura, els llibres, l’escriptura, els deures, els 
escacs, l’anglès, les colònies i moltes altres experiències 
vitals. Els grups de WhatsApp, més informació, alguns 
malentesos, tot amb fàcil solució, per sort. L’escola 
sempre al costat, sempre a les nostres vides. 

Con7nuaven creixent, canviant... conver7nt-se en tot allò 
que son ara. Pel camí n’hem perdut alguns, que han 

marxat per anar a altres escoles, a altres pobles, a altres 
països. Nosaltres, els que som ara, hem con7nuat vivint 
moltes més coses junts: par7ts de futbol, jocs al pa7, amb 
pilotes de fang, converses, rialles, cromos, balls, 
excursions, protestes, menjadors, bromes, fins i tot alguna 
tristesa.  

Ens hem vist en mig d’una pandèmia i ens hem trobat a 
faltar.  

Finalment, ha arribat el nostre úl7m any i, amb 
mascaretes per mig, per sort hem pogut tornat a estar 
junts amb exàmens, sor7des, discussions, debats, mesures 
de seguretat, companyonia... Hem estret els llaços 
d’amistat que ja s’anaven creant des de la llista inicial.  

Marxem amb bons records i amb bons amics.  

La nova etapa comença amb noves llistes. Ara, sense nom: 
PaPeEl, LuMafa, ArVaVi, BeSaCa... Quins seran els nous 
amics i amigues? Amb qui jugarà al pa7? Anirà tot tant bé 
com ha anat fins ara?  

PARAULES DE COMIAT

SORTIDA DE FI DE CURS DE SISÈ  

Després d’un any ple de desafiaments, finalment ha arribat el moment de celebrar la fi 
d’una etapa i acomiadar-se dels companys de la millor manera. Del 28 al 30 de juny els 
alumnes de 6è marxaran amb autocar a la casa de colònies Artur Martorell, a Calafell.

Enguany recaptar diners per al viatge ha estat tot un repte, però les famílies se les han 
empescat per poder recaptar diners amb la tradicional la rifa de la panera de Nadal i un 
original rasca i guanya per Sant Jordi, que va ser un digne substitut de la paradeta de 
roses. L’objectiu era que el factor econòmic no fos un impediment per a cap família, per 
tal que tots els alumnes de 6è poguessin gaudir de les colònies si ho volien. Creiem que 
l’esforç ha fet fruit i ho han aconseguit. S’hi han apuntat 42 alumnes!

Durant aquests dies, de la mà de la Fundació Pere Tarrés, els alumnes passaran un dia a 
Port Aventura, gaudiran de mitja jornada d’activitats nàutiques a la platja de Coma-ruga i 
faran un munt d’activitats per estrènyer els llaços i gaudir de la natura. Segur que tornen 
amb la motxilla plena d’aventures i bons records.

Gràcies a totes les famílies que heu col·laborat per fer-ho possible. Estem segurs que 
mai oblidaran aquest viatge i esperem que aquesta iniciativa segueixi endavant molts 
cursos més.



Benvolgut Equip Directiu, 
Estem a punt d'acabar un any escolar força complicat, amb limitacions, restriccions, 
mascaretes, distància i molt gel hidroalcohòlic. 
Heu arribat a l’Escola Mallorca amb un projecte il·lusionant, “una escola on els nostres 
nens i nenes gaudeixin del seu procés de creixement,” en un context de pandèmia 
mundial. 
Mirant enrere i amb perspectiva, estem convençudes que ens n'hem sortit molt bé! I és 
gràcies a l'esforç i les ganes que hi ha dedicat tota la comunitat educativa de la nostra 
Escola. 
Com a Equip Directiu, heu entrat amb energia i voluntat de recuperar totes les classes 
presencials, festes , sortides, extraescolars i ens heu permès reunir-nos amb vosaltres 
una vegada i una altra per parlar de tot allò que ens inquieta (coeducació, menjador, 
famílies, etc.). A més, sempre heu entomat aquest sobreesforç amb un somriure a la 
cara. Creiem que us mereixeu us fem saber que estem molt contents amb la vostra 
feina d'una manera molt especial. 
 
Com bé recollíeu en el projecte de direcció 2020-2024 i ens heu demostrat al llarg de 
tot aquest any, "Tot està per fer i tot és possible" (Miquel Martí i Pol).   S’ha fet molt i 
compteu amb el recolzament i l’agraïment de la Junta de l’AFA per tirar endavant el 
vostre projecte il·lusionant!  
 
Moltes gràcies i bon estiu!

CARTA PER A DIRECCIÓ

Si sou aquí durant els mesos 
d’es8u, potser podeu donar-
nos un cop de mà per tenir 
cura de les plantes de l’escola i 
evitar que quan els nens tornin 
al setembre es8guin totes 
mortes. Si en algun moment 
entre el 12 de juliol i l’1 de 
setembre podeu ajudar-nos, si 
us plau, envieu un e-mail a 
junta@afamallorca.cat o a 
annapuig.g@gmail.com 
indicant el vostre telèfon i 
disponibilitat. 
Moltes gràcies d’avançada! 

CRIDES
Manteniment de les plantes durant l’es0u 
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DES DE L’AFA US DESITGEM  

MOLT BON ESTIU! 

ENS N’ANEM A HAWAII!  

S’ha acabat el curs, un any ple de reptes i entrebancs que ens ha 

ensenyat a encarar amb valen7a un futur ple d’incertesa. El 

setembre es presentava com un gran interrogant, qui s’hauria 

imaginat que podríem portar els nostres infants a escola amb certa 

tranquil·litat? Ens n’hem sor7t i hem d’agrair l’esforç i la dedicació 

de tothom que forma part de l’escola, del menjador, de les 

extraescolars... Sense el vostre esforç, els nostres fills i filles no 

haurien pogut gaudir, altra vegada, de la seva escola! Gràcies. 

En apropar-se els úl7ms dies de classe i, amb més ganes i alegria 

que mai, les famílies de tercer vam preparar una gran festa 

hawaiana per refrescar l’ambient i acomiadar aquest curs. Va ser la 

festa que es mereixien els nens i nenes de l’escola, plena de proves, 

danses i de treball en equip, i tot, és clar, ben passat per aigua.  

Els alumnes de l’escola Mallorca van descobrir quin és el volcà més 

gran del món, com es diu la dansa ancestral dels hawaians o quins 

animals viuen en aquelles illes. Tot de la mà de pares i mares de 

tercer que, durant setmanes van pensar, dissenyar i organitzar 

proves i decorats, van aportat idees, temps i crea7vitat a dojo i van 

gaudir de valent preparant aquesta festa per fer les delícies de 

pe7ts i grans. Es mereixen, també, un gràcies gegant! 

El pa7 es va conver7r en una illa hawaiana, amb el seu propi volcà, 

d’on sor7a una fumera que avisava de la seva força adormida. El 

primer pas, abans d’emprendre el viatge, era passar pel photocall 

per classes ben nets i polits per tornar a passar-hi al final i deixar 

constància de com els havia marcat aquesta aventura. Després, 

començava un i7nerari que els portaria del coco-bitlles a la pista 

hawaiana, passant pel cuc d’aigua, la pilota boja i la vacuna tribal, 

sense oblidar una bona sessió de ball,  el tradicional hula-hula. Si 

hem de jutjar per les seves cares, el seus riures i l’energia amb què 

passaven les proves creiem que vam assolir plenament l’objec7u: 

que els alumnes del Mallorca acomiadessin el curs amb alegria i 

passessin una molt bona estona. 

Aquest gran viatge hawaià va ser el punt final, refrescant i diver7t, 

d’un curs que, de ben segur, no oblidarem mai. 

Molt bon es7u! 

      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 

      youtube: AFA Mallorca 
      Instagram: afa_mallorca 

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

