
Hello, 
I would like to introduce myself to 
the friends and families of Escola Mallorca. My 
name is Lauren Anderson, and this school year I will 
be the English Language Assistant (speaker). I am 
from California, United States of America, and this 
is my first time in Spain! 
I am very grateful to have this opportunity to get to 
know all the students and help them with their 
English-speaking skills. I will plan engaging, fun 
lessons with songs, games and activities that aim to 
improve their skills and help them gain more 
confidence in their abilities. 
The students have been wonderful and eager to 
learn, and I look forward to getting to know them 
better! 
I hope to see everyone soon! 
Sincerely, 
Lauren Anderson 

Hola, 
M’agradaria presentar-me a les famílies 

i als amics de l’Escola Mallorca. Em dic 
Lauren Anderson I aquest any seré l’assistent en llengua 
anglesa (speaker). Soc de Califòrnia, al Estats Units, I és 
la primera vegada que viatjo a Espanya! 
Estic molt agraïda de tenir l’oportunitat de conèixer tots 
els alumnes i ajudar-los en les seves habilitats 
lingüístiques. Prepararé classes participatives i divertides 
amb cançons, jocs i activitats per millorar les seves 
habilitats I ajudar-los a guanyar confiança en les seves 
capacitats. 
Els alumnes són molt macos i demostren moltes ganes 
d’aprendre. Estic desitjant conèixer-los millor! 
Espero veure-us aviat. 
Cordialment, 
Lauren Anderson
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CALENDARI 

19/02: Portes obertes presencials
22 i 25/02:Portes obertes virtuals
25/02: Carnestoltes

SAY HI TO 
LAUREN!

SABÍEU QUE…

Arran del gran nombre de casos de COVID que es van 
donar a par8r de mitjans de desembre, ens ha estat 
impossible poder treure el butlle> a finals d’any, com 
acostumem a fer. Tot i així, aquesta nova edició bé 
plena d’informació. Esperem que en gaudiu! 



BENVINGUDA A LES FAMÍLIES DE P3 i 
P4   
Per fi va arribar el dia! Tan esperat per nenes i nens 
com per mares i pares que, amb il·lusió, vèiem les 
cares d’entusiasme i alegria per conèixer la nova 
escola. També ho era per a totes aquelles famílies 
que enguany cursen P4 i que l’any passat, a causa de 
l e s r e s t r i c c i o n s d e l a 

pandèmia, no van poder 
gaudir de la benvinguda. 
Així doncs, l’Escola ens va 
oferir una bona rebuda a 
tots plegats. Plena tant 
d’ac8vitats per als més 
menuts i d’informació 
per a mares i pares. 
L’Anna Rivera, com a 
presidenta de l’AFA, ens 

va fer una xerrada breu i 
esquemà8ca perquè les 
famílies entenguéssim la 
f u n c i ó d e l ’A FA , l a 
coordinació que manté 
amb la direcció del centre 
i totes les tasques de les 
que s’encarrega. A mode 
explica8u i molt més 
visual, ens va fer cinc 
cèn8ms en una pissarra 
de l’organigrama que 

sustenta l’AFA, de les noves vocalies que s’han creat, 
com ara la d’economia, la de colònies o la de gènere i 
diversitat. Els infants van poder gaudir del pa8 de 
l’escola, jugar i fer ac8vitats amb l’equip de personal 
que es va oferir a ajudar per poder fer entre8nguda 
aquesta estona. Hi va haver pares i mares que es van 
oferir a formar part de l’AFA, pares i mares que van 
voler col·laborar per a tasques puntuals que s’hagin 
de fer al centre… 
L’objec8u de la trobada, que consis8a en integrar els 
nous membres dins l’escola, fent par8cipar a tothom 
i creant vincle, es va assolir de ple.  

BENVINGUTS!

6è CONVERTEIX L’ESCOLA EN UN 
INSTITUT ZOMBIE! 

El dissabte 6 de novembre, els alumnes i les 
famílies de 6è van preparar una festa de 
Halloween al pati de l’escola per recaptar 
diners per al viatge de fi de curs. 
La vetllada va incloure maquillatge zombie, 
túnel del terror i servei de bar. Hi van assistir 
força famílies de la comunitat de grans, que 
van gaudir d’una estona divertida i terrorífica. 
Moltes gràcies a tots els que vau participar 
perquè els alumnes de 6è poguessin tenir una 
bona experiència!



AMB UN PAL I UNA PILOTA, LA COSA PINTAVA BÉ

Aquest inici de curs va ser molt menys dur per a moltes famílies, que 
normalment trobem a faltar les extraescolars al setembre. I 
és que la vocalia d’extraescolars va fer una proposta força 
interesant: fer un curs d’hoquei amb els entrenadors de 
l’equip del Barça dilluns i dijous de dues setmanes del mes. Van 
obrir convocatòria i s’hi van inscriure 42 alumnes! Sense cap 
tipus de sorteig, nens i nenes van començar anar-hi dilluns 20 
de setembre fins a dijous 30 de setembre.

S’ho van passar molt bé, van fer exercici, van aprendre la 
mecànica i les tècniques d’un esport no gaire conegut, van 
treballar en equip i la veritat és que va estar genial. Tot un èxit. 
Moltes gràcies a la vocalia d’extraescolars per la proposta 
engrescadora. Amb un pal i una pilota, la cosa pintava bé... però va 
ser encara millor! 

ESTUDIS DE MESURA DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DEL BARRI 

El Martín Marietta i el Miquel Ortega, pares de l’escola, han dut a terme dos estudis 
de mesura de la contaminació atmosfèrica dels camins escolars que duen a la nostra 
Escola. Els han ajudat els alumnes i mestres de 5è i diverses famílies de l’escola. A 
banda, també han participat a la Setmana de la Ciència que ha celebrat el cicle 
superior fent diversos experiments amb els alumnes. 

Per tal de mesurar la contaminació han fet servir uns dispositius portàtils de 
fabricació pròpia i, a partir de l’anàlisi de les dades recollides, han pogut obtenir uns 
mapes de distribució dels contaminants i observar quins són els camins escolars 
menys contaminats a l’hora punta de 8.30 a 9 h. 

Dijous 2/12 van celebrar reunió online on van presenta els resultats de dos estudis 
de mesura de la contaminació atmosfèrica dels camins escolars que duen a la nostra 
Escola. 

Els temes que es van tractar foren: 
1. Situació actual de la contaminació al barri, 
2. Experiències de mesura de contaminació realitzades  
    a l’escola. 
3. Torn obert de paraula per a dubtes i suggeriments. 

Si voleu saber què en van dir, visiteu 
 https://contaminacio.barcelona/mesura-i-apren 

https://contaminacio.barcelona/mesura-i-apren


Setmana de la Ciència (12-16/11) 
El mes de novembre equival a Ciència. Un any més, tots els alumnes han pogut apropar-se a la cara més pràc8ca i 
diver8da d’aquesta matèria. Perquè, com s’aprèn millor que experimentant les teories un mateix? 

Exposició Mallorcatardor (30-31/11)  
Un any més, caiem rendits davant la traça i la 
crea8vitat de les famílies de l’escola. Gràcies a tots 
per par8cipar. L’any que ve us reptarem a superar-
vos! 

Eleccions al Consell Escolar (25/11)  
Les candidates guanyadores en les eleccions al Consell Escolar per a la secció de pare si mares han estat 
Laia Eraso i Emma Valenzuela. Volem agrair l'esforç i la implicació dels candidats que es van presentar, així 
com la par8cipació de les famílies en aquesta jornada d'eleccions. 

Guarnim l’escola (3/12) 
Aquest any l’element decora8u ha estat el fanalet. Seguim admirant 
la vostra traça: l’escola fa molt de goig! Us agraïm a totes les 
famílies la vostra col·laboració. 

Cantada de Nadal virtual 
Un any més, la tradicional cantada de Nadal ha tornat a fer-se en 
format 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! 
Per tal de preparar propera arribada de Ses Majestats el Reis d’Orient, els Patges 
Reials van visitar les nenes i nens de l’Escola Mallorca. 
El patge Gregori i la patgessa Estel ens van fer arribar una la carta de Ses 
Majestats amb 3 desitjos amb 3 "R" de REIS:  RESPECTEU, REFLEXIONEU I RIEU! 

Els patges van felicitar 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 van recordar que el millor regal és estar junts, tenir amistats, 
persones que ens es8men, poder seguir aprenent, escoltant als altres i es8mar. A 
més, van recollir les cartes i els missatges dels nens i nenes i van deixar uns regals 
per compar8r tota la classe!

Portes obertes (19 -25/02) 

Teniu tota la informació al web de 
l’Escola. Les jornades se celebraran de 
manera presencial el dissabte 19 de 
febrer (a les 9.30 h i a les 11.30 h) i de 
manera virtual el dimarts 22 de febrer (a 
les 10.30 h) i el divendres 25 de febrer (a 
les 15 h).

InsVtut Escola Mallorca 

El Consorci d'Educació i el districte ens van 
comunicar al desembre que l'edifici 
Londres, un espai molt reivindicat per 
l'escola i l'AFA durant molts anys, serà 
íntegrament per a l'escola. Està previst 
que el curs 24-25 comenci a funcionar 
l’ins8tut escola.



Un any més els alumnes de 4t i les seves famílies 
han estat els encarregats d’organitzar 
l'esdeveniment per recaptar diners per a La 
Marató. Aquest any està dedicada a la salut 
mental, un tema cabdal i que ens afecta a tots.

Com l'any passat vam dir que era La Marató de 
tots per la COVID, enguany també. Tots hem sentit 
la importància i les conseqüències de la nostra 
salut mental. Els experts indiquen que hi ha una 
gran varietat de trastorns dels quals encara cal 
estudiar-ne molt i que afecten de maneres molt 
diferents i significatives la vida de les persones. 

Les dades mostren que una de cada quatre 
persones adultes tindrà algun problema de salut 
mental al llarg de la seva vida.  A més, es 
considera que un 50% d'aquests trastorns 
apareixen abans dels 18 anys i no diagnosticar-los 
a temps té conseqüències significatives en 
l'evolució i desenvolupament de la persona. Així 
que podem dir que aquesta Marató és molt 
important per a nosaltres, com a escola i com a 
persones. 

Un dels conceptes per millorar la nostra salut 
mental és l'autocura i, juntament amb la Vocalia de 
Festes, vam decidir organitzar una fira dedicada a 
mostrar diferents activitats que poden ajudar a 
cuidar-nos a nosaltres mateixos i a exposar la 
gran diversitat d'àmbits que pot incloure i que 
estan al nostre abast. Totes les empreses 

d’extraescolars es van unir a la causa però 
malauradament, a causa de la situació que estem 
vivint, vam haver suspendre la Fira de l’Autocura 
per prudència i solidaritat amb les famílies que 
havien estat confinades. 

Tot i això vam seguir endavant amb la Rifa 
Solidària. Els premis van ser possibles gràcies a 
donacions de diversos comerços del barri i alguns 
pares i mares de l'escola, afavorint com sempre la 
xarxa de proximitat aconseguint uns 60 premis 
fantàstics. 

Finalment la Rifa de l'Autocura va començar 
diumenge 19 vora les 12 h al pati de l’escola i es 
va gravar per tal que tots i totes la poguéssiu 
veure des de casa.  

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 estat dinàmica, divertida i va comptar 
amb la participació d’alguns alumnes de 4t per 
repartir els lots més importants. 

Una cosa bona que ens deixa la COVID-19 és 
l'empatia de la gent cap als més desfavorits i la  
resposta de l'escola ha estat increïble. S'han 
aconseguit recaptar aproximadament 1.000€! Els 
primers dies d’escola us informarem de la 
quantitat donada finalment. Moltíssimes gràcies a 
totes les persones involucrades per fer-ho possible. 

FIRA DE L’AUTOCURA PER A LA MARATÓ DE TV3 

PARÀGRAFS DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

El passat mes de novembre, el Club de lectura 
Paràgraf va tenir la sort d’endinsar-se en el món de 
la ciència-ficció de la mà d’un dels seus primers 
m e m b r e s , l ’ Ò s c a r, q u e a m b u n 
coneixement extens d’aquest gènere, 
ens va engrescar a llegir El nom del 
món és bosc, d’Úrsula K. Le Guin. 
Aquesta gran autora va escriure el 
llibre l’any 1972, però la història 
sembla més vigent que mai i, sense cap dubte, 
s’avança al seu temps i potser també al nostre. 

Durant la sessió del club de lectura, vam tenir 
l’oportunitat de posar-nos un mirall al davant i vam 
reflexionar sobre ecologia, feminisme i l’afany 
destructor de la nostra societat. Com bé va deixar 

escrit Úrsula K. Le Guin: O bé establim una societat 
ecològica o bé la societat s’enfonsarà per a tots, 
independentment del seu estat. 

La següent sessió del Paràgraf va ser dimecres 15 
de desembre i vam parlar de  Jo, que no he 

conegut els homes  de la Jacqueline 
Harpman. Us n’explicarem els detalls al 
proper butlletí. 

Per a més informació sobre el Club de 
lectura Paràgraf, busqueu el nostre 

perfil d’Instagram acabat d’estrenar. Som 
paragraf_club. 

I, si voleu formar part del Club de lectura, ja ho 
sabeu, ens podeu contactar sempre que vulgueu 
a: biblioteca@afamallorca.cat 

mailto:biblioteca@afamallorca.cat


El passat 25 de novembre va fer un any des 
que va néixer la iniciativa solidaria d’intercanvi 
de creada per la vocalia de Sostenibilitat. La 
COVID va fer impossible dur a terme els 
mercats Roba que roda que fèiem cada any a 
l’escola, però com que no ens deixem amoïnar, 
vam trobar la solució: un grup de Whatsapp per 
fer circular tot allò que no fem servir, que ja no 
volem però que encara té possibilitats. El que 
va arrancar amb pocs participants, aviat es va 
convertir en un grup gran que ara mateix 
compta amb més de 140 participants.  
Fins ara, hem fet rodar un munt de roba, tot 
tipus de sabates, peluixos, puzles amb 20, 50, 
1000 peces, jocs de taula, cadiretes per portar 
nens al cotxe, trones grans i de joguina, 
dinosaures (de joguina, no us preocupeu), 

llibres per nenes i grans, 
bicis, patins, cascs... I també 
coses més grans com teles, 
monitors, llits, i fins i tot un sofà.  
A la temporada del canvi d’armari, que de 
vegades s’estén setmanes senceres, hi circulen 
més coses de l’habitual. I els intercanvis triguen 
normalment segons a fer-se! 
És interesant mencionar que tot i que aquest 
no era el seu objectiu inicial, a la Xarxa també 
serveix com a intercanvi d’informació com ara 
referències de negocis al barri o de persones 
per fer cangurs; es demanen préstecs de coses 
que necessites puntualment i se sortegen 
entrades que no pots aprofitar.  
La Xarxa ha acomplert el seu objectiu: fer 
comunitat amb l’Escola Mallorca.  

      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 

LA NOSTRA XARXA D’INTERCANVI ES FA GRAN 

FELIÇ 2022

Des de l’AFA desitgem que 
aquest nou any us porti 
amor, salut i moltíssima 

felicitat!

CAMPIONAT D’ESCACS

Dimecres 8 de desembre al vespre es va celebrar el campionat 
online d’escacs organitzat per EDAMI, en què van participar 84 
alumnes de diferents escoles de Barcelona en dues categories: una 
1a categoria amb alumnes de 1r a 3r de primària i una segona 
categoria de 4t a 6è de primària.

Per part de l’Escola Mallorca hi va haver una molt bona participació: 
un total de 14 alumnes. Per a alguns alumnes era la primera vegada i 
d’altres ja havien jugat algun torneig anteriorment. Hi havia 6 
alumnes de la 1a categoria (de 6è la Claudia i de 4t el Santiago, el 
Leo, el Roc, el Jan M i l’Ian) i 8 de la 2a categoria (de 3r l’Aina, el Juan, 
l’Enric, el Gael i la Lola; de 2n, l’Álvaro i el Nil i de 1r, l’Alberto).

Dos alumnes de la nostra escola van arribar al podi: a la 1a categoria 
el va quedar entre els 3 primers i en 2a categoria el Juanito, primer. 
Enhorabona! I sobretot enhorabona a totes i tots els participants i 
les seves famílies per gaudir amb els escacs. Esperem que us ho 
hagueu passat bé, que el ritme de joc de les partides era elevat: de 5 
minuts més 5 segons per jugada!

Si us voleu a la Comunitat Virtual d’Escacs del Mallorca, us hi 
esperem!

Fins a la propera!       BONA JUGADA

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

