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CALENDARI 

28/06: Inici del Casal d’es3u 
29/07: Darrer dia del Casal d’es3u 
05/09: Primer dia de curs 22-23 
12/09: Inici d’extraescolars 
09/10: Sor*da del grup geganter a la Cercavila 
Festa Major de barri 

CLUB DE LECTURA PARÀGRAF: EL PODER DE VIATJAR A TRAVÉS DE LES PARAULES 
Fa pocs dies, vam trobar la fotografia d’una de les primeres sessions del Club de lectura Paràgraf. Ens va 

meravellar que ja haguessin passat quatre anys i és que el temps vola, i encara més, si t’ho passes bé! Sempre 

diem que les sessions del club de lectura són molt més que quedades per comentar un llibre. En elles, se’ns 

revelen moltes maneres diferents de llegir el mateix text, visions de vida que parlen sobretot de cadascun de 

nosaltres. Per això, amb el temps, hem esdevingut amics i amigues plens de complicitats.  

Aquest tercer trimestre ha sigut, com tots, bonic i intens. Vam començar l’abril amb la lectura d’una gran autora 

britànica, la JeaneZe Winterson i la seva potent Per què ser feliç quan podries ser normal?, una novel·la lúcida i 

valenta amb fragments sencers per subratllar. Al maig vam seguir amb el Monogràfic de Clàssics de la Literatura 

Catalana que, cada any, ens regala en Toni, pare de l’escola i doctor en Filologia catalana (gràcies, Toni). La boira 

de Comarquinal es va escolar per sota la porta de la Sala Joana (on, gràcies a la Joana, ens reunim per fer les 

sessions). Va ser una gran vesprada plena de literatura, viatges al passat i personatges punyents. Acabarem el 

trimestre i el curs, el dia 15 de juny, comentant El consen9ment, de Vanessa Springora. Preveiem una sessió 

ín3ma i guaridora, però també plena d’energia i diver3da! Ah, i entremig de tot això, vam anar al Palau de la 

Música, al Fes3val de Poesia de Barcelona, gràcies a la Judit que ens va organitzar extraordinàriament bé. Sota la 

cúpula imponent del Palau, música i poesia ens embolcallaven i ens transportaven a altres indrets, en altres 

llengües. Delicadesa absoluta. Així que, ja ho sabeu, si voleu viatjar a altres mons sense sor3r de la ciutat, no ho 

dubteu, apunteu-vos al Club de lectura Paràgraf: biblioteca@afamallorca.cat  

Molt bon es3u, escola! 

mailto:biblioteca@afamallorca.cat


VIATGE GASTRONÒMIC  

Alcoes, l’empresa que ofereix el servei de 

menjador i temps del migdia, ha posat en 

marxa, en els darrers mesos, iniciatives molt 

interessants i engrescadores. Sabors del món 

és una experiència en què els infants coneixen 

a l t r e s c u l t u r e s , t r a d i c i o n s i t a m b é 

gastronomia. Un cop al mes es gaudeix de plats 

típics d’altres països: Japó, Mèxic i Itàlia, han 

estat els escollits. Durant la setmana, pares o 

mares d’origen d’aquests països, apropen la 

cultura als nostres infants: música, escriptura, 

costums, geografia i folklore, entre d’altres. Us 

convidem a visitar el bloc d’Alcoes, on trobareu 

amb més detall totes les activitats i el menjar 

d’aquesta nova experiència tant enriquidora. 

La Vocalia de Menjador vol aprofitar per 

felicitar a Alcoes per aquesta bonica iniciativa i 

agrair les famílies que han participat, sabem 

que els infants han gaudit molt i estan molt 

contents amb aquesta nova experiència. 

D’altra banda, també volen informar a les 

famíl ies d ’una nova act ivitat que es 

desenvolupa a l ’espai de l migdia : la 

Bibliomenjador. Des del mes de maig s’ha posat 

a disposició de tot l’alumnat que es queda a 

dinar l’accés a la lectura. S’han ubicat dos 

carretons de llibres, al pati d’infantil i de 

primària, perquè tots els infants que vulguin 

puguin llegir. 

Tot això ha estat possible gràcies a la feina 

conjunta de la Vocalia de Biblioteca, Alcoes 

(especialment la Clara), les donacions de 

llibres que han fet les famílies i la Vocalia 

de Menjador. Moltes gràcies a tots i totes 

per un cop més donar tant bona resposta a 

les nostres propostes.

QUÈ HA PASSAT? 

SANT JORDI (22/04) 
El curs de 2n, juntament amb la Vocalia de Festes, va organitzar la Festa de Sant Jordi, que 
enguany vam poder celebrar com en la era prepandèmia. Dues representacions fantàstiques de 
La llegenda de Sant Jordi per part d’alumnes de l’escola ena van fer passar una estona ben 
entretinguda, mentre al patí es podien visitar diferents paradetes temàtiques entorn el món dels 
llibres i degustar les especialitats del servei de bar, entre elles, pastissos la mar de bonics! 
OBRA ASSATJAMENT ESCOLAR (6/05)
La companyia El Rampell va representar Jo soc en Pau, una obra de teatre sobre l'assetjament 
escolar escrita i interpretada ells, per a la comunitat de grans. El dia abans, la va pre-estrenar 
per a les famílies. Una gran feina que obre espai per a la reflexió. 
COLÒNIES 
Enguany les colònies es van celebrar del 27  al 29 de maig  a Can Bajona, a Clariana de 
Cardener. S’hi van apuntar 237 infants, tot un rècord! 



L'ÚLTIM SANT JORDI A L'ESCOLA MALLORCA  

Aquest any sí, aquest any he de guanyar els Jocs florals! És la meva 

darrera oportunitat!, exclamava el J., alumne de 6è. I és que per a molts 

dels alumnes, aquest ha estat el seu úl3m Sant Jordi a l'Escola. 

Cada any, per Sant Jordi, celebren uns Jocs florals on par3cipa tota 

l'escola. 1r, 3r i 5è ho fan amb una poesia. 2n, 4t i 6è, amb una narració. 

Aquest any hi havia una condició: que a la creació literària aparegués 

una paraula, la paraula PAU. Ja està, ja no hi ha marxa enrere, pensa el 

J. quan lliura la seva narració, i sap que reviurà aquell instant en el qual 

el jurat (format pel professorat) anuncia els dos finalistes i el seu cor 

bategarà al galop, com cada any. 

El temps d'espera fins al gran dia passa de pressa entre tallers de punts 

de llibre, de xapes, cosir roses per als fermalls... per organitzar la 

paradeta de Sant Jordi. Els alumnes de 6è han de recaptar diners per al 

seu viatge de fi de curs, aquell que tanca una llarga etapa de 9 anys a 

l'escola. Aquest any, hem pogut recuperar dos clàssics: el túnel del 

terror per a la Castanyada i els berenars dels divendres. De mica en 

mica, hem anat omplint la pica: moltes gràcies a tothom! Gràcies als que heu col·laborat comprant berenars, bosses, 

rasca-rasca, números de la panera, etc. 

El temps passa volant i de tot plegat, guardarem records de tots els colors i formes que els acompanyaran en les seves 

properes passes. Molta sort, es3mats alumnes de 6è!

Famílies, arriba l'es3u i tanquem un altre curs. I 
aquest any ho volem celebrar amb un sopar d’es3u al 
pa3 de l’escola. Una nova festa ha nascut a l'escola!  

Volem donar les gràcies a totes les famílies que han 
col·laborat al llarg de tot l’any perquè les festes es 
puguin dur a terme, ja sigui en la seva elaboració i/o 
par3cipació. I agrair  l’esforç realitzat per tota la 
comunitat educa3va per tal  que, durant aquests dos 
anys, haguem pogut gaudir de les celebracions 
adaptades, prioritzant el benestar dels infants tot i les 
dificultats en que ens hem anat trobant.  

El proper curs, el 22-23, tornarem. Tornarem amb 
més força i moltes ganes de celebrar com sempre ho 

hem fet: al pa3, a l'aire lliure, tot@s junt@s; amb els 
gegants de l'escola, la batucada (en procés de 
transformació), les obres de teatre amb "El Rampell", 
el grup excursionista, el bar... tot això i molt més!!!  

Voleu sumar-vos-hi? Des de la Vocalia de Festes 
reprendrem l'ac3vitat i ja estem preparant el clàssic 
calendari (sí, sí, aquell que tothom tenia penjat a la 
nevera) amb tots els esdeveniments de l'AFA per al 
curs 22-23. S’entregarà a principis del curs vinent. 

Mentrestant, de de la Vocalia us volem desitjar un 
molt bon es5u i unes diver5des 
vacances. Merescudíssimes!!! 

LA VOCALIA DE FESTES ESCALFA MOTORS



Voluntari amb perfil tècnic per al Projecte de 
l’insMtut-escola 
Necessitem una persona amb perfil tècnic que 
s’encarregui de dur la coordinació de la fase d’obres de 
l’institut-escola per part de l’AFA. Si creus que pots donar-
hi una mà, escriu a afamallorca.institutescola@gmail.com 

Manteniment de les plantes durant l’esMu 
Si sou aquí durant els mesos d’estiu, 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 estiguin totes 
mortes. Si en algun moment entre el 15 de juliol i l’1 de 
setembre podeu ajudar-nos, si us plau, envieu un e-mail a 
agenda21-ampa-mallorca@googlegroups.com  

Uneix-te a la colla gegantera! 
Ens agradaria fer créixer el projecte de gegants i poder 
rehabilitar els nostres capgrossos però per això 
necessitem mans i idees.  Ens ajudeu? Sou persones 
creatives i als vostres infants els agraden els gegants? Us 
animem a apuntar-vos-hi i entre totes donar-li vida a 
aquest projecte tan bonic :) Escriviu a 
 festes@afamallorca.cat 

Col·labora amb una Vocalia! 
L'escola som tots i tots hi podem aportar el nostre granet 
de sorra. Entre MOLTS tot és més fàcil de fer i entre TOTS 
tot és possible! Us animem a apuntar-vos a qualsevol de 
les vocalies i col·laborar en les tasques de l'AFA! Escriviu 
a junta@afamallorca.cat 

CRIDES

LA FESTA DE LA LLENGUA MATERNA  

Després d’uns quants anys de silenci, la Festa de la 
Llengua Materna va tornar amb més força que mai. 
Diumenge 15 de maig vam organitzar una festassa 
impressionant! Per a molta gent, aquesta era la 
primera vegada que se celebrava una festa així. La vam 
preparar amb molta cura i vam aconseguir una festa 
molt variada i entranyable. Hi havia diversos racons: un 
espai per escriure “la paraula més bonica del món”, on 
va triomfar la paraula “amor” en moltes llengües; un 
espai per dissenyar i produir punts de llibre fets a mà, 
amb la col·laboració d’una monitora de Pa3s oberts; 
un espai amb llibres del món on els nens i nenes van 
poder llegir històries de tot arreu i també històries en 
altres idiomes; i, potser l’espai més especial, va estar 
reservat a famílies de l’escola que van venir a explicar-
nos un conte en la seva llengua materna. Hi va haver 
una mare xinesa que ens va cantar una història de 
pagesos, mentre el pare la traduïa al català; dues 
nenes del Marroc van explicar la seva versió d’una 
novel·la de Roald Dahl mentre la seva mare la traduïa a 
l’àrab; una nena colombiana i el seu pare ens van llegir 
un poema de Rafael Pombo; una altra dona 

colombiana que va recitar espontàniament una 
història molt original; una nena pe3ta va sor3r a 
explicar la seva en àrab; i una família de Cuba va narrar 
i escenificar el conte d’un gatet “chirriqui3co”. 
  
Com ja és costum, ens vam coordinar amb 
l’extraescolar d’escacs i ells van organitzar par3des 
simultànies que es van portar a terme durant tot el 
mav. Moltes nenes i nens van estar jugant amb els 
seus amics i amigues, amb els seus germans i 
germanes, i amb els seus pares i mares, fent una 
mostra de tot el que han après durant aquest curs. 
  
Però, a més a més, enguany, gràcies a la vocalia de 
Festes, vam aconseguir portar de nou el “Tast 
gastronòmic”: famílies de Cuba, Filipines, Marroc, 
Colòmbia, França, entre d’altres, van omplir el bar de 
plats vpics molt interessants que vam poder provar i 
gaudir durant tota la jornada. 
  
“Aquesta festa podria ser encara més gran!”, va 
comentar un pare, emocionat. I nosaltres diem que sí, 
que l’any vinent tornarem a organitzar-la i a gaudir-la 
d’allò més. 
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INSTITUT-ESCOLA: ÚLTIMES INFORMACIONS  

El CEB ens ha enviat fa pocs dies la darrera versió 
amb la ubicació dels diferents espais i de les 
ampliacions proposades ja ajustada quasi bé amb 
els úl3ms comentaris que se'ls van fer arribar des 
de la comunitat escolar després de la visita que el 
CEB va fer al centre. La coordinació de tots els 
actors, i també gràcies a la implicació de 
l'Ajuntament, ha fet que el resultat s'acos3 força  a 
allò que ens imaginàvem tant Direcció i con la l’AFA. 

Ens han comentat que en endavant ja estan 
enfocats en el desenvolupament del projecte bàsic i 
ens proposen reunió ens unes setmanes per parlar 
de calendaris i logís3ca. Les feines avancen segons 
el calendari previst. 

La comunitat escolar, sempre a través de la 
Direcció, hem fet arribar al CEB algunes 
observacions, en relació a algunes instal·lacions 
com són la cuina, els ves3dors i la pista espor3va. 
També els  hem fet arribar un aspecte de la pista 
actual de l'escola que no estava recollit: caldrà 
adequar-la per oferir bàsquet per a adolescents en 
pista gran (12-16 anys). Estem pendents de la seva 
resposta. 

D’altra banda, l'equip de l'AFA ha estudiat a fons la 
situació legal de les llicències a la zona amb objec3u 
de recuperar per a l'escola l'espai enjardinat que hi 
ha darrera del mur blau (triangle enjardinat i 
passadís) i s'està treballant amb l'Ajuntament.  

Per úl3m, el 8 de juny l'AFA va sol·licitar una segona 
reunió a l'Ajuntament de Barcelona (concretament 
al conseller d'educació i també conseller del 
districte de l'Eixample Pau González i a la consellera 
del  districte Mar Trallero), i ha demanat a 
la Direcció de l'Escola que també hi assisteixi. El 
temes que es volen exposar en aquesta segona 
reunió són els següents:   

1.  En el futur centre del IE Mallorca, els ves3dors 
ens semblen de dimensions reduïdes, caldria 
ampliar-los, al temps que la proposta d’ampliació 
de la cuina ens genera dubtes.  

2. Volem recuperar el triangle i passadís rere murs 
per al pa3 de l'escola (i un pe3t magatzem pel 
material espor3u) i incorporar-ho al projecte bàsic 
del IE Mallorca.  La Direcció de l'escola ha fet la 
pe3ció oficial per registre el 8/6/22. 

3. Volem expressar la necessitat 
d'ús de pistes espor3ves 
externes a les instal·lacions 
del centre escolar, concretament 
les més properes (pistes de 
l'escola industrial que ges3ona la 
Piscina Sant Jordi). Actualment 
l'AFA compta amb una pista per 
oferir extraescolars espor3ves a 
l’escola, la del centre. El curs 
vinent ja s'u3litzarà en totes les f r a n g e s 
horàries, des que els infants surten de l'escola a les 
16.30 h fins les 19.45 h. Per tant, la pista espor3va 
està ocupada en totes les franges de cada tarda 
(futbol sala o bàsquet mini 6-12 o pa3natge, o 
par3ts, etc.). Això ha donat lloc a que a par3r del 
curs vinent alguns grups de l'escola hagin d'u3litzar 
les pistes de l'escola industrial perquè no hi caben. 
Per poder pagar el lloguer d’aquestes pistes, que la 
Sant Jordi ens ha ofert a preu de mercat, el preu de 
les extraescolars espor3ves s'ha encarit perquè s'hi 
ha repercu3t el lloguer de les pistes. La qües3ó és 
que amb l'inici de l'Ins3tut-Escola el curs 2024-25, 
la situació s'agreuja. Necessitarem que la Sant Jordi 
ens ofereixi més franges, de manera que l’AFA 
demana: 

3.1. Accedir aquest any a subvencions, com 
fan altres centres públics, per poder pagar 
els lloguers de les pistes de l'escola 
industrial.  Els preguntarem quins passos 
hem de fer i a qui ens hem d’adreçar per 
fer-ho possible i, en cas que l'Ajuntament 
ens doni el vist-i-plau, necessitarem 
voluntaris per dur a terme aquest projecte. 
Caldrà redactar i demanar  les subvencions 
per pagar el lloguer de les pistes espor3ves 
de l'escola industrial  

3.2. De cara al curs 2024-25 accedir a més 
franges horàr ies per ofertar unes 
extraescolars espor3ves als nostres infants 
de 12 a 16 anys, atès que a l'escola no serà 
possible. Necessitarem que les famílies ens 
ajudeu a mediar perquè això sigui possible, 
amb un repar3ment entre els diferents 
c e n t r e s p ú b l i c s q u e 3 n g u i n u n a 
problemà3ca similar. 



DIUMENGE
11 DE juny

TURÓ DE L’HOME

EL GRUP EXCURSIONISTA DE L’AFA REPRÈN L’ACTIVITAT  
El grup excursionista de l’AFA Mallorca reprendrà l’ac*vitat el curs vinent. Després de dos cursos truncats per la 
pandèmia, està previst organitzar tres excursions al llarg del curs escolar 2022-2023, tal com es venia fent durant 
els anys anteriors a l’arribada del coronavirus.    

La primera passejada serà a mitjans d’octubre (al setembre en concretarem la data) per visitar Collserola, la 
boscosa serra limítrofa entre les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. En concret, 
caminarem per la zona de Vallvidrera, amb les seves fonts d’aigua fresca, els seus alzinars frondosos i uns senders 
sempre plaents i de bon caminar. Es tractarà d’una excursió suau, apta per a tots els infants, inclosos els del cicle 
infan*l.        

Durant el segon trimestre es preveu realitzar una excursió una mica més llarga: l’ascensió a un cim fàcil, el 
Montcau, de 1.056 metres d’al*tud. Aquest panoràmic turó es troba a la serra de Sant Llorenç del Munt i ofereix 
unes vistes formidables del Vallès, el 
Bages i bona part de la Catalunya 
central. 

Per úl*m, el tercer trimestre del curs 
2022-2023 veurà una ascensió a una 
muntanya un xic més alta, el 
Matagalls, elevat a una al*tud de 
1.697 metres. Aquest cim s’ubica al 
massís del Montseny (entre les 
comarques d’Osona, la Selva i el Vallès 
Oriental) i culmina un entorn de 
fagedes i de prats, de verdor i de 
frescor.            

El curs que ve anirem concretant les 
dades d’aquestes sor*des a la natura, que esperem gaudir entre tots i a fons! 

TORNEN LES XERRADES 

L’Escola torna a obrir les portes a festivals i 

festes, però també ho fa a les xerrades. A 

través de la Vocalia de Biblioteca, l’Escola de 

pares va organitzar, el 12 de maig, una 

xerrada especialment adreçada a pares i 

mares amb nens i nenes de 3 a 6 anys. Sota el 

títol “Llegint abans de saber-ne”, la Judith 

Navarro, mediadora en el foment de la 

lectura, ens va parlar de les possibilitats de la 

narració oral i dels àlbums il·lustrats, i ens va 

oferir eines per despertar l’estima per la 

lectura en infants que encara no llegeixen. 

Durant dues hores de conversa vam 

descobrir i fullejar un munt de llibres per 

llegir i dinamitzar amb els més petits de 

casa.  

Malgrat que, finalment, molts dels inscrits no 

van poder assistir a la xerrada, l’AFA no 

decau en la seva intenció de continuar 

organitzant xerrades interessants per als 

pares i mares de l’escola, i des d’ara mateix, 

comencem a pensar la millor manera perquè, 

el curs vinent, la informació arribi a tothom a 

temps, de forma clara i organitzada, per tal 

que, totes les mares i pares que puguin, 

treguin partit de les propostes d’Escola de 

pares.



L’ESCOLA INFORMA
RECUPERACIÓ TRIANGLE RERE MURS 

Aquests  darrers mesos després de quatre 
propostes s'ha pogut consensuar amb el 
consorci el projecte bàsic de remodelació de 
l'edifici Londres i la recuperació del triangle 
que hi ha  darrere  dels murs. Volem fer 
especial esment a la feina feta per la comissió 
de l'AFA i totes les persones que ens han 
acompanyat per poder tancar aquesta 
primera fase. 
El consorci aviat ens ha de convocar per 
explicar-nos les dates de les següents fases. 

FESTA DE L'AIGUA 

El dia 21 al matí, els infants de l'escola  van 
gaudir de la festa de l'aigua, organitzada pel 
professorat de l'escola, com a cloenda 
d’aquest curs. 

COMIAT DE 6È 

Enguany la festa d'acomiadament de 6è ha 
recuperat el seu format. Es va celebrar el dia 
21 a les 18.30 h. D’una banda, va constar de 
l'acte acadèmic, que va fer al gimnàs, i tot 
seguit els infants de 6è i alguns membres de 
la seva família van gaudir d'un sopar pica-pica 
al porxo de l'escola. Va ser una celebració 
íntima on els protagonistes eren els infants de 

6è. 
El claustre els desitja que aquesta nova etapa 
sigui, com a mínim,  tan bonica i feliç com la 
que han viscut a l'escola Mallorca. Que 
tingueu molta sort. Aquesta és casa vostra!!! 
 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Volem compartir amb vosaltres algunes de les 
actuacions que es deriven del desplegament 
del projecte de convivència i de coeducació. 
Podeu accedir clicant en aquests enllaços, que 
us dirigiran al menú de la web de l'escola 

Projecte de convivència:  https://
agora.xtec.cat/ceip-mallorca/projecte-
educatiu/projecte-pedagogic/documents-
pedagogics-de-centre/projecte-de-
convivencia-curs-2021-2022/ 

Coeduca't news:  https://agora.xtec.cat/ceip-
mallorca/categoria/primaria/erasmus-coedu/
cn/ 

ELS GEGANTS FAN CALENDARI 
La colla gegantera del Mallorca ja està organitzant el curs vinent. Us avançem que la 1a sor3da que faran la 
Mallorqueta, la Pinyorca i el 2 capgrossos serà el diumenge 9 d'octubre, a la Cercavila de la Festa Major del 
nostre barri. 
Les famílies que faran P4 el curs vinent seran les encarregades (juntament amb la colla) de portar les nostres 
figures pels carrers de la ciutat. 
Us animem a tot@s a afegir-vos a la colla per fer més boniques i animades aquestes sor3des. 
Sor<des previstes:  
-Octubre: Cercavila Festa Major del barri. 
-Febrer: rua carnestoltes de l'Escola. 
-Febrer: Cercavila de Santa Eulàlia (pel centre de Barcelona). 
-Maig: trobada gegantons escolars del barri (festes de Primavera). 

Fem escola, fem barri! 

Que passeu un es3u "gegant"! 

https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fprojecte%252deducatiu%252fprojecte%252dpedagogic%252fdocuments%252dpedagogics%252dde%252dcentre%252fprojecte%252dde%252dconvivencia%252dcurs%252d2021%252d2022%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-5a33746b1075f5d4b89c20f57d3b2c0c815d386d
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fprojecte%252deducatiu%252fprojecte%252dpedagogic%252fdocuments%252dpedagogics%252dde%252dcentre%252fprojecte%252dde%252dconvivencia%252dcurs%252d2021%252d2022%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-5a33746b1075f5d4b89c20f57d3b2c0c815d386d
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fprojecte%252deducatiu%252fprojecte%252dpedagogic%252fdocuments%252dpedagogics%252dde%252dcentre%252fprojecte%252dde%252dconvivencia%252dcurs%252d2021%252d2022%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-5a33746b1075f5d4b89c20f57d3b2c0c815d386d
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fprojecte%252deducatiu%252fprojecte%252dpedagogic%252fdocuments%252dpedagogics%252dde%252dcentre%252fprojecte%252dde%252dconvivencia%252dcurs%252d2021%252d2022%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-5a33746b1075f5d4b89c20f57d3b2c0c815d386d
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fprojecte%252deducatiu%252fprojecte%252dpedagogic%252fdocuments%252dpedagogics%252dde%252dcentre%252fprojecte%252dde%252dconvivencia%252dcurs%252d2021%252d2022%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-5a33746b1075f5d4b89c20f57d3b2c0c815d386d
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fcategoria%252fprimaria%252ferasmus%252dcoedu%252fcn%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-fb8a7098b2d212ed937d3e2ad92a4ac26b0886e1
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fcategoria%252fprimaria%252ferasmus%252dcoedu%252fcn%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-fb8a7098b2d212ed937d3e2ad92a4ac26b0886e1
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%253a%252f%252fagora.xtec.cat%252fceip%252dmallorca%252fcategoria%252fprimaria%252ferasmus%252dcoedu%252fcn%252f&umid=e0f22e17-61ec-4467-aec9-cbe1999188cb&auth=dc31e525d175df424fb36631369623d9c4c23049-fb8a7098b2d212ed937d3e2ad92a4ac26b0886e1


NOTÍCIES D’EXTRAESCOLARS  

La Vocalia d’Extraescolars ja ha presentat una nova graella per al curs vinent. I això és una tasca 
molt complexa: cal encaixar hores, ofertes i demandes, provant d’encabir totes les opcions que 
s’ofereixen que són, com haureu vist, molvssimes.  

Aquest curs 21-22 han ofert noves opcions d’esport:  Iniciació a l’esport, Circ per a menuts, Mou-
te ballant, Joc i esport, Fútbol sala i bàsquet, Rítmica, Pa3natge, Karate, a més d’equips de 

diversos nivells de futbol i bàsquet. Mares i pares hem pogut tornar amb normalitat a veure els par3ts, i per a final 
de curs es preparen portes obertes com les d’abans.  

L’oferta d’idiomes també ens ha portat una sorpresa: per primer cop s’ha ofert una classe de 
francès amb bona acollida, així que, el curs vinent, repe3m. També hi ha hagut  molts grups 
d'anglès. Les famílies hem pogut seguir les ac3vitats de classe gairebé cada setmana a través de 
vídeos i comunicacions amb les mestres.  

Al migdia, els escacs i l’educació emocional han triomfat, i con3nuaran de cara al curs vinent 
amb la seva proposta educa3va important i diferent per als nostres nens i nenes.  

Pel costat arvs3c, hi ha hagut extraescolar de teatre, que ha fet una diver3da representació de 
Peter Pan oberta a totes les famílies de l’escola. A més a més, hi ha grup de coral, teclats, 
guitarra i per primera vegada, ukelele. Aquesta pe3ta orquestra farà un concert de final de curs 
que sonarà la mar de bé.   

També és crea3vitat el que fan a l’extraescolar de robò3ca! Una construcció enorme, plena de peces en moviment 
que ha sorprès a tots els que l’hem vista.  

Les ac3vitats de plàs3ca també han estat ben valorades pels usuaris, amb un treball crea3u i diver3t. Fins i tot tenim 
la sort que els LiZle Makers ofereixen, de cara a la jornada intensiva de juny, tallers de dues hores de diverses 
matèries als quals hi ha molts nens i nenes apuntats. De cara al curs vinent, i amb tota la il·lusió, la vocalia 
d’Extraescolars ha con3nuat treballant per oferir ac3vitats de qualitat, que siguin diverses i atrac3ves pels infants, i 
que complemen3n la seva formació d’una manera lúdica i diver3da. 

TENIM	NOU	
BIBLIOTECARI!		

Des	 de	 principis	 de	 maig	

l’escola	 té	 un	 nou	 bibliotecari,	

en	Carlos	Ortiz.	En	Carlos	no	és	

un	 ;itxatge	 qualsevol:	 a	 banda	

d’haver	 muntat	 unes	 quantes	

biblioteques	 escolars	 al	 llarg	

dels	 anys,	 és	 un	 teòric	 molt	

reconegut	 en	 aquest	 camp	 i	 fa	

formacions	 i	 xerrades	 sobre	 la	

importància	de	 les	biblioteques	

escolars	 i	 sobre	 els	 recursos	 i	

eines	 que	 pot	 oferir	 tant	 als	

alumnes	com	al	professorat.		

Aquest	 professional	 ha	 estat	

contractat	 per	 l’AFA	 gràcies	 a	

l’aportació	de	totes	les	famıĺies	i	

és	 una	 sort	 que	 puguem	

comptar-hi.	Cada	cop	hi	ha	més	

estudis	 que	 demostren	 que	

tenir	 una	 bona	 biblioteca	

escolar	amb	personal	quali;icat	

treballant-hi	té	un	impacte	molt	

positiu	 en	 l’èxit	 educatiu.	 Si	

voleu	 saber	més	 coses	 sobre	 la	

i m p o r t à n c i a	 d ’ a q u e s t s	

equipaments,	 podeu	 veure	

aquest	petit	documental.	A	més,	

hi	apareix	en	Carlos	Ortiz	i	serà	

una	 bona	 manera	 de	 posar-li	

cara!		

L a	 c o o r d i n a c i ó 	 am b	 e l	

bibliotecari,	 l’organització	 del	

club	 de	 lectura	 Paràgraf	 i	 la	

preparació	 de	 la	 Festa	 de	 la	

Llengua	 Materna	 són	 algunes	

de	les	activitats	que	organitza	la	

Vocalia	 de	 Biblioteca.	 Però	

perquè	 segueixi	 funcionant	 tan	

bé	 com	 ;ins	 ara,	 cal	 que	 hi	

entr in	 nous	 vo luntar is	 i	

voluntàries.	Us	hi	animeu?		

https://www.youtube.com/watch?v=2mBFFcrHKbg&feature=youtu.be
https://afamallorca.cat/sites/default/files/inline-files/mem%C3%B2ria_biblioteca%20(1)_0.pdf
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      Instagram: afa_mallorca 

SOPAR DE FI DE CURS
Els alumnes i les famílies de 3r, juntament amb la Vocalia de Festes de l’AFA, vam estar preparant 
amb molt de carinyo les decoracions i les idees per celebrar la Festa de final de curs. Aquest any, 
com que l'escola havia organitzat una fenomenal festa de l'aigua en horari lectiu, vam decidir fer un 
“Sopar Mariner”: tot el pati de l'Escola estava guarnit amb animals i motius marins, hi havia un tauró 
enorme i un submarí groc (com el de la cançó). 
A l’hora indicada, les famílies van anar arribant, totes amb algun motiu mariner, tal com indicava la 
invitació. Les taules, organitzades per curs, van servir per compartir menjar i passar una estona 
divertida amb la resta de famílies i companys. Després, mentre els pares i mares feien sobretaula, 
els menuts gaudien d’una discoteca ben animada.
 Va ser una ocasió fantàstica per conèixer-nos millor i per dir tots junts… BON ESTIU!

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

