
L’escola està a un pas de reviure un “fenòmen Hamelín”. Sí d’acord, aquest conte no és de H.C. Andersen sinó una història popular 
recollida pels famosos Germans Grimm, i això és com dir que t’agraden els Rolling Stones quan tu ets dels Beatles, però és que és 
oportú recordar ara aquella història. Diem que l’escola està a punt de “reviure” perquè, de fet, passa cada any quan s’acaba el curs: 
els nens (TOTS!) desapareixen de l’escola. No en queda cap! La perversa melodia de la flauta de les vacances se’ls endu tot ballant, 
deixant enrera una escola buida i un buit immens. Pobra escola!

Però no patiu, que aquesta història acaba bé perquè continua; és més: enguany ja fa 50 anys que continua. I d’aquests, en fa 40 anys 
que vam estrenar la nostra escola actual. En tot aquests anys han estat molts els nens i nenes que hi han passat i hi han deixat 
alguna cosa. Cada racó de l’escola és un record per algú, cada sot per jugar a bales, cada arbre plantat, cada mural de paret, cada 
rajola, cada pam de sorra, cada pneumàtic, cada rasa a l’hort...

Ja ens vagarà de fer memòria durant el proper curs, quan celebrem el 50è aniversari de l’escola, però ara que és temps de deixar-la 
temporalment buida i que alguns alumnes se’n van per no tornar, ens ve de gust fer notar que des de fa 50 anys, l’escola som tots i 
ens l’emportem a tot arreu.
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Apa, bon estiu 2016 a tothom!
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Una setmana abans ja vam començar a mirar el cel i les previsions del temps, i 
val a dir que la cosa pintava molt malament. Havia de ploure molt. I ho va fer, 
però hi havia una escletxa d’esperança: semblava que a l’hora del sopar ja hauria 
parat, i així va ser.

Aquest dissabte tarda-vespre passat vam poder gaudir novament de la nostra 
Festa Major de l'Andersen, la festa de totes les festes, aquella que ningú es vol 
perdre, encara que plogui.

El guió, el de sempre, el de la tradició: jocs i gimcana, cercavila, danses i 
actuacions musicals, inclosa la de l’Orquestra Andersen, sopar, pregó, rifa, enigma 
i discoteca a la fresca... i mira que en va fer de fresca!

Molt bon estiu a tothom i esperem que l’any vinent ens faci una mica més de calor.

* Estem organitzant una nova activitat Multiesportiva, amb 
l'objectiu que els nens i nenes puguin provar diferents esports 
al llarg del curs. Ho estem organitzant amb la col·laboració de 
diversos clubs esportius de la ciutat, amb monitors 
especialistes en cadascun dels esports que es practiquin 
(handbol, gimnàstica artística, bàsquet, tennis taula, 
beisbol...). Encara no tenim el llistat definitiu dels esports que 
integraran aquesta activitat. 
Us n'informarem de forma més exacta abans de començar el 
curs. En funció del nombre i edats dels alumnes que s'apuntin 
s'organitzaran diferens grups per tal d'adaptar les activitats a 
les edats.

** També estem plantejant fer bàsquet els dijous, si hi ha 
suficients nens i nenes inscrits.

Dilluns:
Patinatge 

Dimarts:
Futbol 3r-4t-5è-6è
Multiesports* NOVETAT

Dimecres:
Futbol P5-1r-2n
Psicomotricitat P4-P5

Dijous:
Ioga P4-P5-1r
Bàsquet (a partir de 1r)** NOVETAT

Benvolguts pares i mares de l’escola,
La comissió d'extraescolars de l'AMPA ja estem organitzant les activitats 
extraescolars esportives pel curs vinent. Us fem arribar el quadre d'horaris 
provisionals per tal que pugueu anar planificant el curs. Si esteu interessats en 
una de les activitats però no us encaixa l'horari, feu-nos-ho saber al mail de l'AMPA 
(ampa@andersen.cat), si hi ha prou volum de nens per fer un nou grup en un horari diferent o una activitat diferent, ho 
podem organitzar.
Les inscripcions seran de l'1 al 20 de setembre (també podeu enviar-nos mail a l'ampa per reservar la plaça), i les 
activitats començaran el dia 1 d'octubre en horari de les 5 a les 6.15 de la tarda. El preu serà de 56 euros trimestrals.
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