
Has mastegat mai la pols? T'has flipat 
mai amb l'olor de pintura? Has 
notat mai rodolar les gotes de 
suor? Has vist mai la pompa d'un 
home ajupit amb l'aixada? Has 
sentit mai cridar "Quí té el 
carretó?" de totes bandes? Doncs 
prepara't per una experiència 
autèntica com cap altra, una 
experiència AMB ELS CINC SENTITS!

En el marc de la 6a 
Escola de pares i 
mares de Vic, 
l’AMPA Andersen 
hem organitzat la 
projecció de la 
pel·lícula La educación 
prohibida.

Te’n parlem a la pàgina del 
darrera.

Benvolguts pares, mares, mestres, alumnes i simpatitzants.

Ja ha arribat la primavera i els dies passen volant i la comissió esportiva de l'escola ja està treballant en la festa de cloenda d'aquest curs 
2012/2013. Com ja és de sobres conegut, alguns alumnes de diferents cursos han treballat en les activitats esportives extraescolars.

El proper 10 de maig, divendres, hi haurà una nova edició de la jornada esportiva, serà la tercera. Com cada any tindrem exhibicions de 
funky, patinatge, psicomotricitat i partits de futbol. Ja tenim perfilats els equips que s'enfrontaran en aquests emocionants i vibrants partits 
a la nostra escola.

Dir-vos també que hi haurà servei de barbacoa, es faran entrepans de botifarra al mòdic preu de 2 euros i també hi haurà servei de bar. 
Disposarem de gots de plàstic reutilitzables, us els deixarem a canvi d’un dipòsit d’1 euro que us tornarem quan torneu el vas.

Guardeu-vos doncs aquest dia a la vostra agenda! 
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AMPA
ASSOCIACIÓ DE MARES 

I PARES D’ALUMNES

3a JORNADA ESPORTIVA

17.30 h. INICI JORNADA

18.00 h.

A partir de les

PSICOMOTRICITAT

Exhibicions i partits:
FUNKY

FUTBOL
PATINATGE

A partir de les

20.00 h.

BOTIFARRADA POPULAR
2€ (PREU ÚNIC PER TOTHOM)
(hora aproximada)

17.30 h a 
l’escola

10 
MAIG

Festa del Medi 
Ambient

26
MAIG

Amb els 5 sentitsCine- 
fòrum

Guardeu-vos doncs aquest dia a la vostra agenda! 

Cine- 
fòrum

Vine a descobrir la Festa del Medi Ambient, 
seguirem informant!!!

26
ABRIL

Espai ETC
20.30 h



El passat diumenge 10 de març es va organitzar la segona caminada amb ruta de natura inclosa, 
que va culminar amb una plantació d'arbres i arbustos proporcionats per l’Ajuntament de Vic a la 
zona del Méder que tenim apadrinada.
De bon matí, una colla d’unes 80 persones en total, vam començar a caminar des de l’escola fins 
arribar al riu. Durant el recorregut vam fer d’exploradors buscant rastres d’animals, nius d’ocells i 
aranyes, petjades..... tot seguint les explicacions d’autèntics professionals. 
I un cop arribats i esmorzats .... a treballar!!
En total vam plantar 8 arbres (salzes, freixes i àlbers) i 60 arbustos (sanguinyols, sargues i saücs), 
tot espècies pròpies de la vegetació de ribera. Tothom hi va participar molt activament, tan grans 
com petits i ens ho vam passar d’allò més bé.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els pares que van fer això possible, especialment a en Toni 
Canadell, en Ramon Pou i l’Eduard Comerma. Bona feina a TOTHOM!!!

La Educación Prohibida és un incisiu documental sobre 
l’educació a les escoles. Basat en diverses entrevistes a 
pedagogs, mestres i especialistes, aquest treball argentí 
de l’any 2012 critica el sistema tradicional, apuntant a 
altres experiències no convencionals.
És possible un altre tipus d’educació que se centri en 
l’alumne? Aquí al·ludeix el títol del film. Amb enorme 
repercussió viral –més de quatre milions i mig de 
reproduccions per Youtube i mig milió de descàrregues, 
la pel·lícula té una altra particularitat: va ser feta amb el 
finançament col·lectiu de més de set-centes persones que 
van invertir seixanta mil dòlars.
Us convidem a participar del cinefòrum per intercanviar 
opinions i reflexionar junts sobre les múltiples preguntes 
que ens formula La Educación Prohibida. Us hi esperem 
el divendres 26 d’abril a les 20.30 h. a l’ETC (Pg. De la 
Generalitat, 46, Vic).

SORTIDA A LA NATURA

PREPARATIUS PER LA FESTA MAJOR ANDERSEN 2013 - 15 DE JUNY

DARRERA HORA

El dia 20 de març els de 3r es van encarregar de fer l’obra de teatre de la 
Setmana de la Solidaritat, enguany dedicada als avis. La novetat va ser 
la convocatòria de pares i mares a una sessió especial a les 4 de la 
tarda. Era una prova i va anar molt bé. De fet l’escola està pensant en 
repetir l’experiència per tal que les famílies tinguin l’oportunitat de veure 
les diferents obres de teatre que preparen els nostres fills i que, fins ara, 
sempre ens hem perdut. Una bona inciaitiva!

PARES I MARES A TEATRE!

Hem acabat les primeres 10 sessions en forma i per no perdre-la i arribar a temps a l’operació 
bikini s’ha decidit seguir 10 sessions més, obert també a qualsevol altre pare o mare que ara s’hi 
vulgui apuntar. No dubteu tant i endavant, cada dimecres a 2/4 de 10 del vespre al gimnàs de 
l’escola. Podeu venir un dia a provar-ho, que us pot anar bé i us hi quedareu!!! Els interessats 
contacteu amb secretaria.

10 SESSIONS MÉS DE PILATES: APUNTA-T’HI!
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AGENDA
RECORDEU QUE...

ACTIVITATS CINE-FÒRUM

10/05 divendres

3a JORNADA ESPORTIVA 
Exhibicions i activitats al 
voltant de les activitats 
esportives extraescolars de 
l’escola.

A partir de les 17.30 h.

26/05 diumenge

26/04 divendres

CINE-FÒRUM
Projecció de la pel·lícula La 
educación prohibida.

15/06 dissabte

FESTA MAJOR
La mare de totes les festes, el 
pollastre més gran per despedir 
el curs i els de 6è!
SEGUIREM INFORMANT, 
POSEU-VOS-HO A L’AGENDA!.

Falten menys de dos mesos per la gran Festa Major de l'Andersen i, com cada any, són moltes les coses que s'han de preparar i planificar 
perquè tot surti rodó. Com sabeu, la voluntat  de l'AMPA és que la convocatòria sigui un èxit i que tothom la pugui gaudir el màxim. Des de 
la junta hem començat a pensar les activitats i a buscar pressupostos per fer-la accessible a tothom. És per això que hem organitzat una 
reunió específica ,oberta a totes aquelles persones que vulguin, per tal de contrastar les diferents propostes que hi ha sobre la taula.

Ens trobarem a l'escola el proper 29 d'abril a dos quarts de 10 del vespre. Us hi esperem!

PROPERA SESSIÓ

26 d'abril 
a les 4 de la tarda. 
Representació de la 

llegenda de Sant Jordi 
a càrrec dels de

FESTA DEL MEDI 
AMBIENT + DINAR DEL 
PENCAIRE
No faltis a aquesta tradicional 
festa en la que ens 
arremanguem per l’escola!

A partir de les 9.30 h.

4rt


