
El passat diumenge 26 de maig vam fer a l'escola la tradicional Festa del medi ambient i el dinar del pencaire.
Van venir un bon grapat de famílies i tots, petits i grans, vam treballar de valent. En Xevi ens tenia tot el material a punt i en Mone va dirigir eficientment els 
treballs: envernissar taules i bancs, desmuntar papereres velles per fer lloc a les noves, pintar ratlles a l'aparcament, desbrossar, pintar les xarranques, plantar 
flors, acabar de pintar els nous gegantons... Els més experimentats van fer una important tasca de posada al dia del rocòdrom i, com cada any, els petits van 
disfrutar pescant els peixos i canviant l'aigua de la bassa.
La festa es va acabar amb el tradicional dinar del pencaire, que, aprofitant la primera ullada de sol de la primavera, aquest any vam poder fer fora el pati.

Festa del Medi Ambient

El dia 10 maig vam celebrar la festa final d'aquestes activitats que hem estat entrenant i millorant durant tot l'any. Es va començar amb una exhibició dels mes 
petits que ens van demostrar en el gimnàs les activitats de psicomotricitat amb música que cada dimecres de tot el curs han estat preparant.
Dos grups de funky, també ens van fer gaudir amb els seus balls, la seva superació ha set molt notable i el nivell de les seves actuacions van ser molt remarca-
bles.
Acte seguit fora les pistes hi va haver partits de futbol i patinatge.
Els més petits de P5, 1r i 2n es van enfrontar contra un equip del Pare Coll, mentre que després els jugadors de 3r es van enfrontar contra el Sagrat Cor i els de 
4t i 5è ho van fer contra el Pare Coll, els resultats van ser diversos, alguns partits els vam guanyar i altres els vam perdre, però el resultat és el de menys, 
l'important aquí era participar i passar-s'ho molt bé.
Entre els partits de futbol els nens i nenes que han fet patinatge també ens van ensenyar els seus progressos, per cert han millorat molt, el seu nivell ja és molt 
alt.
A la festa hi va haver molta gent, alumnes participants a les extraescolars, amics de l'escola que ho venien a veure, famílies dels participants i no participants i 
també famílies dels alumnes convidats d'altres escoles.
Es va acabar amb una butifarrada i entrega de medalles per tots.
A més cal remarcar que aquest any, durant aquests mesos de primavera els nostres equips de futbol han fet diferents partits, hem visitat en dues ocasions 
l'escola de La Sínia i el Sagrat Cor i hem fet un desplaçament a La Salle a Manlleu, a casa nostre ha vingut La Sínia, el Sagrat Cor i el Pare Coll.
Finalment dir que estem molt agraïts als monitors, la Sílvia per psicomotricitat, la Laura a funky, l'Oriol a futbol i en Marçal a patinatge i futbol. Estem molt 
contents amb ells perquè tenen molta paciència amb els nostres fills i els hi fan gaudir i estimar l'esport. La nostra intenció és que segueixin el proper curs, 
creiem que així serà.

Aprofitem aquest darrer INFOAMPA per recopilar alguna foto i alguna valoració de les activitats que hem fet en 
els darrers mesos del curs.

Que tingueu tots un molt bon estiu!

Jornada esportiva
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Fem una mica de repàs?



Un any més la Festa Major ha estat un èxit. Una jornada festiva amb molt bon ambient i amb una gran participació. Al llarg de la tarda i el vespre van passar per 
l'escola 600 persones entre nens i nenes, pares i mares i mestres. El sopar també va ser multitudinari, 245 tiquets d'adults, 219 d'infantils i 78 cadires que van 
sol·licitar aquells que van optar per portar-se el sopar de casa. 
A la tarda es va fer un petit acte de reconeixement a les dues mestres que es jubilen aquest curs, la Nines i la Montse Falgueras, l'AMPA els hi va fer entrega d'un 
petit detall d'agraïment a la feina feta durant tots aquests anys a l'escola. A la vetllada tampoc hi va faltar la música, el pregó i la cançó de despedida escrita i 
cantada pels alumnes de 6è. La festa va acabar prop de les dues de la matinada amb el clàssic partit de futbol entre pares i nens/es.

Festa major

La 6a Escola de Pares i Mares de Vic, amb el 
suport de l’Ajuntament de Vic, va oferir el 
26/04/2013 la pel·lícula “La Educación 
Prohibida” a l’Espai ETC. Es va presentar un 
format de cinefòrum que va atreure una sala 
bastant plena. La gran extensió d’aquest crític i 
reflexiu film i la mitjanit no van frenar 
l’entusiasme dels participants que van 
esplaiar-se amb la tertúlia i debat posterior. 
L’intercanvi d’interpretacions i enfocaments va 
ser un eco de la complexitat i abast dels temes 
exposats al documental. Va resultar evident que 
l’educació era assumida com un projecte 
cultural d’una comunitat educativa en la qual 
també som actors.

Durant la Festa Major vam aprofitar per fer un cop 
més la cercavila amb els gegantons de l’Andersen. 
Però aquest any la novetat fou que vam estrenar 
gegantons! Uns gegantons que es van elaborar 
artesanalment amb els voluntaris de les darreres 
dues edicions de la Festa del Medi Ambient. 
Després de la rua pels patis de l’escola, vam fer el 
bateig del gegant i la geganta i per aclamació 
popular és van escollir dos noms d’entre tots els 
proposats per les diferents classes: ANDERSINA i 
PERE JOAN (que així és com els direm a partir d’ara 
a la nostra nova parella de gegantons) van ser els 
més ovacionats.

Cine-fòrum Nous gegantons de l’escola

Com segurament ja us heu adonat, fa uns dies es 
van substituir 4 papereres que hi havia al pati 
d'entrada de l'escola per unes altres que permeten 
fer la recollida selectiva dels residus que hi 
llencem fetes amb fusta reciclada. Fins ara anava 
tot barrejat i ara podem separar-los segons si són 
restes de menjar (orgànica), envasos i paper o 
rebuig.
Aquestes papereres les ha finançat l'AMPA amb 
els diners que es van recollir del mercat de les 3R. 
D'aquesta manera contribuim al projecte d'Escola 
Verda.
Ara només cal que tots les utilitzem correctament.

En el tram final d’aquest curs s’ha constituït l’associació AMICS DE L’ANDERSEN, una idea que 
covaven mestres i pares des de fa un temps. La finalitat d’aquesta associació és donar suport 
al projecte educatiu de l’escola Andersen en un context polític-econòmic-social que tendeix a 
garantir només l'escolarització pública però no l'educació pública de qualitat. L’associació 
funcionarà com a plataforma d’una  xarxa de solidaritat i mecenatge per intentar recaptar i 
gestionar de forma justa recursos econòmics. El grup de socis fundacionals aquestes vacances 
treballarem per començar a perfilar accions concretes de cara al curs vinent. Us mantindrem 
informats i serà fantàstic si feu córrer la veu. Aquí hi cap tothom, pares, mares, avis, parents 
llunyans, amics, mestres, exmestres, exalumnes, etc. etc. La idea s’ho val i com més serem 
més recursos tindrem.

Si hi esteu interessats envieu un correu a l'adreça: amicsdelandersen@gmail.com

Noves papereres

Amics de l’Andersen
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