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Benvolguts pares, mares, alumnes, mestres i amics.

Pràcticament ja som a la primavera i com en els darrers anys estem pensant en la propera 
jornada esportiva.

Aquest any serà ja la quarta edició, hem de pensar doncs que és una festa molt consolidada on podem gaudir d’una bona vesprada.

Esperem que el temps ens acompanyi, serà el divendres 9 de maig. Començarem quan haguem acabat les classes, al voltant de dos quarts de 
sis de la tarda.

Hi haurà exhibició de patinatge, de psicomotricitat, de funky i partits de futbol, jugarem contra algunes escoles de Vic.

Hi haurà també premis per a tothom i finalment UNA BONA BOTIFARRADA. 

Us hi esperem!

4a JORNADA ESPORTIVA

INFO
INFORMATIU DE L’AMPA ANDERSEN

CURS 2013/2014

ABRIL’14

59

e-mail: ampa@andersen.cat
ASSOCIACIÓ DE MARES 

I PARES D’ALUMNES www.andersen.cat

9
MAIG
17.30 h a 
l’escola

25
MAIG Pilates a l'escola          

per a mares i pares

17.30 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

2,50 € (PREU ÚNIC PER TOTHOM)

(hora aproximada)

h.

Mètode centrat en el desenvolupament dels músculs 
interns per tal de mantenir l'equilibri corporal donant 
estabilitat i fermesa a la columna vertebral.
Del 7 de maig al 18 de juny.
Cada dimecres de les 21.00h a les 22.00h al gimnàs de 
l'escola. Preu 30€. 

Inscripcions:
del 28/04 al 02/05 a la secretaria de l'escola.

Places limitades a 15 persones, en cas que les inscripcions 
superin el nombre de places disponibles, el dilluns dia 05/05 
es realitzarà sorteig.

Festa del 
medi ambient             
El proper 25 de maig celebrarem la tradicional FESTA DEL 
MEDI AMBIENT. És una matinal de diumenge en que els pares 
i les mares de l’escola col·laborem en l’arranjament i la cura 
de l’escola. Pintem, plantem, netegem, arreglem espais,..i 
ens ho passem d’allò més bé.També hi ha esmorzar per a 
tots.
És un dia MOLT IMPORTANT en que els nostres fills poden 
veure que, com a pares, ens interessa el manteniment i la 
conservació de l’escola i que hi col·laborem proactivament. 
Ja ho sabeu: ANIMEU-VOS i TOTS A DONAR EXEMPLE! 
Reserveu-vos-ho. Us hi esperem!

Finalitzada la jornada, es fa el tradicional dinar del Pencaire, 
sota els porxos, on cadascú es porta el dinar, i l’AMPA hi 
posa les postres.

 



El dilluns 7 d’abril es va portar a terme a la Biblioteca de 
l’Escola Andersen la conferència De grans a petits : els valors 
de l'esport. La responsabilitat de l'adult i el paper que juga 
en la formació dels infants a través de l'esport. Aquesta 
xerrada, emmarcada dins la 7a edició de l’Escola de pares 
i mares de Vic – Tens el factor Q? va anar a càrrec de l’Eduard 
Comerma, l’Eduard Ramírez i en Gil Pla, professors de la 
UVic i pares de la nostra escola.
Els 3 experts en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport van fer una introducció en com aprenen els nadons 
i els infants, principalment a través de l’exemple dels grans. És per aquest motiu que els diferents 
agents que intervenen en l’educació a través de l’esport (clubs, associacions esportives, entrenadors 
i els mateixos pares i mares...) han de ser conscients que és amb el seu comportament com millor 
podem transmeten els valors de l’esport: esforç, cooperació, superació, respecte, autocrítica...  valors 
normalment positius però que en qualsevol moment amb una mala metodologia de treball, una mala 
comunicació... poden tornar-se en contra. És important que els adults siguin conscients del què 
volem transmetre i actuem sempre amb coherència.
Posteriorment a la xerrada, en la que hi van participar una 30 de persones, hi va haver un intens i 
interessant debat entre aquests professionals de l’esport i el públic assistent. 

RESUM XERRADA ESCOLA DE PARES

AGENDA
RECORDEU QUE...

SORTIDA A LA NATURA

9/05 divendres

4a JORNADA ESPORTIVA 
Exhibicions i activitats al 
voltant de les activitats 
esportives extraescolars de 
l’escola.

A partir de les 17.30 h.

25/05 diumenge

14/06 dissabte

FESTA MAJOR
Una activitat única i molt 
celebrada on acomiadem el curs. 
RESERVEU-VOS la DATA.
La propera setmana començarem 
a preparar-la. Aquells que 
estigueu interessats a 
col·laborar-hi o que tingueu 
idees, podeu posar-vos en 
contacte amb l’AMPA per 
col·laborar en l’organització. Us 
ho agrairem molt!

FESTA DEL MEDI 
AMBIENT + DINAR DEL 
PENCAIRE
No faltis a aquesta tradicional 
festa en la que ens 
arremanguem per l’escola.  
Acabada la feina dinarem.
El menjar que es porti és per 
compartir amb tothom.

A partir de les 9.30 h.

INFOAMPA INFORMATIU DE L’AMPA ANDERSEN curs13/14            ABRIL’1459

DIVENDRES A LA FRESCA 
Els Amics de l'Andersen organitzem els divendres de maig a 
partir de les 5 de la tarda, activitats esportives pels petits i      
una refrescant terrassa amb servei de bar: creps,            
pastissos, begudes, etc. 
US HI ESPEREM !!! 

Jo, 

telèfon                                   mail de contacte                                                 nom de l’alumnne                                             

demano apuntar-me a les 10 sessions de PILATES, que s’iniciaran el proper 17 de maig al 18 de juny i es farà cada dimecres de 

21.00h a les 22.00h del vespre al gimnàs l’escola, a un preu per sessió de 3€ (30€ en total).

mare/pare de l’escola del/s curs/os

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A PILATESAVUI ÉS EL TEU DIA

El passat dia 23 de març vam celebrar la 3a 
caminada a la Natura, fins a St. Roc i el bosc 
Encantat. Prop de 80 pares, mares i nens de 
totes les edats vam començar a caminar a 
quarts de 10, passant per camins i petits 
senders, desconeguts per a molts, guiats per 
l’Eduard Comerma (pare de 3er i P5). Durant 
el recorregut vam trobar fòssils, paisatges 
que semblaven lunars, fins arribar al bosc 
Encantat. Allà vam poder observar gran 

quantitat de figures de fusta amagades entremig dels arbres que van fer gaudir a grans i petits. 
Vam veure òlibes, puputs, bolets gegants, un drac, un dragó de Comoro, el Temple Romà de Vic, 
i moltes sorpreses més. Finalment vam pujar fins a Sant Roc on vam esmorzar per agafar forces 
i reposar una estona. Vam poder entrar a l’ermita i veure les pintures de la Pilarín que hi ha 
dintre, abans d’iniciar la tornada cap a l’escola. Vam arribar ben puntuals a quarts de 2, just 
abans que caigués un bon xàfec, després de l’excel·lent dia de sol que ens va permetre gaudir 
de la caminada.
Podeu veure les fotos de la sortida al web.


