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L’ESCOLA ESTÀ DE FESTA!
Sí,sí, de FESTA MAJOR!
El proper dissabte

17 de juny és la data de la gran festa de l’escola.

Com cada any, passarem una tarda plena d’activitats, jocs, cercavila, música i danses i acabarem amb
un sopar a la fresca tots plegats, amb música i alguna sorpresa... És una ocasió especial per poder
compartir una bona estona amb tots aquells que formem part de l’escola i acomiadar de la millor manera
aquest curs.
A les 17h començarà la GRAN FESTA amb jocs per petits i grans, la cercavila amb l’ANDERSINA i en PERE JOAN,
els nostres gegantons, el Pregó de Festa Major i les actuacions musicals i de dansa que els nostres fills han estat
preparant amb molta il·lusió.
Durant la FESTA hi haurà servei de bar que anirà a càrrec dels AMICS de l’ANDERSEN.
Però la Festa no s’acaba aquí, perquè tot seguit serà el moment de reunir-nos per sopar a la fresca tots junts.
I com venim fent des dels darrers anys ens portarem el sopar de casa, així com els plats, coberts, gots, tovallons i
beguda.
I acabarem amb més música per moure el cos amb la Disco-mòbil.

Així que ja ho sabeu! Cap a la FESTA MAJOR hi falta gent!

HORARI DE LA FESTA
17:00 h: Inici de la Festa. Gimcana de la Festa Major i taller de Maquillatge.
18.30 h: Cercavila amb els gegantons de l’escola, l’Andersina i el Pere Joan.
19.00 h: Pregó de la Festa Major. Danses i espectacle musical a càrrec dels

COMPRA DE TIQUETS

alumnes de l’escola.

el tiquet de lloguer de la
cadira i de les despeses generals

21.00 h: Sopar i sortejos.
A partir de les 22.30 h: Disco-mòbil.

És imprescindible que aquells que us
vulgueu quedar a sopar COMPREU

de la festa (taules, música, jocs,
neteja...). L’import de cada
és de
per

tiquet

CONVIDATS I AMFITRIONS ALHORA

NECESSITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. TOTS SOM CONVIDATS I AMFITRIONS ALHORA.
A la FESTA MAJOR de l’escola no hi ha ni treballadors ni convidats: tots som
amfitrions. És important participar de la festa amb aquest ànim, perquè quan
ets part de la festa, la gaudeixes molt més. També és important per entendre
que les coses fetes entre tots són molt millors, i estem mostrant als nostres fills
i filles els valors de col·laboració: muntant taules i garlandes el divendres a les
5 de la tarda, repartint cadires dissabte abans de sopar, recollint taules i
cadires al final de la festa...
Ja ens perdonarem aquesta mica de reflexió seriosa, però la veritat és que
encara és necessària i hi insistirem. Ara ve quan aprofitem per recordar-vos
que, tingueu l’ànim que tingueu, totes les mares i pares de l’escola ja sou de
l’AMPA: no us heu d’apuntar enlloc. Hi sou.

persona (tan per grans com per

petits).

Els tiquets es podran comprar
EXCLUSIVAMENT uns dies
concrets i en efectiu. La venda es
farà al despatx de l’AMPA (al costat
de la sala de professors) o a fora,
davant de secretaria, aprofitant el
bon temps, de les 8h30 a les 9h30 i
de les 16h45 a les 17h30 des del
dilluns12 fins al dijous 15 de
juny. I per aquells tocatardans... es
podran adquirir els tiquets passat el
termini de venda, però el preu serà de

4€.

Per això comptem amb vosaltres, amb la vostra implicació d’amfitrions per
mirar que tot surti bé. No és molta feina. Només és donar un cop de mà quan faci falta.

Festa esportiva
El divendres 19 de maig vam celebrar la 7a edició de la festa esportiva de l'escola.
Vam comptar amb la participació de tots els alumnes que realitzen extraescolars a l'escola, d'un bon grapat de nens i nenes de la Sínia
i de l'equip de beisbol del club Vic Bat.
Els més petits van fer unes demostracions del que han
après a les activitats de psicomotricitat i ioga. Després els
grups de patinatge de l'escola i de la Sínia ens van fer una
exhibició del seu art sobre rodes, els alumnes de l'activitat
de multiesports i el club de beisbol Vic Bat ens van oferir uns
divertits partits de beisbol i es va acabar amb el futbol, amb
dos animats partits: Andersen-La Sínia. Tots els participants
van obtenir una merescuda medalla i berenar amb coca i
xocolata. Va fer un dia esplèndid i tothom va poder gaudir de
les activitats i del bon ambient.

3€

Festa del medi ambient
Diumenge 21 de maig vam celebrar la festa del medi
ambient, altrament dita ‘Dia del pencaire’.
És un dia que, com ja sabeu, els pares i els fills treballem
per millorar l’entorn de l’escola.
Érem una cinquantena i la vam treballar de valent i vam fer
molta feina.
Si us hi heu fixat podreu veure algunes de les coses que
vam fer, i que havíen proposat els nostres fills abans a
l’escola:
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7è Concurs de portada del programa de festes del barri del sucre
El Sucre i la Sacarina, els cap grossos del nostre barri del Sucre, us conviden a les festes del pròxim 17 i 18 de juny.
Dissabte hi haurà despertada amb gegants i grallers i minicrida de festa major. Vine de blanc i porta un vaporitzador,
ampolla d’aigua de 33cl, pistola d’aigua, ... per refrescar-te defensant el teu color amb festa de l’espuma. Diumenge hi
haurà xocolatada, mercat del trasto, inflables, jocs gegants, pinta cares, circuit de cars, quina infantil, dinar popular,
música en directe amb ball de swing... Us animem a participar del 7è concurs de portada.
Tema: Dibuixa el que més t’agrada del barri.
Materials: Els que vulguis
Premi: Portada programa de festes 2018

BASES:
· Es pot fer a casa o el mateix dia de la festa
·
·
·
·
·

Podeu recollir una cartolina A4 a secretaria o fer servir un full A4
El dibuix ha de ser vertical, ha d’estar acabat i ben pintat
No hi ha límit d’edat.
Escriure darrere del dibuix: nom i cognoms, edat i telèfon de contacte.
El podeu deixar del 12 al 16 a secretaria de l’escola o portar-lo
diumenge 18 a la festa (Parc d’Occitània)

HOMENATGE A L'ANDERSEN MOLT MÉS QUE CINQUANTA!
La segona festa de commemoració del cinquantè aniversari de
l'Escola, el 27 de maig, vam fer-la petar: ball en rotllana
gegant, música popular, paradetes rodants de menjar, bar dels
Amics, atraccions... Els espectacles musicals van ocupar la nit
però els riures van continuar sempre. Quina bona obra de
teatre: "l'Olla", estava plena de monedes d'or. L'actuació,
sentidíssima, el guió, basat en l'"Aulularia" de Plaute,
grandíssima tria, tota una metàfora de l'avarícia com
antivalor!
George Orwell, el gran escriptor britànic de "1984", deixa
palesa la seva admiració pel cooperativisme català (i tot
l'espectre de moviments socials), en "Homenatge a Catalunya". Era el testimoni directe d'un milicià britànic que va
allistar-se per lluitar contra el feixisme a la Guerra Civil. L'Andersen també va fer la seva lluita i resistència. Quan venia l'inspector s'apressaven a buscar el retrat del dictador per penjar-lo, amb la seva pols, a una paret. En aquells
anys inicials de la nostra escola, tan foscos del franquisme i impregnats d'una cultura de la "Laura a la Ciutat dels Sants", en
lloc de la normal segregació de nenes i nens (d'arrel clerical), l'Andersen va apostar per tot el contrari: per un paradigma
d'educació mixta, laica i catalana. Ben a contrapel d'aquella història es forjava una altra completament diferent, era un
Andersen absolutament cooperativista, com això elogiat per Orwell, i ja tenia en el seu horitzó proper el paper d'escola pública:
"no volem un model elitista", es va recordar a la Festa primera dels 50 anys de l'Escola, el dia 25 de maig.
Tres de les mestres fundadores (la Xita Vernis, la Mercè Paracolls i la Concepció Balasch) en la primera Festa van dir:
:
"volíem canviar el món", i ho van fer. És que aquestes dones de coratge i ideals, van fer explícita menció de paraules com:
"ideari", "somnis". En aquesta primera celebració van assegurar que res hauria estat possible sense la cooperació activa dels
pares. Que s'entengui bé: el terreny i l'edifici es van aconseguir a partir d'uns crédits assumits per les mares i pares que van
permetre aixecar les parets i porxos que ara seguim compartint.
Sigui un homenatge a l'ardor fundacional de l'Andersen. Xita, Mercè i Concepció: continuarem amb el vostre somni, perquè és
el nostre també!

US HI ESPEREM A TOTS!!

