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L'ESCOLA ENS EXPLICA: Treball dels ambients

El passat divendres 26 es va portar a terme aquesta nova activitat de l’Ampa i va ser tot un èxit de convocatòria. Entorn a 60 pares i 
mares d’Educació Infantil van poder conèixer millor el perquè dels diferents ambients i els objectius que persegueix aquest tipus de  
treball; posteriorment i en grups, les famílies van poder veure i seguir com els nens porten a terme aquestes diferents activitats i 
alhora  entendre millor aquest innovador aprenentatge.  
 
Des d’aquí volem agrair a la Direcció i als mestres que hi van col·laborar, la seva implicació i participació en la preparació i 
realització d'aquesta activitat. Per les valoracions rebudes dels pares creiem que ha estat una bona experiència i confiem puguem 
repetir aquest format i orientar-lo a altres cicles de l’Escola.

CONTES D’HIVERN

DARRERA SESSIÓ DELS CONTES D’HIVERN A LA BIBLITOECA
El divendres 4 de març va tenir lloc l’última sessió de contes d’hivern programada per a 
aquest curs escolar. En aquesta ocasió va ser la Meritxell Torrent mare de la Gisela de P-3 
i la Mira de P-5 que va explicar el “Pirata de les Estrelles” un conte que va servir una 
vegada més per reunir alumnes i pares del cicle infantil a la biblioteca tot passant una 
estona agradable. 

El cicle ha constat de tres sessions durant un divendres del mes de desembre, gener i març 
amb l’objectiu d’estrènyer les relacions entre les famílies del cicle infantil i compartir un moment 
plàcid dins l’entorn escolar.

Activitat Organitzada per la Comissió d’Escola de Pares.

 9ª ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC:

El passat 1 de març es va iniciar la 9ª edició d’aquesta iniciativa que s’impulsa des de l’Ajuntament de Vic en col·laboració amb les 
Ampa de la Ciutat. Si no us ha arribat el programa a través de la maleta dels vostres fills, podeu consultar l’agenda a la web: 
www.vic.cat

Així mateix us recordem que la nostra Escola en col·laboració amb l’Escola Bressol de la Serra de Sanferm organitzarem la següent 
activitat:

19/Abril – 20:30h CONCEPTES BÀSICS DE REANIMACIÓ a càrrec de la mare de la nostra Escola: Montserrat Puigderrajols, infermera 
del SEM i Instructora en Suport Vital Bàsic i DEA. Lloc: EBMV Serra de Sanferm C/Gurri, s/n Vic.
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Aquest any farem la segona matinal Scratch 
Day Andersen: juguem, programem i compartim un 
objectiu comú, consistirà en un taller obert a tothom on 
es farà una introducció a l’Scratch. El taller començarà 
a les 9:30 i s’acabarà aproximadament a les 13:30h el 
diumenge 10 d'abril.

El taller s’adreça principalment a nens i nenes de cicle 
mitjà i superior tot i que no es tanca la porta al cicle inicial 

i ESO. Tots els alumnes han d'anar acompanyats d'un adult. 
També aconsellem que tothom es porti el seu ordinador portàtil. 

Tot i que l’escola proporcionarà maquinari quan sigui necessari. El maquinari de l’escola 
és limitat i per tant, no podrem assegurar que hi hagi una màquina per cada nen o nena.

Quan s'acosti la data us donarem l'agenda detallada. De moment us podeu apuntar la 
data.

 Day AGENDA
RECORDEU QUE...

10/04  diumenge

Scratch Day Andersen
Taller per apendre a programar   
amb l’Scratch. Us hi esperem!

A partir de les 9.30 h.

22/05
FESTA DEL MEDI AMBIENT    
+ DINAR DEL PENCAIRE
Matinal de diumenge en que els 
pares col·laborem en millores i 
manteniment de l’escola. 

18/06
Festa Major
La festa més sonada, per 
acomiadar el curs. No hi pots 
faltar!

19/04 dimarts

Escola de Pares i Mares 

CONCEPTES BÀSICS DE 
REANIMACIÓ a càrrec de la mare 
de la nostra Escola: Montserrat 
Puigderrajols.

6/05 divendres

6a JORNADA ESPORTIVA
La festa de l’esport, on hi  
participaran tots els alumnes que 
han estat fent extraescolars durant 
el curs. Hi haurà exhibicions i  
partits de futbol contra escoles de 
la ciutat. Us hi esperem!

     Ens agrada dir que l'AMPA som tots, 
perquè ho som! El fet però és que ens 

involucrem en moltes temàtiques, preocupacions, 
projectes i activitats quecreiem representen la veu de 

les mares i dels pares de l'Escola. No volem defugir de tot això, al contrari, 
desitgem engrandir aquesta aposta col.lectiva. És per això que confiem en el vostre 
interès i entusiasme per sumar-vos a la nostra Junta o per ajudar-nos com a 
col.laboradors. 

Com us hi podeu m'hi puc involucrar:
      

ASSOCIACIÓ DE MARES 
I PARES D’ALUMNES

Assistint a la propera reunió de la Junta de l'AMPA, que serà el
dimarts 5  d'abril a 2/4 de 10 a la sala de professors de l'escola (o qualsevol 
altre primer dimarts de mes).

Apuntant-vos en el llistat de col·laboradors que estem
realitzant, per tal de poder ajudar puntualment en algunes de les activitats 
que organitza l'AMPA. En aquest cas, us informarem de les activitats que anem 
organitzant i de quina manera hi podeu col·laborar. Per formar part d'aquest 
llistat només heu d'enviar un mail a: ampa@andersen.cat.

Fent arribar qualsevol dubte, inquietud o suggeriment al nostre mail.

Apuntant-vos directament com a col·laboradors puntuals a la propera 
activitat que organitzarem, la festa de l'esport, que serà el dia 6 de maig. 
Farem entrepans i botifarrada, amb servei de bar. Necessitem voluntaris i 
col·laboradors per ajudar-nos a fer aquesta tasca.   

Sigueu benvinguts!


