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SCRACTH DAY

JORNADA ESPORTIVA

El proper divendres dia 6 de maig, us esperem a l’escola a partir de 2/4 de 6, per celebrar la sisena jornada esportiva.

Començarem amb les petites demostracions que faran els nostres alumnes de patinatge, ioga, psicomotricitat i finalment, el partit 
que faran els  futbolistes  amb una escola convidada.

Hi haurà servei de bar (amb begudes i coca per berenar) gestionat pels amics de l’Andersen.

Us animem a venir a gaudir d’una estona agradable tots junts!!!

 

El passat diumenge 10 d’abril vam fer el segon “Scracth Day”a l’escola. Vam 
ser prop de 25 famílies i ens ho vam passar molt bé. En Jaume Baixeries de la Facultat 
d'Informàtica de Barcelona ens va fer una xerrada molt interessant sobre Robots i persones. 
Vam seguir amb una introducció a “Scracth” i després vam practicar amb les 

“Scratch Cards” per acabar creant jocs, contes, històries,... Aquest any           

  també hem pogut jugar amb el Lego WeDo.     
    Vam veure com  podíem fer funcionar els motors         

i sensors per fer un mini Robot. 

En definitiva vam imaginar, vam crear, vam 
programar i vam compartir una bona 

experiència.

A la web intentarem penjar fotos i alguns dels projectes que vam fer.  Estigueu alerta. 

 

          

El passat dimarts 19 d’abril, es va portar a terme la xerrada Conceptes Bàsics de Reanimació, coorganitzada amb l’Ampa 
Andersen i la de l’Escola Bressol de la Serra de Sanferm. Les explicacions i demostracions pràctiques van anar a càrrec de la mare 
de la nostra escola la Montserrat Puigderrajols, infermera del SEM i Instructora en Suport Vital Bàsic i DEA.

La Montse ens va explicar d’una forma molt planera com hem d’actuar davant d’un accident, les precaucions que s’han de prendre i 
fins on cal que actuem; vam poder posar el dia els nostres coneixements i alhora practicar com hem actuar en cas d’ofegament o 
parada cardíaca d’un nadó o un adult, ja que en cas de ser necessari puguem donar una nova oportunitat a aquella persona.

La xerrada que va reunir una trentena de pares va ser traduïda simultàniament al llenguatge dels signes.

Aprofitem per agrair a la Montse Puigderrajols la seva predisposició i professionalitat en aquesta activitat.

 

Des d’aquí volem agrair a tots els col·laboradors la seva implicació i participació en la preparació i realització 
d'aquesta activitat.

 9ª ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC:
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DIA DEL PENCAIRE + FESTA DEL MEDI AMBIENT AGENDA
RECORDEU QUE...

22/05
DIA DEL PENCAIRE+    
FESTA DEL MEDI AMBIENT     
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!

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!

     
Com segurament molts heu comprovat als patis de 

la nostra escola hi ha unes fantàstiques papereres de   
 fusta que tenen 3 espais diferenciats cada una.
Aquestes papereres van ser finançades per l’AMPA amb 

els diners recaptats en el mercat de les 3R de fa un parell d’anys.

Cada espai està senyalitzat i retolat amb una imatge i un text que permet identificar 
quin residu hem de tirar a cada un.

Així, trobem els següents espais diferenciats:

      

El diumenge 22 de maig, grans i petits esteu tots convocats a la nostra escola per 
celebrar tots plegats el tradicional dia del pencaire+festa del medi ambient.
És una excel.lent oportunitat perquè els pares demostrem als 
nostres fills que també ens estimem l'escola i que els ajudem a 
cuidar-la.

Es tracte és que entre tots realitzem tasques de manteniment 
i millora de la nostra estimada escola. 

No hi falteu, us hi esperem!

PD: És un bon dia per aquells que vulgueu, pugueu venir a l'escola 
a peu o bé en bicicleta pel caminet d'accés a l'escola.

EC
CONSELL

09
Els nostres fills aprenen a utilitzar-les, a classificar els residus correctament.
Nosaltres els pares SEGUR que també ho sabem fer. SI ho fan els nens, com no 
ho hem de saber fer nosaltres, OI?
 
Només amb un petit esforç, aconseguirem que els residus estiguin ben classifi-
cats i així es puguin reciclar per donar-los una nova vida com a nous materials.

"Comissió de medi ambient de l'AMPA"

Orgànic: HI hem de posar totes aquelles restes de menjar, com peles de fruita,...

Paper i envasos: aquí hi hem de posar els papers que llencen i les llaunes, brics, 
pots, i envasos en general

Rebuig: hi aniran la resta de coses, que haurien de ser molt poquetes si ho fem be.


