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FESTA DEL MEDI 
AMBIENT                         
El proper diumenge 22 de maig a partir de les 9.30h, 
celebrem una de les festes més importants que organitzem l’AMPA 

conjuntament amb l’escola: EL DIA DEL PENCAIRE.
Els més novells us preguntareu què és? Doncs bé, és una matinal a l’escola on els pares dediquem el nostre temps a fer 
millores per l’escola, sobretot tasques de manteniment i de nova construcció de coses, per tal de que els nostres fills tinguin 
cada dia una escola millor.
Pensem que és un dia on de forma lúdica i divertida, tota la família ens impliquem en l’escola.
Com a pares els ensenyem que nosaltres també cuidem la seva escola, que la fem nostra, i que dediquem una petita part 
del nostre temps a millorar-la.
És un gran exemple que els podem donar i que de ben segur els nostre fills ens agrairan.

NO PODEM DEIXAR ESCAPAR AQUESTA OPORTUNITAT! Estem segur que molts sou dels habituals que heu anat venint cada 
any, però també en trobem a faltar a molts i enguany és una bona oportunitat per fer-ho.
Perquè? doncs perquè hem previst alguns canvis organitzatius que faran que puguem fer realitat alguns projectes que han 
creat, pensat i dissenyat els nostres fills a l’escola.

ENGUANY HI HA PROJECTES CONCRETS PER FER SEGONS EL CICLE DEL VOSTRE FILL
Com us hem dit, els nens i nens han estat pensant i dissenyant alguns projectes concrets per millorar els patis de l’escola,               
i necessiten de la nostra ajuda per executar-los. SOM-HI DONCS!:

Famílies d’ INFANTIL (P3, P4 I P5): EL PATI DE TRONCS
Ja fa més d’un any que es va crear una comissió per repensar els patis d’infantil i transformar-
los en un espai de joc i de lleure educatiu. Els nens i els pares que hi van participar van fer 
 propostes de com volien el pati
Doncs bé, aquest diumenge continuarem la feina construint un pati de troncs que ampliï i millori el 
que ja vam fer l’any passat. S’hauran de tallar els troncs, polir-los i col·locar-los entre grans i petits.

Famílies de cicle INICIAL i MITJÀ (1er, 2on, 3r i 4art): LA CUINETA I OBSERVATORI D’OCELLS
Els nens de cicle mitjà han estat pensant i fet algun disseny de com fer una cuineta i un observatori d’ocells al costat de         
la bassa i hi ha una proposta guanyadora que començarem a portar a la pràctica.

 Famílies de cicle SUPERIOR (5e i 6è): NATURALITZAR LA BASSA
La nostra clàssica bassa del pati es vol naturalitzar en part per aconseguir que hi hagi més diversitat, hi puguin créixer 
plantes, hi puguin venir granotes i altres animals, que després els serviran per treballar les ciències i el medi. Els  alumnes 
de 6è han estat treballant com ha de ser i disposarem de materials per fer-ho. Aquesta actuació està finançada per l’AMPA 
amb part dels diners recaptats en el mercat de les 3R.

A part de tot això, també hi haurà multitud de feines, per fer entre tots.

PD: És un bon dia per aquells que vulgueu, pugueu venir a l'escola a peu o bé en bicicleta!!

NO HI PODEU FALTAR!!  Ah! I TAMBÉ HI HAURÀ ESMORZAR PER TOTHOM QUI ARRIBI BEN D’HORA!!
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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!
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TALLER  XARXES SOCIALS

El dia 26 de maig a les 17:30 es farà un taller a la biblioteca 
de l’escola adreçat als pares i mares d’alumnes de Cicle 
Mitjà i Superior per orientar les famílies sobre  com podem 
ajudar els nostres fills a fer un bon ús de les xarxes 
socials. Aquest taller i un altre que es farà el dia 30 de 
maig amb els alumnes de sisè, ha estat organitzat per 
l’Escola i el departament de Benestar i família amb la 
col·laboració de l’AMPA.

a les 17:30 es farà un taller a la biblioteca 

XERRADA EDUCACIÓ EMOCIONAL 

El dia 1 de juny a les 21:00 es farà una xerrada titulada; Educació emocional i família. 
El viatge comença a casa a la biblioteca de l’escola adreçat als pares.

La xerrada anirà a càrrec d'Eva Martínez Pardo mestra i pedagoga i formadora a 
l’associació Arae. Especialista en educació emocional i en el treball pedagògic amb 
contes i narracions, amb experiència en diversos àmbits: famílies, universitat, docents, 
persones educadores d’àmbit no reglat. És co-autora de Emocions i família. El viatge 
comença a casa (Ed. Graó). La xerrada l’organitza l’escola i l’AMPA.   

 

 

6a FESTA ESPORTIVA EXTRAESCOLARS

Divendres passat, 6 de maig, vam celebrar la sisena festa esportiva de les activitats extraescolars. Els esportistes ens van fer petites 
demostracions de ioga, psicomotricitat, patinatge i futbol.

Agraïm especialment la participació de l’escola  la Sínia, que va participar amb el seu equip de futbol i les seves patinadores.
I amb tot l’esforç, no podia faltar un bon berenar de coca amb xocolata i unes begudes refrescants gestionades pels Amics de 
l’Andersen.

Moltes gràcies a tots un any més per la vostra participació fent esport i compartint bons moments.
 

AGENDA




