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Sortida a la natura  

El proper diumenge 2 d'abril tindrà lloc la, ja tradicional i excepcional, sortida a la natura.

Ei,Save the date! Per què la fem el 2 d'abril,us preguntareu?

Doncs bé, hem escollit de fer la sortida a la natura el 2 d'abril perquè un 2 d'abril de 1805, tal dia com avui farà 212 
anys, va néixer Hans Christian Andersen, escriptor danès que dóna nom a la nostra escola.

Serà doncs una bona data per celebrar els 50 anys de l'Andersen.
 
Ens trobarem tots, pares i alumnes, diumenge 2 d'abril 2017 a les 9:15 a l'escola per tal d'iniciar la caminada 
popular a la Creu de Gurb, gaudint  del meravellós paisatge i vistes que ens dóna aquest entorn privilegiat de la 
nostra escola.
 
PD: 212 no és el perfum que  ens hem de posar per la sortida a la natura, sinó que són els anys que fa que va néixer 
Hans Christian Anders.

El passat diumenge 5 de març vam celebrar el tercer “Scracth Day” 
a l’escola. Vam ser prop de 30 famílies, de P3 fins a 6è, i ens ho vam 
passar molt bé. L'Enric Jordà de l'institut Pere Barnils de Centelles 
va fer una presentació molt interessant sobre el seu treball de 
recerca titulada "Jugant amb Lego....; Lego i més enllà". 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 i els més 
petits han començat a programar Bee-bots.

Vam veure com podíem fer funcionar els motors i sensors per fer un mini Robot. Vam imaginar, vam crear, vam 
programar i vam compartir una bona experiència.

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

DAY



El divendres 10 de març va 
tenir lloc la sessió de contes de 
hivern a càrrec de la família 
Verdaguer -Puigderajols, pares de la 
Jana de 1er i la Ivet de P3. Aquesta 
vegada ens van explicar a la 
biblioteca el conte teatralitzat de 
:"De què fa gust la lluna", tot un èxit. I el cicle de contes continua... 

El 28 d'Abril la Imma Ausió, Mare de Berta Marsol P5A explicarà dos contes, La 
capsa i El peix irisat. I el 12 de Maig  l'Angel Tortadès el Pare de Nil i Celia de P5 ens 
explicarà Els tres barrufets. 

Si el temps acompanya podrem aprofitar l'aire lliure ja seran els contes de 
primavera.

Us animem a seguir participant en aquesta activitat organitzada per la comissió 
escola de pares doncs és un moment per compartir estones agradables pares i fills 
dins l'escola.

25/04 dimarts

Escola de Pares i Mares 

Xerrada La Inclusió socio-
educativa i coresponsabilitat: 
un repte relacional.
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AGENDA
RECORDEU QUE...

19/05
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!

28/04 divendres

Contes d’hivern
A la sortida de l’escola, a la 
bilbioteca. 
Us hi esperem!

10ª Escola de pares i mares :

Arriba una nova edició, 
la 10ª, de l'Escola de 
pares i mares de 
Vic-"Tens els Factor Q?" 

Tot seguit us presentem la xerrada que 
organitzarem, que aquest any s'enmarca dins dels actes de celebració dels 50 anys 
de la fundació de l'Escola Andersen: La Inclusió socioeducativa i 
coresponsabilitat: un repte relacional.

De la mà del Dr Jordi Riera i Romaní, podrem conèixer l'experiència del 
PROINFANCIA: i com combinen els conceptes d'inclusió educativa amb el d'inclusió 
social i pobresa.

Jordi Riera, és professor catedràtic d'Educació de la Universitat Ramon Llull. Ha 
publicat llibres i artícles científics, és investigador principal del Grup d'Investigació 
Consolidat de Pedagogía, Societat i Innovació de les TIC i lidera la direcció 
científica del programa CaixaProinfancia.

Preneu nota: 
Dimarts, 25 d’abril de 2017
20:00h
Escola Andersen

Us hi esperem!

Podeu veure la resta d'activitats en el següent enllaç: 
http://educacio.vic.cat/10a-escola-de-pares-i-mares-tens-el-factor-q

02/04  diumenge

Tradicional i excepcional, 
sortida a la natura.

Contes d’hivern 




