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OBJECTIU: ANDER100
Fent números rodons, arribem al 50è final de curs de l’Andersen. Quan s’arriba a una xifra així d’important,
s’haurien de fer dues coses: BALANÇ (revisar d’on venim i com estem) i PLANS (veure com estem i decidir cap
on volem anar). El que acaba passant és que ens solem entretenir tant en el balanç, que no arribem mai a
desenvolupar els plans.

Els que heu fet un seguiment dels actes de celebració dels 50 anys de l’escola heu sabut, poc o molt, que ens ha
costat molt arribar fins aquí. Fins i tot podríem dir que s’hi ha arribat amb sort, molta improvisació i executant
plans sobre la marxa, però no es pot negar que a la seva fundació, l’Escola Andersen volia ser laica, catalanista,
mixta i pública, i el cas és que avui és tot això i més!
Així doncs ens hem passat tot un curs fent BALANÇ i des de l’AMPA us volem proposar que ara ens posem a fer
PLANS. Tranquils tots! No es tracta de res vinculant, ni comprometedor, ni tant sols s’ha de votar! Només es
tracta de PARTICIPAR i IMAGINAR, dues coses que han estat sempre al cofre del tresor de l’Andersen. Podeu
fer-ho, ho podem fer tots: com volem que sigui l’escola d’aquí 50 anys quan faci 100 anys? Arribarà a aquesta
edat? Faran falta les escoles? Hi haurà mestres? I nens? L’educació seguirà sent una responsabilitat de les
famílies? I l’ensenyament? Quines tradicions ens qüestionarem? Quines adoptarem com a noves tradicions?
S’hauran apoderat, finalment, els nens del control del món? S’imposarà el respecte a l’autoritat? La raó a la
força? La inocència a l’orgull? La veritat a la frustració? Portarem els nens a escola vestits de plata amb cotxes
voladors? Ai no, això últim havia de passar el 2000!
Fixeu-vos que una reflexió sobre el model d’escola és una reflexió sobre el model de societat que volem. Com a
representants de les famílies, us llencem aquesta proposta; sense tremendismes, sense compromís, sense
pressa, sense limitacions, simplement perquè ho podem fer i perquè després de fer balanç, toca fer plans.
De moment tenim tot un estiu per posar fil a l’agulla i, potser, fins i tot fer una primera puntada.

Apa, bon estiu 2017 a tothom!
La Junta de l’AMPA
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FESTA MAJOR

GRAN FESTA MAJOR

CALOR i CALOR per una
‘Per primer cop en molts anys, dissabte vam celebrar la Festa
Major de l’escola en un ambient tòrrid, i per tant, al vespre, el
sopar a la fresca va ser un autèntic gust!
Realment la calor intensa va condicionar tota la festa, i tot va anar
una mica més tard, lògicament.
Vam començar amb una excel·lent gimcana molt participada per
grans i petits, fent tot de proves relacionades amb l’escola i els seus
50 anys, repartides pels espais exteriors: apagar espelmes amb
xeringues, imitar els recorreguts dels autobusos amb obstacles,
aconseguir autògrafs de persones de l’Andersen, llançament de
llargada amb pinyols d’olives, sopa de lletres amb contes de H.C.
Andersen, construcció d’un castell de cartes imitant el coet de l’escola,
un memory amb imatges de l’escola,... i també una espectacular taller
de maquillatge on unes mares amb molta traça van fer autèntiques
meravelles!
Durant tota la tarda i vespre els Amics de l’Andersen van estar gestionant el bar, i sort en vam tenir per poder compensar la calorada.
La festa va continuar amb el cercavila de l’Andersina i el Pere Joan
portats pels alumnes de 3er i acompanyats amb música dels de 4rt que
ens va portar fins al punt on es va fer el pregó de Festa Major. Com cada
any, els pares dels alumnes de 6è, que ja marxen de l’escola, són els
encarregats de fer-lo i en aquesta ocasió va ser l’Ariel Cavilli, qui ens va
explicar la seva vivència a l’escola i com n’ha estat d’important l’entorn
de l’escola i el seu model en tots aquests anys.
Després van venir les actuacions musicals al gimnàs de tots els cicles i les
ballades de danses al pati. Una autèntica demostració de la feina feta.
Quan ja tocaven les 21h va ser l’hora del sopar i el muntatge de taules i
cadires amb la col·laboració de tots. Havent sopat van venir els sorteigs
d’una samarreta del Barça signada per tots els jugadors, amb un gran 50 al
darrere, i també una taula de picnic, malgrat que ningú va aconseguir
encertar un enrevessat enigma que s’havia plantejat.
Finalment la DISCO amb un gran ambient i moltes ganes de ballar grans i
petits fins a les tantes, sobretot els de 6è que no se’ls hi va acabar la corda
fins ben entrada la matinada.

Una gran FESTA per cloure el curs.
Moltes gràcies a tothom per la vostra participació i ens veiem al Setembre
amb noves energies!!
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