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Sortida a la natura  

El diumenge 2 d'abril vam celebrar la sortida a la natura de l'escola.
Aquest any era una caminada molt especial ja que celebràvem el 50è aniversari de l'escola.

Uns 130 caminadors (129 segons la guàrdia urbana) entre mares, pares, alumnes,ex-alumnes, mestres, ex-mestres, 
directors, ex-directors,globus,drons... ens vam reunir a 2/4 de 10 del matí davant l'escola per tal d'iniciar la 
caminada a la Creu de Gurb, gaudint d'un bonic matí de diumenge tots junts. En tot moment un 50 va anar passant 
de mà en mà fins a dalt del cim.

Un cop a dalt, foto i gravació de dron de la família de l'Andersen.

Va ser una caminada irrepetible.

Gràcies a tots.

Contes d’hivern 

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. 

S i el temps acompanya podrem aprofitar l'aire lliure i 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.



XERRADA TALLER I TAULES EXPOSITVES

L’escola Andersen aposta per una nova metodologia de 
treball de les matemàtiques. 

Un nou mètode amb l’objectiu d’ensenyar a pensar, 
mostrar el ´perquè´ del que ensenyem i el seu valor en el 
dia a dia, en un context més quotidià. Unes  matemàtiques 
amb més sentit, que permetin a l’alumne guanyar autonomia en l'ús de tot el que aprèn  
sense deixar de banda els fonaments matemàtics.
 
L’escola ens explicarà com aconsegueixen que els nostres fills aprenguin 
matemàtiques i disfrutin d’elles.

 DATA: Divendres 5 de maig
LLOC: Gimnàs de l’escola
HORA: 15:30 h
DIRIGIT: Pares de 1r a 6è de primària
Després de la xerrada-taller les famílies poden portar berenar per compartir.

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...

 

 

 

28/04 divendres

Nova sessió de contes 
d’hivern
Ens explicaran el conte:
La capsa i El peix irisat 

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!

L’escola ens explica …. Com ensenya les matemàtiques

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

05/05  divendres

L’escola ens explica …. 
Com ensenya les 
matemàtiques
El gimnàs de l’escola a les 15.30 h.

19/05
6a JORNADA ESPORTIVA
La festa de l’esport

divendres

21/05
DIA DEL PENCAIRE

diumenge

25/05
ACTE COMMEMORATIU 
50 ANYS

dijous

27/05
FESTA 50 ANYS ANDERSEN

dissabte




