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DIRECCIÓ

Iniciem un nou curs i reprenem l’informatiu com a mitjà de comunicació escola-famílies. A
partir d’aquest curs enviarem els informatius a través del correu electrònic. Per tal que
arribi a tothom és necessari tenir registrades les adreces electròniques dels pares i mares
de l’escola. Aquells que no hagin donat el seu correu a l’escola o que l’hagin canviat,
agrairíem que el féssiu arribar a la secretaria o mitjançant un missatge a l’adreça:
ceipandersen@xtec.cat
L’informatiu també el podeu consultar cada mes a la web de l’escola:
http://www.andersen.cat/serveis/informatiu
El primer dia de curs, el vam

www.andersen.cat

Correu Electrònic: ceipandersen@xtec.cat

BENVINGUDA DEL CURS

iniciar amb una benvinguda a tots
els alumnes i mestres de l’escola.
Després, els alumnes d’Educació
Infantil van gaudir de l’espectacle
del

Pallasso

Miquelet.

I

els

Fax 93 881 4356

alumnes de primària, en dues
sessions diferents, varen participar en el Cercle de Percussió,
dirigit
on

van

per

en

Jordi

Vinyoles,

poder

tocar

diferents

Avda. d'Olímpia, s/n 08500-VIC

Tel 93 885 1795

instruments de percussió.
REUNIONS DE PARES:
Les dates previstes per les reunions de pares són les següents:


27 de setembre a les 9h del vespre per a Educació Infantil i Cicle Mitjà.



29 de setembre a les 9h del vespre per a Cicle Inicial i Cicle Superior.

Es començarà amb una part conjunta al gimnàs de l’escola, on es donaran informacions
generals d’escola. I, a continuació, es faran trobades a les aules amb els tutors per explicar
el funcionament i organització del curs.
Les famílies que els hi coincideixin les reunions en el mateix dia, poden assistir una estona
a cada cicle i els tutors els atendran.

ED. INFANTIL
El dijous 6 d’octubre, els alumnes de P5 anirem al Teatre de l’Orfeó on realitzarem una
activitat que ens ofereix l’Associació d’Osona contra el Càncer per potenciar el consum de
fruita i verdura fresca “Menja Fruita”. Primer veurem un espectacle i després podrem fer
una petita degustació de fruita.
El dijous 20 d’octubre, els alumnes de P4 i P5 anirem d’excursió a Viladrau. Podrem gaudir
d’un dia al bosc tot contemplant els colors de la tardor, observarem les característiques del
bosc en aquesta estació i aprofitarem per collir castanyes, bolets, fulles... Ens ho passarem molt bé!!

CICLE INICIAL
Els dimarts 27, a la tarda, i dimecres 28 de setembre, al matí, els alumnes de 2n A i 2n B , respectivament, pujarem al turó de l’Ausoneta per tal d’observar l’entorn més proper a l’escola.
El dilluns 17 d’octubre, tots els alumnes de 1r i 2n farem una sortida de tot el dia a Saladeures. Els alumnes que
no es queden a dinar cal que portin esmorzar, dinar, berenar i beguda. Els que dinen a l’escola només han de
portar esmorzar i beguda. És necessari dur calçat còmode – caminarem pel bosc- i anorac o jaqueta segons el
temps que faci.

CICLE MITJÀ
El proper dijous 6 d’octubre els alumnes de 3r i 4t farem una excursió a Palau (Sta. Cecília
de Voltregà) per tal de conèixer una mica més els companys del cicle, tot caminant i gaudint del paisatge de la comarca. Aprofitarem, també, per fer una visita a la Protectora
d’animals d’Osona. Els alumnes que es queden a dinar a l’escola han de portar esmorzar,
beguda i calçat còmode. Els que dinen a casa també han de portar dinar.
El divendres 21 d’octubre al matí, els alumnes de 4t farem una visita a l’estació meteorològica de Vic. L’objectiu
s’aquesta sortida és conèixer els aparells que s’utilitzen i aprendre a recollir dades meteorològiques.
Els dies 2,3 i 4 de novembre els alumnes de 3r anirem de colònies a St. Esteve d’en Bas (La
Garrotxa) i coneixerem les característiques principals d’una comarca veïna i conviurem
amb els companys fora de l’entorn escolar. Més endavant es passarà informació més detallada.

CICLE SUPERIOR
Dimecres 28 de setembre, tots els alumnes de 5è i 6è farem una caminada a la Creu de Gurb . Sortirem al matí
de l’escola i a mig camí pararem a esmorzar. Després reprendrem el camí i un cop a dalt farem un treball
d’observació del paisatge localitzant els indrets més destacables de la geografia de la nostra comarca. Després
baixarem a Gurb i dinarem a la plaça del Soler. Cal portar una motxilla de mida mitjana, calçat còmode per
caminar i, com que l’activitat serà de tot el dia, esmorzar i cantimplora amb suficient aigua. Els alumnes que no
es queden al menjador, han de portar també el dinar.
Els alumnes de 5è, el divendres 7 d’octubre, anirem al Cosmocaixa. Farem una visita al museu i participarem
en el taller “Fenòmens elèctrics”.
Divendres 14 d’octubre al matí, el alumnes de 5è, anirem al tram del riu Mèder que l’escola té apadrinat.
Recollirem mostres d’aigua i farem observacions per aportar les dades al Projecte Rius. A l’agenda dels
alumnes ja hi hauran anotat què cal portar.
El divendres 14 d’octubre vindran les infermeres del CAP a vacunar els alumnes de 6è.

