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50è ANIVERSARI

Per la celebració del 50è aniversari de l’escola hi ha previstos dos actes:
El Dijous 25 de maig, a les 7h de la tarda, tindrà lloc l’acte commemoratiu del 50è
aniversari.
El dissabte 27 de maig a partir de les 5:30 hi haurà la Festa del 50è aniversari.
En breu rebreu informació més detallada, però aneu-vos reservant les dates perquè
us hi esperem a tots.

CALENDARI:
Recordem el calendari de festius del mes de maig:
Dilluns 1 de maig
Dimarts 2 de maig (festa de lliure disposició)

DIRECCIÓ

PREINSCRIPCIONS:
El dimarts dia 4 d’abril es va acabar el termini de preinscripcions per al curs 17-18.
A la nostra escola hi ha hagut un total de 78 preinscripcions, 64 d’aquestes són per
a P3 i 14 per a altres nivells.

VISITA DE LA MAICA BERNAL
Continuant amb les activitats de la Festa de les Lletres ens visitarà
la Maica Bernal. Farà una sessió amb els alumnes d’Educació Infantil i Cicle inicial el dia 5 de maig i una altra el dia 3 de maig
amb els alumes de Cicle Mitjà i Superior.
BEQUES MENJADOR I LLIBRES
Us informem que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vic han obert la convocatòria per sol·licitar beques de menjador i llibres pel curs 2017-18. Les famílies que ja
van demanar aquesta beca el curs passat rebran la documentació per renovar-la.
Si alguna altra família hi està interessada, podeu recollir el formulari de sol·licitud
per la secretaria de l’escola. El termini màxim per portar la documentació és el 22
de maig.
L’ESCOLA ENS EXPLICA
Tal i com es va informar a l’ INFOAMPA, el dia 5 de maig a 2/4 de 4 al gimnàs de
l’escola, es farà una Xerrada- taller de “L’escola ens explica: com ensenyem les
matemàtiques a l’educació Primària”. Per tal de tenir una previsió de la gent que
serem, aniria bé que les persones interessades en assistir-hi ens ho comuniquéssiu
per Mail (ceipandersen@xtec.cat)
A l’acabar l’acte, l’escola oferirà begudes i us animem a portar alguna cosa per
acompanyar i concloure així la trobada.
OSONA CONTRA EL CÀNCER
El pròxim dijous 11 de maig Osona Contra el Càncer ens ve a fer un teatre per a
tota l’escola ofert per Titelles Naip, amb el títol RECORDA’T.

SETMANA DEL MEDI AMBIENT
La setmana del 22 al 26 de maig celebrarem la Setmana del Medi Ambient en la
qual treballarem diferents aspectes relacionats amb la millora de l’entorn i el respecte pel medi ambient.
Algunes de les activitats previstes són:
Arranjament dels espais exteriors (plantar flors, arreglar jardins, pintar...).
Visites a equipaments municipals i comarcals
Tallers del Programa Educatiu de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic (estudi dels
elements d’un bosc, el cicle de l’aigua... )

Aquesta setmana començarà el diumenge 21 de maig al matí amb una
jornada de treball amb pares, alumnes
i mestres per la millora d’alguns espais
de l’escola. Estan previstos diferents
projectes proposats pels alumnes i
mestres de l’escola.

ED. INFANTIL
El darrer 25 d’abril els alumnes de P4 van assistir a la Universitat de Vic per presentar el Projecte Art i Escola sobre el tema del caos que han realitzat tots els alumnes
d’Educació Infantil. El dia 11 de maig a les 18:00 al Centre d’Arts Contemporànies,
s’inaugura l’exposició dels treballs que van realitzar els alumnes.
El proper dimecres 3 de maig, els alumnes de P5 faran una sortida matinal per visitar la Biblioteca Joan Triadú de Vic.
El dimecres 10 de maig, els alumnes de P4 aniran a Calldetenes a visitar un forn de
pa i a dinar al parc de les 7 fonts de Sant Julià, ja que es va anul·lar la sortida per
causa de la pluja.
El divendres 12 de maig, els nens i nenes de P3 aniran d’excursió al “Mas Casablanca” de Taradell. On podran conèixer de ben a prop els animals que viuen a la granja. Els alumnes que no dinen a l’escola cal que portin dinar, berenar i aigua. Els que
tenen servei de menjador, només aigua.
Els dies 10, 11 i 12 de maig dins del Programa de Foment per la lectura, els alumnes
de P5 rebran unes sessions de narració de contes explicats per les bibliotecàries de
la Biblioteca Joan Triadú de Vic.
Durant la setmana del 22 i 26 de maig es durant a terme diferents sessions
d’Educació Viària a P4 i P5.

CICLE INICIAL
El dimecres 3 de maig, al matí, els alumnes de 2n aniran a veure una obra de teatre
en anglès “Little Red” a l’espai ETC de Vic. Marxaran molt puntuals amb l’autobús a
les 8:30 i tornaran a peu.
El dimecres 17 de maig els alumnes de 1r aniran a Barcelona. Visitaran el Museu
Blau on veuran l’exposició de “Planeta vida” i faran un taller: “Toquem i experimentem plegats”. També faran una excursió en Golondrina pel Port. Els alumnes que
dinen a casa han de portar: esmorzar, dinar, berenar i beguda. Els que dinen a
l’escola, només esmorzar i beguda.
Els dia 22 es farà una sessió d’Educació Viària pels alumnes de 1r.
El dimecres 24 de maig, al matí, els alumnes de 2n aniran al Puig dels Jueus per tal
de fer el treball mediambiental de “la descoberta del bosc de Vic”. S’aconsella que
portin calçat còmode i tancat, esmorzar i aigua.
Aquest més de maig els alumnes de 2n comencen l’activitat de llegir en parella amb
els nens i nenes de 4t el dilluns a la tarda, i amb els nens i nenes de P5 els divendres a la tarda. El programa ”Llegim en parella” està basat en l’ensenyamentaprenentatge entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una
activitat estructurada. Els objectius del programa són la millora de la competència
lectora.
Dins les sessions d’educació física els alumnes de 1r i 2n podran conèixer i practicar l’esport de futbol sala, ja que durant 3 sessions vindran monitors del Futbol Sala de Vic a fer diferents activitats sobre aquest esport.

CICLE MITJÀ
El passat 25 d’abril els alumnes de 4t van representar la llegenda de St. Jordi als
avis de la residència del Nadal.
El dijous 18 de maig els alumnes de 4t visitaran el museu de la ciència i la tècnica
de Terrassa, amb l’objectiu de conèixer una fàbrica tèxtil de l’inici de la Revolució
Industrial. Els alumnes que dinen a casa han de portar: esmorzar, dinar, berenar i
beguda. Els que dinen a l’escola, només esmorzar
El dimecres 24 de maig els alumnes de 3r aniran a visitar i conèixer la tasca de cria
i recuperació d’animals que fa el centre CAMADOCA de Sta. Mª de Merlès. Els
alumnes que dinen a casa han de portar: esmorzar, dinar, berenar i beguda. Els que
dinen a l’escola, només esmorzar.
Durant la setmana del medi ambient els alumnes de 3r i 4t visitaran la deixalleria i
la depuradora respectivament per conèixer el tractament de les deixalles i de les
aigües residuals d’una ciutat. I els nens i nenes de 4t aniran un matí a fer el seguiment del tram apadrinat del riu Mèder i recolliran mostres i dades que aportaran
al Projecte Rius. També visitaran el “Pou del Glaç”.
El dilluns 22 i 23 de maig els alumnes de 3r faran una activitat d’educació viària.
L’activitat serà a l’escola i conduïda per la guàrdia urbana de Vic.

Dins les sessions d’educació física els alumnes de 3r podran conèixer i practicar
l’esport de futbol sala, ja que durant algunes sessions vindran monitors del Futbol
Sala de Vic a fer diferents activitats sobre aquest esport . També tindran la possibilitat de fer un treball d’atletisme.

CICLE SUPERIOR
El dimecres 3 de maig a la tarda, els alumnes de 5è aniran a veure una obra de teatre en anglès “Frankenstein” a l’espai ETC de Vic. Els alumnes de 6è han gaudit de
la mateixa obra el dia 27 d’abril.
Els dies 4 i 5 de maig els alumnes de 6è faran les Proves de Competències Bàsiques
que s’apliquen cada any a tots els alumnes de Catalunya.
El dia 15 de maig hi haurà la tercera sessió de vacunació a 6è.
Dimecres 24 de maig es celebrarà l’Olimpivic a la zona esportiva del pavelló de
l’Ausoneta. Els alumnes de 6è de totes les escoles de Vic participen en les competicions esportives que s’organitzen des del Consistori Infantil, la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament i les escoles.
La sortida serà de tot el dia en l’horari habitual. Cal portar esmorzar i aigua, i els
que no es queden al menjador també el dinar.
Les finals es jugaran diumenge 28 de maig, a partir de les 15:30, al Pavelló del Castell d’en Planes. Familiars i amics hi esteu convidats.
Durant les sessions d’Educació Física i dins del programa Esport a l’escola els
alumnes de 5è faran voleibol, atletisme, tennis, gimnàstica i escalada. Els de 6è faran hípica rugby i beisbol.
El dilluns 29 de maig, els alumnes de 5è aniran a Les Coves del Toll . A més de la visita
també faran un taller sobre la prehistòria. La
sortida serà de tot el dia en l’horari habitual.
Cal portar esmorzar i aigua, i els que no es
queden al menjador també el dinar.

Dins la setmana del medi ambient estan programades diferents activitats pels
alumnes de Cicle Superior:
Els dies 22 i 23 de maig es faran unes sessions d’Educació Viària pels alumnes de
5è. I el dimecres 24 es farà una activitat amb Karts de pedals.
El dimarts 23 de maig els alumnes de 6è aniran a la Planta de Triatge de multiproducte.
El Divendres 26 de maig els alumnes de 5è aniran a l’abocador d’Orís.

