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DIRECCIÓ
Aquest curs hem iniciat un nou projecte de voluntariat a l’escola. El passat mes de desembre es van
confeccionar una dotzena de vestits per renovar el vestuari de l’obra de teatre “Els Pastorets”. Hi va
haver força participació i el resultat va ser molt positiu.

Tel 93 885 1795

Aquest més de gener també s’ha portat a terme una altra iniciativa del voluntariat: preparar la
fruita (pelar-la i tallar-la segons les edats) que des del Departament d’Ensenyament ens fan
arribar per tal de sensibilitzar els alumnes de la importància de l’alimentació saludable.
Recordeu que us podeu apuntar a la secretaria de l’escola.

www.andersen.cat

Dijous llarder: La tarda de Dijous llarder (8 de febrer) tots els alumnes sortirem a celebrar-ho i
berenar a diferents espais del voltant de l’escola. Els Alumnes de CI NO assistiran a l’escola de
Música.
Aquesta tarda l’escola posa el berenar per a tots (pa amb botifarra d’ou/formatge). Els alumnes
de primària cal que portin cantimplora amb aigua.

Correu Electrònic: ceipandersen@xtec.cat

Carnaval : El divendres 9 de febrer celebrarem el Carnaval. Recordeu que els alumnes han de
venir disfressats des de casa. Aquella mateixa setmana els alumnes de 5è ens faran arribar un
díptic amb les consignes que mana el Rei Carnestoltes.
Aquest dia els alumnes de 6è NO assistiran a l’escola de Música.
A partir de les 4h de la tarda s’obriran les portes de l’escola perquè els pares i mares pugueu
gaudir juntament amb alumnes i mestres de la festa.
Festa de lliure disposició: Recordeu que el dilluns dia 12 de febrer és una de les festes de lliure
disposició prevista en el calendari a totes les escoles de la ciutat de Vic.

ED. INFANTIL
Aquest mes de gener, tal i com ja us vam comentar en l’informatiu anterior, els alumnes de P3
s’incorporaran a la dinàmica dels ambients. Entre el 2n i el 3r trimestre tots els alumnes tindran
l’oportunitat de participar de tots als que s’ofereixen: color, llum, mesures, moviment, sensitiu,
natura, teatre, construccions i creatiu. L’hora dels Ambients és de dilluns a dijous després del pati.

La setmana del 5 de febrer, els alumnes de P5 faran la tradicional coca de llardons per tots els alumnes
d’Educació Infantil i ens la menjarem tots junts durant la sortida del Dijous Llarder.
El dia 15 de febrer, els alumnes de P4 aniran d’excursió a l’Aquàrium de Barcelona. En aquesta
sortida podran fer l’observació de diferents tipus de peixos i les seves característiques, completant
així el projecte que es treballa aquest trimestre a l’aula. Recordeu que els alumnes que es queden a
dinar a l’escola només han de portar aigua. La resta han de portar el dinar, el berenar i aigua.
El dia 28 de febrer, els alumnes de P3 visitaran el Parc de Bombers de Vic dins del marc del Projecte
sobre el bombers que portaran a terme aquest segon trimestre. Es tracta d’una sortida matinal.
Els dies de les sortides, l’esmorzar ja es proporcionarà des de l’escola. Per tant, aquests dies no és
necessari que els alumnes portin fruita.

CICLE INICIAL
El divendres 16 de febrer, al matí, els alumnes de 2n visitaran el Museu Episcopal de Vic on
realitzaran una activitat vinculada amb la música, a partir de la qual descobriran alguns oficis artesans.
Els alumnes només cal que portin esmorzar i aigua. Faran el viatge d’anada a peu i tornaran amb bus.
El dimecres 28 de febrer, al matí, els alumnes de 1r faran una sortida al Museu del Ter on realitzaran
dos tallers: “Fem fil” i “Els habitants del riu”. En el primer taller manipularan matèries tèxtils naturals
(cotó, llana, lli) i faran fil. En el segon, observaran i coneixeran ocells i peixos propis del riu Ter. Cal
portar esmorzar i aigua.

CICLE MITJÀ
El proper 21 de febrer els alumnes de 4t presentaran un projecte treballat a l’àrea d’anglès a la sisena
Mostra de Petxa-Kutxa d’Osona. L’objectiu és aprendre a estructurar bé els missatges, tot utilitzant
correctament les imatges per expressar-se en públic.

CICLE SUPERIOR
Del 20 al 23 de febrer els alumnes de 6è faran l’estada de colònies al Camp d’aprenentatge del Delta
de l’Ebre. Treballaran el riu Ebre en diferents aspectes: paisatge, fauna, flora, ribera…Els tutors ja
faran arribar informació més detallada sobre l’estada i les activitats.
El divendres 2 de març els alumnes de 5è aniran a fer una visita al Parlament de Catalunya i al Museu
Picasso. Haurem de marxar molt puntualment de l’escola i caldrà que tots els alumnes portin
l’esmorzar i el dinar de casa. També la tornada serà més tard, arribaran al voltant de les 17:30 a
l’estació d’autobusos de Vic.

