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El millor regal de tots

Amb la Nit Astronòmica es va iniciar un cap de setmana ple d’activitats. En concret la Nit 
es va celebrar el divendres 20 de novembre organitzada per l’escola, amb la col·laboració 
de l’AMPA
Cap a quarts de 8 del vespre es va poder fer una observació de la lluna i dels estels amb 
uns telescopis instal·lats al pati, malgrat hi havia algun nuvolet que ho dificultava. Un 
cop feta l’observació tothom es va dirigir al gimnàs on es va projectar una pel·lícula 
sobre la vida dels astronautes a l’estació espacial internacional, amb escenes molt 
curioses. Després hi va haver una estona per sopar uns entrepans de botifarra preparats 
per l’AMPA, i llavors els alumnes de 6è van anar a les aules amb els pares per presentar 
els treballs realitzats durant la setmana de la ciència. Per últim, la Nit va acabar al pati 
amb una demostració pràctica d’enlairament de coets, fets pels alumnes, amb aire 
comprimit. Un final ben espectacular per cloure una esplèndida Nit.

NIT ASTRONÒMICA 

Tot sembla començar el setembre a la tornada de les vacances: un nou curs, una nova programació als teatres, la rutina,    
la temporada de futbol (o de bàsquet, o de natació), la dieta, les extraescolars, la matrícula al gimnàs… Sembla doncs 
que podríem celebrar el cap d'any el 31 d'agost, oi? Al cap i a la fi l'agost també és temps de vacances, d'estar amb els 
nens, de menjar massa, de pensar i prendre decisions, i de carregar piles, però tot això són coses que ens passen mentre 
ens mirem el melic. Les vacances d'estiu conviden a l'autocomplaença, són les "nostres" vacances, ens les hem guanyat i 
tenim dret a donar-nos gust, clar que sí.

Però les festes de Nadal i aquest cap d'any que ens arriba (el de debò), són una altra cosa. És cert que 
tothom ho viu de diferent manera, fins i tot hi ha qui diu que ho pateix, però arribar al final de l'any 
convida a aixecar el cap i veure molt més enllà del nostre melic. I veiem la il·lusió dels nens, però 
també veiem la pena dels que enyoren. I gaudim triant el millor regal, però també veiem el desconcert 
del qui no té a qui regalar. I ens fa mandra veure aquell parent que al final, ves per on, t'has alegrat 
de veure.

Són certament unes festes molt contradictòries segurament per culpa dels estereotips, massa sucre, 
massa Disney i massa "¡Qué bello es vivir!", però són les millors festes si es viuen amb generositat. 
Enguany us proposem que sigueu més generosos que mai, no només amb els regals, sinó sobretot amb 
les abraçades, els petons, l'atenció, les bromes, la paciència, els passi-ho-bé i la tolerància. I no només 
amb la vostra gent, sinó amb tothom, i veureu que aquest és el millor regal que ens podem fer.

BONES FESTES I BON ANY, MACOS I MAQUES! 
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El diumenge 22 de novembre vam celebrar una nova edició del Mercat de les 3R a l'escola i com 
cada any va ser un GRAN ÈXIT. 

Tot i les fredes temperatures, la jornada matinal es va anar omplint de paradetes dels alumnes   
de 4rt, 5è i 6è que, juntament amb les seves famílies, ho van deixar tot a punt perquè es pogués 
donar el tret de sortida i que petits i grans poguéssim començar a tafanejar, remenar, regatejar i 
comprar algun dels productes que ens oferien, des de jocs, llibres, roba o fins i tot algun objecte 
ben curiós.

Amb un ambient molt més festiu i càlid va arribar el moment per poder menjar algun pastís o 
provar la xocolata desfeta que ens van oferir els Amics de l’Andersen.

A més a més, durant tot el matí vam comptar amb la presència de la deixalleria mòbil per 
poder-hi portar aquells objectes que ja no hi fan res a casa.

Durant el mercat es va aconseguir 1563,27 euros, s’està parlant amb l’escola en quines millores 
és destinaran, i ben aviat ho comunicarem.

Va ser una matinal per poder tornar a compartir tots JUNTS (alumnes, famílies i mestres) i per 
aconseguir que un any més aquest mercat reuneixi l’esperit de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

Podeu veure més fotos de les activitats al web.

MERCAT DE LES 3R

El dissabte 21 de novembre es va realitzar a la nostra escola la "II Jornada Comunitat Educativa d'Osona", sobre el tema: la pobresa en relació 
amb l’educació i amb els infants.

Van assistir: aproximadament unes 40 persones entre professors, educadors, pares i mares. Es pot estimar una assistència d’un 90% en relació 
als centres de màxima complexitat de la Comarca.

Durant la jornada es realitzar diverses ponències i una taula rodona de debat.

XARXA CLAU
Les recerques internacionals demostren la importància vital de la participació i la formació de les famílies, també, la correlació entre la família, 
l’escola i la comunitat. Es treballa amb Serveis Socials, amb pares amb conflictes, i en relació amb la problemàtica d’aquella família. No hi ha 
límit d’edats dels nens, i s’involucra a tota la família, els avis, per exemple. S’apunta al fet de compartir l’experiència, interactuant amb les 
AMPA. S’Involucren les famílies en l’educació. Com es fa? A través de 6 competències bàsiques. Es comença a casa, però com es concreta a 
l’escola? S’ha d’involucrar els professors, les direccions dels centres, i incentivar les relacions família, centre i comunitat.

Si voleu ampliar la informació podeu consultar el resum al web de l’escola.

JORNADA COMUNITAT EDUCATIVA 

29/01
Divendres 29 de gener nova edició Contes d’Hivern. 
A partir de les 17h a la biblioteca de l’escola.

AGENDA
RECORDEU QUE...

 

“I TU, JUGUES EN CATALÀ?”

Campanya que promou el Consorci per a la Normalització Lingüística amb l’objectiu 
de promoure l’oferta de productes lúdics col·laboren amb aquesta campanya i a través 
d’un buscador de jocs en català, és facilita que es puguin trobar més fàcilment 
d’acord amb el tipus de joc o l’edat del nen.


