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NIT ASTRONÒMICA
Divendres, 24 de novembre a partir de les 19h30.

A LES BAMBALINES

Nota important: En cas que les condicions atmosfèriques siguin desfavorables es farà un altre
diaeni jael s’informarà
(hi faltava
punt) en escena. Sense ell,
El seu nom sortia
programa demés
mà,endavant.
era el principal
artífexladet ilael posada
aquella nit no hi hagués hagut el teatre ple. Ni l’anterior, ni la següent, ni cap altra nit. Com tantes
altres vegades havia fet, fos l’obra que fos, veia l’obra des de les bambalines, lluny del públic. I la
veia des d’un costat, o des de l’altre, fins i tot una vegada la va veure des de dalt el pont de llums.
Però de sobte, sense esperar-ho, es va trobar que veure aquella versió de Els Pastorets des d’aquella perspectiva, l’incomodava. Per què? No ho sabia. Només li venien al cap versos de Màrius
Torres: “Tot és lluny, en la nit. I la distància pesa, en la fosca, com l’ala d’un ocell mort”. De sobte
se’n va adonar: estava veient la festa del Nadal des de fora, i això li’n fa sentir fora. El més curiós
és que per ell no era una sensació nova: l’any que va passar les festes a la Patagonia, ja li va
passar.
I tot seguit s’adona que sempre hi ha algú que s’ha de mirar les festes des de les bambalines. Uns
perquè no han estat convidats. D’altres perquè estan privats de llibertat. D’altres perquè no tenen
amb qui compartir-les. I també hi ha qui no vol, les rebutja.
Tanca els ulls i torna a sentir el Nadal, i li tornen a venir els versos de Màrius Torres a la memòria:
“Sempre en la fosca hi ha una cosa clara que ens crida - llum d’hostal, presó, hospital o llar -,
sempre un vaixell vetlla en el mar, i estels - un sobretots, el més bell, el més rar, tan llunyà que la
seva llum no ha arribat encara”.
Bones festes i bon any a tothom!

La Junta de l’AMPA
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XERRADA TALLER GESTIÓ DE LES EMOCIONS
El passat dimarts 17 de novembre es va fer el taller "Els fills venen a
fer-nos adults" amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i realitzat
per Roser Vinyet, Coach Professional Certificat (CPC) per ASESCO. Va ser
un taller molt participatiu i engrescador en el que es varen tractar temes
i estratègies per gestionar millor la relació amb els nostres fills.

NIT ASTRONÒMICA
No va ser una de les nits més fredes, però tampoc d’aquelles amb un cel serè i
ple d’estrelles.
Això sí, la nit del 24 de novembre va ser una nit perquè els alumnes de sisè
poguessin mostrar els treballs realitzats sobre astronomia, per parlar sobre el
firmament i sobre una aplicació informàtica per conèixer-lo millor. També
per poder sopar un bon entrepà de botifarra i, fins i tot, per fer enlairar un
coet. Però sobretot, va ser una nit per compartir tots plegats i conèixer una
mica més tot allò que l’univers ens amaga.
Llàstima que no es va poder observar la lluna. Un altre any serà.

13è MERCAT DE LES 3R
Un any més el diumenge 26 de novembre al matí vam gaudir del mercat de
les 3R.
Els alumnes de 4rt, 5è i 6è van muntar un total de 15 parades, engalanades
per l’ocasió, que conjuntament amb la parada de l’AMPA, mitjançant concursos,
sortejos, jocs, estratègies de venda... van servir per animar un bonic i profitós
matí de diumenge.
Els diners totals recaptats durant el mercat de les 3R van ser de 1.534,15€, que
conjuntament amb la direcció de l’escola es decidirà en quina inversió per la festa
del medi ambient es destinaran.
També vam tenir la presència de la deixalleria mòbil per poder reciclar tot el que la gent havia portat. Al final
del matí va venir Càritas a recollir el que no s’havia venut per poder reutilitzar-ho.
Des de l’AMPA volem felicitar a tots els participants, assistents i la col.laboració dels Amics de l’Andersen,
que amb la seva xocolata, pastissos i cafés ens van mantenir ben desperts.

L’objectiu del mercat de les 3R, reciclar, reduir i reutilitzar s’ha assolit sobradament i
esperem que el proper any sigui 4R:poder REPETIR.

AGENDA

RECORDEU QUE...

26/01/2018
CONTES D’HIVERN: Els colors de l’Àfrica
A càrrec de Txell Puig mare d’en Pau de P3

