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Jornada Esportiva
Aquest divendres, 19 de maig, celebrarem
la 7a edició de la JORNADA ESPORTIVA,
amb la participació de tots els alumnes que
han estat fent extraescolars esportius a
l'escola durant el curs, i també de nens i
nenes de futbol i patinatge de l'escola la
Sinia.
La Jornada esportiva començarà a 1/4 de 6 de la tarda amb una exhibició de
patinatge, una exhibició de psicomotricitat al gimnàs, un partit de beisbol i
un parell de partits de futbol.
Hi haurà coca amb xocolata per berenar (gratuïta per a tots els alumnes
participants i a un euro per a la resta)

Us hi esperem!!

50è ANIVERSARI ANDERSEN
Recordeu que els propers dies 25 i 27 hi ha els 2 actes de celebració
del 50è aniversari de l’escola.
El dijous 25 a les 19h hi ha l’acte INSTITUCIONAL amb el reconeixement de totes les persones que varen iniciar el projecte de l’escola, la
presentació del llibre ‘Andersen, 50 anys fent escola’, i actuacions
de l’orquestra d’alumnes de l’escola i la coral ‘The Mames & the
Papes.
El dissabte a les 17h i fins la matinada hi ha la gran festa de
celebració dels 50 anys, amb gran quantitat d’activitats,
teatre, balls, jocs infantils, partits de futbol, música en directe,...
L’Ampa i els Amics de l’Andersen ens cuidem del bar de la festa. A
part hi haurà: parades de menjars diversos.

US HI ESPEREM A TOTS!!
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19/05 divendres
6a JORNADA ESPORTIVA
La festa de l’esport

Tots a punt? S’acosta el dia del Pencaire,

21/05 diumenge
DIA DEL PENCAIRE

25/05 dijous
ACTE COMMEMORATIU
50 ANYS

Dia del
pencaire

la Festa del medi ambient, en la qual els pares
dediquem el nostre a temps a millorar l’escola.
Què millor per fer el diumenge 21 de maig que treballar al costat dels nostres fills en la millora de l’escola?
Enguany, com l’any passat, els nens i nenes
CICLE INICIAL
dels diferents cicles han estat treballant
(1er i 2on)
propostes per millorar els patis i
Construcció d’un
cuineta i una zona de
aconseguir nous espais d’apretroncs.
nentatge.Les propostes les
han fet ells i ara ENS
INFANTIL (P3, P4 i P5)
NECESSITEN a nosaltres
Crear uns jocs d’habilitats al
per portar-les a terme.
mur del seu pati i construir
uns baguls de fusta per
guardar pales, galledes,...

27/05 dissabte
FESTA 50 ANYS ANDERSEN

A part de tots aquests projectes
què més farem?

17/06 dissabte

• Preparar banderoles per la Festa Major
• Plantar plantes
• Pintar xarranques, mobiliari de fusta, tanques,...
• Folrar llibres de la biblioteca
• (...) i un incomptable nombre de coses

CICLE MITJÀ
(3r i 4rt)

Jocs d’equilibri
(propostes agosarades
i interessants)
CICLE SUPERIOR
(5è i 6è)

Què ens
proposen
els nostres

Construcció d’un Hotel
d’Insectes.
Què deu ser això???
(veniu i ho veureu...)

fills?

Per fer tot això, ja disposarem de molts materials, però
NECESSITEM que tothom qui pugui porti:
• EINES: pales, pics, aixades, rascles,...
• Taladres amb bateria, tornavisos, claus allen i angleses,....
• i porteu-vos tots GUANTS i ROBA per treballar!!

FESTA MAJOR
La jornada començarà a les 9.30h i pels matiners hi haurà ESMORZAR a càrrec de l’AMPA.
Per tant, ja ho sabeu, el diumenge 21 de maig al matí, tots cap a l’escola a treballar!! ENS NECESSITEN!!

Diumenge
de novembre
de o10h
12h30a l’escola (si no heu de portar les eines a sobre, clar...
PD: És un dia 27
excel·lent
per venir a peu
amb abicicleta

NO HI PODEU FALTAR!! Ah! I TAMBÉ HI HAURÀ ESMORZAR PER TOTHOM QUI
ARRIBI BEN D’HORA!!

10ª Escola de pares i mares:

L'escola ens explica... com ensenya les matemàtiques

El passat dimarts, 25 d’abril de 2017 en el marc
de la 10ª Edició de L’Escola de pares i mares de Vic
i adherint-nos als actes de celebració dels 50 anys de
l’Andersen, l’AMPA de la nostra escola va organitzar
la xerrada la "Inclusió socioeducativa i
coresponsabilitat: un repte relacional". La mateixa va
anar a càrrec del Dr Jordi Riera i Romaní.

El divendres 5 de maig va tenir lloc la xerrada "L'escola
ens explica... com ensenya les matemàtiques."

Jordi Riera és Doctor en Pedagogia i durant molts
anys va exercir com a profesor en diferents escoles i
instituts. Actualment és professor catedràtic
d'Educació a la Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport de Blanquerna, Universitat
Ramon Llull (URL) i Vicerector de Política Acadèmica i
Adjunt al Rector a la mateixa universitat. I en l’àmbit
de la recerca, és l’Investigador Principal del Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en aquesta Facultat; des d’aquest Grup es realitza
l’assessorament científic del Programa CaixaProinfancia (34 experts i investigadors i una xarxa de 14
universitats espanyoles), amb la finalitat de millorar les oportunitats de la infància que viu situacions de
vulnerabilitat per motius de pobresa.
Durant gairebé 2 hores, més d’una trentena de pares i mestres de la nostra escola vam poder gaudir de la
seva experiència en l’àmbit de l’educació. Vam escoltar atentament sobre la importància de conèixer els nens,
com animar-los a assolir l’èxit; va utilitzar la magnífica metàfora en la natura dels nens orquídia o els nens
dents de lleó; vam aprendre més sobre genètica, ADN i com el cromosoma 7 que ens ajuda a adaptar-nos a
l’entorn; i com ha evolucionat el concepte d’orientació educativa avui i la importància que suposo que existeixi
una xarxa on s’interrelacionin el nen, l’escola, la família i la comunitat, formant un sistema que facilita els
diferents coneixements.
Finalment i a petició de l’audiència va proporcionar-nos alguns dels resultats que estan obtenint en el
Programa PROINFANCIA, iniciat ja fa uns anys, gràcies a una gestió coordinada i més eficaç dels recursos que
cada entitat o institució proporciona a diferents famílies en barris d’elevada complexitat social i pobresa
(actualment més d’1,5 milions de nens a Espanya continuen en situació de risc). El fet de proporcionar una
atenció integral a l’infant fa que es puguin començar a revertir tendències en abandonament escolar,
increment dels % de superació dels estudis obligatoris… però cal poder seguir realitzant aquest treball
sostingut i coordinat, una mirada “relacional” de tots els agents en el temps, ja que les desigualtats encara
continuen essent molt grans en la nostra societat.
I va acabar felicitant la nostra Escola pel treball que es va venint fent des de fa anys de relació entre tots els
qui en formem part en favor de la inclusió social.
Si voleu saber més podeu consultar el seu Web-blog http://www.jordiriera.cat

Un gran èxit. Seixanta persones vam assistir-hi i vam poder
disfrutar d'una explicació sobre el NOU ENFOCAMENT
MATEMÀTIC que ha optat la nostra escola i que té com
objectiu crear un entorn que afavoreixi l'autonomia de
l'aprenentatge de les matemàtiques.
Després de la xerrada tots els assistents ens vam poder
dividir en diferents taules expositives on els mestres de
cada cicle van presentar-nos el material que utilitzen a
l'aula i alguna de les activitats que realitzen.

Des de l'AMPA agraïm a l'escol
a
aquesta oportunitat per acosta
r-nos
el dia dia de les aules i saber
una
mica més com aprenen
els nostres fills.

Contes d’hivern
El passat 28 de maig vam tornar a tenir sessió de contes
explicats pels pares. Aquesta vegada va ser la Imma, mare
de la Berta de P5 que ens va explicar dos contes, la Capsa i
el peix Irisat. Va ser molt interessant veure com havien creat
un capgros amb una caixa que era el peix irisat i com va
lligar els dos contes.
Aquesta vegada l'activitat es va realitzar a una aula de P5
perquè la biblioteca estava ocupada pels treballs
relacionats amb St. Jordi. Hi ha haver molta assistència, molts nens van haver de seure a terra ja que les
cadires, de seguida van quedar ocupades i la majoria dels pares vam estar a peu dret.
Aquest divendres 12 de maig, l'Àngel Tortadès, pare d'en Nil
i la Cèlia de P5, ens ha explicat el conte dels 'Tres Barrufets'.
Quina sorpresa hem tingut quan els 3 barrufets s'han convertit
en els 3 porquets ... i el lloooop s'equivocava de conte per
transformar-se en el llop de la Caputxeta i d'altres contes
tradicionals! Un llop que bufava molt i molt fort i que ens ha fet
passar a tots uns estona ben entretinguda i divertida.
Des de l'AMPA estem molt contents amb l'acceptació i participació que ha tingut aquesta activitat.
Gràcies pares i mares per fer possible aquesta activitat, us animem a tornar-hi l'any vinent.

