
COM APRENEN A LLEGIR ELS NOSTRES FILLS I COM
ACONSEGUIR QUE TINGUIN INTERÈS PER LA LECTURA
El divendres 13 d’abril els Mestres ens explicaran el Pla Lector de l’Escola. 

De ben segur que som molts els pares i mares interessats a conèixer com els nostres fills aprenen a llegir, començant 
per les primeres lletres fins a convertir-se en paraules i frases. I com, més endavant, utilitzen la lectura com a eina de 
descoberta i d’accés a la informació i al coneixement. El gust i l’hàbit per la lectura seran una de les bases fonamen-
tals per als futurs aprenentatges dels nostres fills i un requisit imprescindible per poder participar amb èxit en la vida 
adulta.
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L’eSCOLa 
ex pl i ca

Durant aquesta jornada els Mestres compartiran 
amb nosaltres alguns dels seus mètodes per tal 
que puguem continuar acompanyant als nostres 
fills en el seu procés d’aprenentatge. 

DATA: 13 d’abril 2018LLOC: Gimnàs de l’escola HORA : 15:30h
DIRIGIT: A tots els pares i mares

11a ESCOLA DE PARES I MARES 

En aquesta 11a Edició de l’Escola de Pares i Mares de les AMPA de les     
escoles de Vic, s’organitza la Gimcana Connectem amb l’Empatia. 
Una activitat inclusiva adreçada a infants de primària acompanyats de les 
seves famílies. 

Connectar amb l’empatia. Posar-se al lloc de l’altre. Sentir el que està 
sentint: alegria, dificultat, por, emoció...Aquest és l’objectiu d’aquesta 
gimcana que consistirà en la realització de tres activitats diferents.

La participació es farà en equips que es proposaran des de l’organització, que es donaran a 
conèixer el mateix dia de la gimcana, formats per infants de centres diferents, amb 
l’objectiu de conèixer diferents realitats i fomentar l’empatia entre uns i altres.

jajjaa

wow



 

L’Ajuntament de Vic està iniciant l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de la 
ciutat, que és l’eina per a planificar i dissenyar la mobilitat a la nostra ciutat tenint en compte 

tots els modes de transport: vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat, i també 
l’aparcament i la distribució urbana de mercaderies. L’objectiu del Pla és, a banda de millorar la 

mobilitat en si, aconseguir un model de ciutat més sostenible, segura, accessible, dinàmica i saludable. 

       Des de l’Ajuntament s’anima a tota la ciutadania a participar-hi. Com?

                          1. Contestant el qüestionari del Pla de Mobilitat: https://bit.ly/2uSVex6
                          2. Participant a la ruta “Mou-te”, el 7 d’abril
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CAIXES NIU i GEL a la sortida a la natura

No et perdis l’oportunitat de passar una bona estona jugant, tocant, cantant, pintant i creant!
Us animem a participar-hi el proper dia  6 de maig de 10.00 a 13.00 h. Lloc: Plaça Major de Vic

La inscripció és obligatòria i la podeu fer a través del full d’inscripció que es us faran arribar els vostres fills i que 
haureu de retornar a la secretaria de l’escola abans del dia 13 d’abril o a través del correu educacio@vic.cat.

No us ho perdeu

TARDES DE CONTES AGENDA

RECORDEU QUE...     

13/4 L’ESCOLA ENS 
EXPLICA 

27/4 TARDA DE CONTES 

6/5 11a ESCOLA DE PARES I MARES 
“FACTOR Q” 

27/5 FESTA DEL MEDI 
AMBIENT

16/6 FESTA MAJOR

El dia 23 de març vam tenir una tarda de contes 
molt especial. L’Arianna i la seva filla Gina ens 
van explicar el conte del Monstre de colors. 
D’una forma senzilla i divertida ja coneixem una 
mica més el llenguatge de les emocions. A més a 
més, vam poder posar gomets de tots colors a  
uns Monstres que esperaven repartits per la 
biblioteca i ens ho vam passar d’allò més bé.

El conte de l'abril serà el dia 27 d’abril per part 
de l’Aitana Pujadas, que explicarà el conte 
EL CIRERER.

Moltes gràcies !!!!

Què hi ha dins les caixes niu?       
Qui les ocupa? 
Tots els ocells poden utilitzar la mateixa caixa niu?
Amb què fan els nius els ocells? 
Què és un pou de glaç?
Com fabricaven el gel abans que hi haguessin neveres? 
Totes aquestes preguntes es van respondre durant una molt interessant i pedagògica 
SORTIDA DE NATURA al riu Méder el passat 18 de març, amb la col·laboració d’en David 
Segalés i l’Ariel Cavilli (pares de l’escola), que ens van explicar moltíssimes coses al 
respecte.

Vam despenjar i netejar caixes niu que ja hi havia al tram de riu apadrinat per l’escola, 
vam penjar-ne de noves, vam observar de què estaven fetes, els branquillons i material 
que utilitzen les mallerengues i els pardals, i vam deixar uns petits fils de colors per 
saber si els utilitzen per a construir els nous nius, entre d’altres coses.

Van conèixer el pou de glaç, on estava, com era, que alimentava de gel les cases de Vic i 
rodalies i com el conservaven.

Grans, i sobretot els més petits, van gaudir moltíssim d’una matinal excel·lent amb un dia esplèndid.
 


