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COMISSIÓ DE FESTES

Ha estat un any de reprendre les festes i activitats que es duien a terme a l’escola abans de la
pandèmia. En general, ha estat un bon any pel que fa a la participació de les famílies, però
entre tots hem de fer que les festes de l’escola siguin un punt de trobada de les famílies, que
creixin més i siguin més participatives.

29/10/2021 Castanyada
Degut a les restriccions per la pandèmia, no es va poder celebrar la Castanyada amb les
famílies tal com normalment es fa, amb el clàssic berenar col·lectiu a partir de les 17h de la
tarda.

19/11/2021 Nit astronòmica
Es va fer una xerrada al gimnàs i a continuació, abans de pujar a les aules, es va aprofitar per
sopar un bon entrepà de botifarra. Es fa difícil calcular les quantitats de pa i botifarra. De fet, va
sobrar pa, botifarres i mandarines. Es va quedar abans per preparar el foc i els entrepans. Es
valora molt positivament el fet de deixar els entrepans a punt i, una vegada arriben les famílies,
donar els entrepans preparats. A les aules, els alumnes de 6è van poder exposar als seus
pares i companys els diferents treballs que havien dut a terme durant la setmana de la Ciència.
Els entrepans van ser gratuïts pels alumnes de 6é.

21/11/2021 Mercat de les 3R
Va ser la setzena edició del mercat de les 3R i coincideix amb la setmana europea de prevenció
de residus.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è van decorar, col·locar els productes, marcar els preus i deixar-ho tot
a punt pel mercat. En algun curs hi va haver menys parades de les previstes. És important que
les parades les muntin els pares dels nens i que els materials que s’utilitzin per decorar siguin
reutilitzats. Durant la mateixa setmana als alumnes se’ls va fer un taller de tècniques de venda i
aparadorisme per part de membres de l’AFA, on se’ls va explicar la importància de la decoració
de la seva parada i, també, tècniques bàsiques de venda i atenció al client.

Des de l’escola, no sabem si es va treballar amb taules de pes segons els objectes i durant la
venda per quantificar els residus que s’eviten i prendre’n consciència. És una activitat que es
valora molt positivament i que caldria donar-li continuïtat amb la col·laboració i suport de
l’escola.

Els Amics de l’Andersen es van encarregar de l’esmorzar amb pastissos, xocolata desfeta, te,
cafè... En el cas de la xocolata i la coca es donava un donatiu.
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Pels volts de les 13:00h es va concloure el Mercat amb una molt bona recaptació amb la qual
es va comprar material per a la Jornada de Medi Ambient.

És una festa totalment consolidada en el calendari escolar on els nens i nenes i els seus pares i
mares treballen i gaudeixen de la festa tots junts.

27/03/2022 Sortida a la natura

El 27 de març es va realitzar la sortida a la Natura. Es va gaudir d’una sortida matinal molt
agradable amb la companyia del Grup d’Anellament d’Osona i Calldetenes ( GACO) que ens va
donar l’oportunitat de veure exemplars de ben a prop i conèixer quins són els ocells de la zona
del Riu Mèder i en què consisteix l’anellament. Finalment, es va fer un recorregut fins a la
Guixa on els petits van disfrutar trobant “ocells”. L’assistència va ser d’unes 30 persones.

29/05/2021  Festa del Medi Ambient

És una festa en la qual es convida a la comunitat educativa a participar-hi fent tasques de
manteniment i millora de les instal·lacions i entorn de l’escola.

Durant les setmanes anteriors els alumnes van començar a treballar amb el projecte “El pati
que volem”. Es van treballar projectes concrets que s’havien desenvolupat en els diferents
cicles de l’escola amb les propostes dels alumnes.

L’Amadeu es va fer càrrec del material i de l’organització del material i les tasques, de les
quals, prèviament, se n’havia fet una llista de manera coordinada amb l’escola.

Tot i que l’Ajuntament va facilitar material, van faltar pinzells, guants, pintura, dissolvent i algun
altre producte o material que va aportar l’AFA.

Es van realitzar la majoria de les tasques proposades: tubs als murs, construccions al pati de
CM, envernissar mobiliari, rocòdrom vertical, arranjament de mobiliari, rehabilitació de l’hort,
pintar xarranques, banderoles i la pancarta de les 3R, a part  d’altres tasques.

Hi va haver poca participació per part de les famílies (semblant a les diferents edicions), però
es van repartir bé en les diferents tasques. Estava molt ben organitzat.

18/06/2022  Festa major

Es va començar més tard, a les 18:00h, amb jocs de fusta gegants i la valoració general va ser
molt positiva en termes generals. Va haver-hi una mica de descoordinació amb les activitats, ja
que hi havia programada una cercavila amb els gegants de l’escola, però no hi havia res
preparat. Ho vam salvar amb música que va posar el Dj i traient a ballar els gegantons. Una
vegada acabada la cercavila es va procedir a les tradicionals danses col·lectives dinamitzades
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per la Paqui. Després, es va procedir a llegir el pregó de la festa major. En un moment es van
muntar les taules i es van repartir les cadires i, una vegada acabat el sopar, es va encetar la
disco.

Es comenta que qualsevol acció dels alumnes és responsabilitat dels pares. De cara al curs
vinent, a l’AFAInforma de la Festa Major s’haurà de recordar.

ESCOLA DE FAMÍLIES I INCLUSIÓ

L’objectiu d’aquest any ha estat treballar la cohesió social d'una forma transversal en totes les
comissions de l'AFA.

Es va iniciar el Projecte de Viatgem pel Món, amb l’organització dels Amics de l’Andersen.

Pel que fa a comunicació hem aconseguit arribar a més famílies gràcies als grups de
Whatsapp.

Les activitats que s’han portat a terme aquest curs han estat les següents:

Tallers d’Alfabetització digital per famílies

L’objectiu d’aquest curs ha estat ajudar-los a tenir un primer contacte amb els usos que es fan
actualment de les TIC (correu, classroom, videoconferències, cercadors, etc.) i explicar-los els
tràmits més importants que actualment es fan via online.

Curs de català per a famílies

S’ha realitzat un curs de català per a famílies nouvingudes. Es van treballar aspectes molt
quotidians on utilitzar el Català. No es pretenia fer classes de gramàtica, sinó que el que es va
assolir és donar recursos lingüístics als assistents per poder afrontar qüestions del dia a dia,
com pugui ser anar a una botiga, anar al mercat, demanar en un restaurant, etc.

Grup de teatre

Aquest curs s’ha creat un grup de teatre on hi han participat famílies, alumnes i educadors.

L’Escola ens explica

A la jornada de “L’Escola ens explica” es va explicar la metodologia que fan servir per explicar
les matemàtiques.
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Viatgem pel món

Des de la comissió “Escola de famílies i inclusió” de l’AFA es va plantejar el projecte Viatgem
pel món. Un projecte que té per objectiu la participació de les famílies per augmentar la cohesió
i el coneixement de la diversitat existent a l’escola.
L’escola Andersen de Vic és una escola amb una diversitat cultural molt rica que ens sembla
molt interessant poder-la conèixer de més a prop. Per aquest motiu, es va demanar la
participació de les famílies.

25/03/2022: Explicació del conte “L’erugueta goluda”.
29/04/2022: Balls africans amb música en directe.
20/05/2022: Gastronomia, llegendes i Taller de henna, gràcies a famílies del Marroc.

BUSBICI

Aquest curs ha estat el segon any del BUSBICI, amb l’objectiu de realitzar el camí d’anada a
l’escola amb bicicleta, potenciant una mobilitat sostenible, saludable, respectuosa i segura.
S’ha realitzat cada divendres del curs.
Hi ha 3 línies:
B6-Ronda Camprodon
B7-Plaça dels Màrtirs-Sant Llàtzer)
B10-Horta Vermella
Cada línia té diverses parades i compta amb la participació de Motors (pares voluntaris) que
acompanyen als infants fins a l’escola.
Ha sigut un projecte amb molta acceptació i que ha arribat a tenir un 10% d’alumnes de l’escola
desplaçant-se amb bicicleta.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

La comissió d’extraescolars va intentar organitzar i dinamitzar les activitats extraescolars
esportives a l’escola de les 5 a 1/4 de 7 de la tarda durant aquest curs. També es va intentar
vetllar per facilitar l’accés a la pràctica de l’esport a tots els alumnes de l’escola.

Les activitats que es van oferir aquest curs van ser: Orientació, patinatge,
futbol, psicomotricitat  i dansa.

La qualitat de les activitats proposades ha deixat molt a desitjar, doncs el Consell Esportiu
d’Osona no va organitzar ni planificar cap sessió. Ho han fet els mateixos monitors amb l’ajuda
del Gerard Torrent, Eli Chueca i Marta Prat.
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I TIC

Web

Durant tot aquest any s’ha donat suport a l'escola de la gestió del web. S’ha programat el
sistema de fotos privades i s’ha millorat el sistema d’enviament de comunicacions a les
famílies.

AFAinforma

Des de l’AFA hem enviat mensualment l’AFAinforma. Utilitzem un usuari col·laborador al web
de l’escola i una plantilla d’AFAinforma per poder repartir-nos les informacions que es volen
publicar.

Ens cal ser més rigorosos en els terminis per entrar els articles/informacions per no fer anar a
contratemps els encarregats de revisar i publicar.

Càpsules informatives TIC

Seguint amb la voluntat de conscienciar a les famílies de l’escola d’instal·lar controls parentals
als dispositius electrònics familiars per tal de preservar els infants dels continguts per adults tan
presents a Internet, vam elaborar una guia d’ajuda per a la instal·lació de controls parentals als
diferents dispositius que vam enviar dins l’AFAinforma 19.

Felicitació de Nadal

Juntament amb l’educador social de l’escola, vam dur a terme la creació i distribució del vídeo
de felicitació de Nadal.

Grups de WhatsApp

Des de la comissió, vetllem per anar incorporant les noves famílies als grups. En general són
fàcils de gestionar i són un bon canal de comunicació d’informacions breus i urgents.

Scratch Day

El dia 5 de març, coincidint amb la jornada de Portes Obertes de l’escola, vam celebrar
l’Scratch Day, després de dos anys de no poder fer-ho fer a causa de la pandèmia.
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Va ser un matí on vam apropar la tecnologia i l’entorn de programació amb Scratch als infants i
famílies. Vam dividir el matí en dues parts: en la primera part vam fer una explicació de la
tecnologia i gadgets disponibles i en la segona part vam poder experimentar i manipular amb
els materials tecnològics de l’escola i amb els materials que van portar de casa algunes
famílies. També vam fer una pausa per esmorzar.

Vam disposar del següent material:

- LEGO We Do
- Bee Bots
- Zowies
- Tauletes i ordinadors amb scratch

Vam distribuir l’espai en 2 zones, una per més petits i una per més grans.

Valorem la jornada com a molt positiva i productiva. L’assistència va ser d’uns 90 participants
entre familiars i infants.

COMISSIÓ MENJADOR

● Adaptació a la nova situació provocada per la Covid.

● Revisió dels menús disminuint la proteïna animal i incrementant els àpats amb llegums,
seguint les recomanacions del Departament de Salut.

● Iniciar l’avaluació dels menús per part dels infants de primària.

● Establir criteris, tant en les receptes, combinacions, com fer noves propostes.

Es va dur a terme una reunió a final de curs amb representants de l’empresa 7itria (cuina i
monitoratge), el representant de l’AFA, el representant de famílies i l’equip directiu. L’objectiu de
les reunions és seguir vetllant pel bon funcionament del servei de menjador (menús equilibrats i
qualitat del menjar) i el projecte educatiu.
Les conclusions a l'última reunió de tancament curs de la comissió de menjador van ser:

- Encara es manté temporalment parat el projecte “servim-nos”, fins al 2022/23. Cal
recordar que a l’escola el projecte estava implantat des de 3r fins a 6è.

- Es conclou mantenir els menús ja revisats en els quals s’ha disminuït la proteïna animal,
i incrementat els àpats amb llegums, seguint les recomanacions del Departament de
Salut.

- S’estableixen els criteris de l’escola pel que fa als productes i receptes que es volen
implementar al menjador de l’Andersen.

- Es fa una valoració positiva de l’equip de monitoratge, malgrat que s’ha hagut
d’incrementar i això ha complicat les gestions de les baixes diàries de personal monitor.
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LOTERIA

En aquest període es va continuar amb les participacions personalitzades de la grossa de Cap
d’Any. Es va mantenir el preu de venda de la butlleta a 3 euros, i es va lliurar a cada família 10
butlletes. Aquest any pel fet que hi ha més famílies i es va voler mantenir els preus, es va
mantenir el mateix format de la Grossa que el dels anys anteriors i es va tallar molt just de
participacions, i per això es va haver de treure una butlleta de cada sobre per poder-ne tenir
pels mestres. Es donava la possibilitat de sol·licitar-ne més a través d’un qüestionari enviat a
totes les famílies. La loteria està oberta també a professorat i exprofessors que cada any en
reserven. El guany va ser similar a altres anys. Els donatius estan pendents d’adjudicar en
algun projecte que necessiti l’escola. En l’estat de comptes es pot consultar el valor del donatiu
rebut.

Personal contractat per l’AFA.

A l’AFA tenim contractades dues persones:

Dolors Comas: Administrativa de l’AFA.
Gerard Torrent: Educador Social.

Les seves tasques a l’escola són:
- Coordinació (Equip Directiu, tutores i CAD social) en la detecció i acompanyament

socioeducatiu de situacions de fragilitat.
- Vetllar par tal que s’integrin dins la comunitat educativa i donar-los suport en tot el què

calgui per a acompanyar-los en el procés (beques, sortides, festes, natació...).
- Donar suport a l’atenció a la diversitat dins les aules.
- Acollida i acompanyament a les famílies nouvingudes.
- Ajudar a l’equip docent en les tasques que se li encarreguin.
- Parlar amb les famílies per tal que compleixin amb els deures econòmics i

responsabilitats que deriven de l’assistència del seu fill/a a l’escola (transport, menjador,
quotes AFA, colònies...)
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COMISSIÓ ECONÒMICA
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