
Benvolguts pares i mares de l'escola, 

Enguany hem començat el curs d’una manera ben especial: hem estrenat 
web i hem fet la presentació oficial de l’associació AMICS DE L’ANDERSEN 
amb un concert molt especial. La situació sòcio-econòmica actual és 
complicada per a tothom, i a l’escola hem entès que hem de passar a 
l’acció per tal de preservar el nostre model educatiu.

Mai abans s’havia fet una cosa així i n’estem molt cofois, però sobretot 
estem contents de veure que com a escola som un col·lectiu disposat a 
participar i a defensar el projecte educatiu de l’Escola Andersen.

Els de la junta de la vostra AMPA, us donem la benvinguda al nou curs 
escolar 2013-2014 a través d'aquest primer fulletó mensual, i us recordem 
que totes les mares i els pares de l’escola JA SOU DE L’AMPA, però que, a 
més podeu participar-hi... com? Doncs entrant a formar part de la Junta, 
oferint-vos de col·laboradors puntuals, o bé participant en la millora 
de l’escola amb les vostres aportacions a les reunions de Junta (cada 
primer dimarts de mes, a 2/4 de 10 del vespre), a la bústia de suggeriments 
de l’AMPA (al porxo, davant la sala de professors), i a l’adreça electrònica 
junta@ampa-andersen.cat

a més de formar part de la junta, o oferir-se com a voluntari de l’AMPA, 
hi ha altres maneres de participar de l’escola. Una és presentar-se a les 
eleccions al Consell Escolar que es fan cada dos anys, i una altra és 
participar de les activitats que prepara l’AMPA al llarg de l’any; no es 
tracta tant sols d’alternatives d’oci per a les famílies, sinó que solen ser 
activitats amb un objectiu múltiple: conèixer altres famílies, implicar-nos 
amb l’escola, aprendre coses, educar els valors, etc. 
Esperem poder comptar amb TU enguany!

Comencem el curs fent històriaBENVINGUDA

La Junta
PARTICIPA!

COMPOSICIÓ ACTUAL DE LA JUNTA

Belén Arias (mare de 5è i 1er), Jordi Boadas (pare de 3er i 
P5), Montse Bosch (mare de P4), Marta Canadell (mare de 
P4), Gemma Canadell (mare de 4rt i P5), Ariel Cavilli (pare 
de 3er i 1er), Rosa Espina (mare de 6è i P1er), Pep Febrer 
(pare de 5è), Montse Fontarnau (mare de 3er), Miquel Frasquet 
(pare de P4), Núria Homs (mare de 6è, 4rt i 1er), Núria Oliver 
(mare de 6è i 1er), Josep Perarnau (pare de 2on i P5), Ignasi 
Pla (pare de 6è, 4rt i 1er), Jordi Sala (pare de 4t i 2n), Montse 
Segalés (mare de 6è i 4rt), Manel Tamayo (pare de 2on).

Reunions
de Junta

PRIMER DIMARTS 
DE CADA MES

Pots
participar de les 

activitats de l’AMPA 
de diferents maneres! 

Comptem
amb tu?
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I PARES D’ALUMNES www.andersen.cat

23OCT

Recorda que el proper dimecres 23 d’octubre a 1/4 de 10 del vespre fem 
l’assemblea de l’AMPA per explicar-vos què s’ha fet, que es fa i què es vol fer.

A l’assamblea parlem dels teus fills, de l’escola, de tu... hi has de ser!

NO ET PERDIS LA

REUNIÓ ANUAL
DE PARES I MARES

DE L’ESCOLA
Donarem la benvinguda

al nou curs amb
coca i fuet

Atenció 
pares i mares de P3: 

és molt important 
que vingueu per 

informar-vos.



Enguany repetim la proposta de fer una castanyada familiar aprofitant l’hora d’anar a buscar 
els nens a l’escola. Quan vinguis a les 5 a buscar els teus fills ens trobaràs torrant castanyes 
i ens hi podem quedar tots una bona estona a menjar-ne. PODEU PORTAR el que us sembli 
de MENJAR i BEURE, ho compartirem tot en un picnic de castanyada.
D’aquesta manera tindrem un espai més de relació i podrem compartir aquesta tradició amb
les famílies de nouvinguts. Tot sovint passa que els seus fills les coneixen, però les mares i pares no
en tenen ocasió.

D’aquesta manera tindrem un espai més de relació i podrem compartir aquesta tradició amb
les famílies de nouvinguts. Tot sovint passa que els seus fills les coneixen, però les mares i pares no

El dia 23 d’octubre hi haurà l'Assemblea General de l'AMPA. En aquesta reunió anual de tots els pares i mares de l’escola es 
decideixen i acorden diferents temes que afecten a la nostra escola i als nostres fills. És important que abans del dia de l‘assemblea 
hagueu pogut llegir-vos l’acta del curs passat i el Pla Anual de l‘AMPA* de manera que en el moment de la votació tot pugui ser més àgil. 
APROFITAREM PER CELEBRAR L’INICI DE CURS AMB COCA I FUET!
* trobareu els dos documents penjats a andersen.cat (apartat AMPA)

Castanyada popular

Novetat!

Assemblea general de l’AMPA

AGENDA RECORDEU QUE...

FESTES

31/10 dijous

I PER ACABAR,
RECORDA
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TROBAREU 
L’ACTA I EL PLA 
ANUAL AL WEB 
DE L’ESCOLA!

23/10 21:15 h

17:00 h

dimecres

Amb motiu de la Castanyada, us volem proposar un intercanvi culinari amb les millors receptes 
dolces de tothom. Habilitarem la cuina de l'Escola el dia 30 d'octubre a les 15.00 hores per 
preparar els diversos delits que compartirem l'endemà amb la Festa. Qui hi vulgui participar 
haurà d'inscriure's amb antelació a la secretaria o bé enviar-nos un correu electrònic a 
junta@ampa-andersen.cat.
Porteu, si us plau els ingredients, i també els vostres estris.

FESTES FESTA DE PRESENTACIÓ ‘AMICS DE L’ANDERSEN’

El passat diumenge 6 d’octubre, amb motiu de 
la presentació oficial de l’Associació AMICS DE 
L’ANDERSEN, es va portar a terme, en el pati de 
l’escola, un espectacular i emotiu concert 
multi-format amb la participació de mestres, 
alumnes i famílies que formen o han format 
part de la gran família de l’Andersen en algun 
moment de la seva història.  

El concert va començar amb les actuacions dels 
alumnes de l’escola, i després va continuar 
amb les actuacions de més de 30 artistes 
(músics, cantants, actors, ballarins..), que ens 
van fer gaudir durant gairebé 4 hores.

AMICS DE L’ANDERSEN és una associació que té 
com a finalitat donar suport al projecte 
educatiu de l’escola Andersen, la línia 
pedagògica de la qual deixa ben clar que tots 
els alumnes tenen dret a disposar de llibres i 
material escolar, i a participar en totes les 
activitats i sortides.

Més info: www.andersen.cat/amics / 
facebook.com/amics.andersen

WEB: visita el nou web www.andersen.cat, hi 
trobaràs tota la informació a l’activitat de 
l’escola, l‘AMPA i els Amics de l’Andersen. 
Estem molt contents de tenir finalment un web 
conjunt! 

EMAILING: disposem d’una base de dades 
d’adreces de correu electrònic per a fer 
comunicats electrònics, si hi vols ser, 
digue’ns-ho i t’hi apuntem!

BÚSTIA: davant la sala de professors, al costat 
del suro hi ha la bústia de l’AMPA per fer-nos 
arribar qualsevol opinió, suggeriment o queixa.
També ho podeu fer via mail a 
junta@ampa-andersen.cat

PLAFONS INFORMATIUS: també penjarem 
informació, al plafó d'anuncis de l’aparcament 
i als suros que hi ha a les porxades de l’escola.

LOTERIA: properament rebreu la loteria de 
l’AMPA Andersen, estigueu alerta i... molta 
sort!

L’ATLÀNTIDA A MEITAT DE PREU: a secretaria 
disposen de vals de descompte del 50% per 
als espectacles familiars de L’Atlàntida, 
aprofiteu-ho!

IMPORTANT: PORTEU-VOS GOTS!!
Allà n’hi haurà però seran de préstec.
Som escola verda!

CASTANYADA: “ENSENYA’M QUÈ SAPS FER”

NIT ASTRONÒMICA
DATA PENDENT DE CONFIRMAR. 
Vetllada d’observació i formació 
a l’escola amb experts.

22/11
divendres

FESTA DE LES 3R
A l’escola, al matí. 
Donarem detalls més 
endavant

17/11
diumenge


