
El  passat 24 de novembre 
es va celebrar la novena 
edició del mercat de  les 
3R, és una festa 
totalment consolidada 
en el calendari escolar.
Malgrat haver-ho 
aplaçat una semana per 
la pluja ha tornat a ser un 
èxit.
No va quedar cap parada 
buida, els nens de quart, cinquè i 
sisè  van omplir tot el passeig de la   
pau fins arribar a l’escola que hi havia la parada de l’AMPA.
A partir de dos quarts de nou els paradistes van començar a 
arribar a l’escola i preparar, omplir i engalanar totes les seves 
paradetes.
A dos quarts d’onze es va donar el tret de sortida a la venda i 
comercialització dels productes que les  famílies havien 
portat. Hi ha havia molt bones oportunitats i la gent no va 
dubtar en començar a regatejar i comprar.
Una jornada en que els nens i nenes i els seus pares treballen 
i gaudeixen de la jornada.
Al voltant de la una va concloure el mercat, amb unes vendes 
record molt positives, s’havia recaudat al voltant de 1.300,- 
Euros. I amb les parades pràcticament buides de mercadería.
A mig matí es va agraïr la xocolata desfeta i coca, va sortir 
boníssima.
Al mateix temps es van premiar la millor parada que va 
guanyar un grup de nens de cinquè.

Mercat de les 3R

“Ensenya’m què saps fer “  és una nova  proposta que l’AMPA ha engegat aquet nou curs  i que té  l’objectiu de crear un espai de trobada per fomentar 
les relacions interculturals  entre pares i mares de l’escola. Aquesta inicitiava pretèn a més, intercanviar coneixements culturals ja siguin culinàris, 
artístics o d’altres perquè entre tots puguem aprendre dels altres i alhora compartir una estona agradable.

Esperem que enguany el tió us cagui coses ben interessants, però sobretot us desitgem les millors 
de les perspectives pel 2014, un any que ja es presenta interessant per sí sol.
L’any passat us fèiem na reflexió en forma de recepta pel “caldo de Nadal”, permeteu-nos recordar 
la fórmula: “el caldo de Nadal representa el sabor de les coses senzilles, del compartir, del 
sumar esforços, d’il·lusió apresa dels nostres fills, amb un polssim d’innocència. I ho rematem 
amb esperança, confiança i una bona barreja de pensaments positius.”

De moment ja s’han fet dues sessions d’intercanvi culinàri amb gran èxit de participació. La 
primera va ser el 30 d’octubre quan una quinzena de mares es varen trobar a la cuina de 
l’escola per mostrar com es feien diferents dolços i pastissos i que després tothom va poder 
tastar el dia de la castanyada. I la segona va ser el passat 13 de desembre coinicidint també 
amb la primera sessió de contes d’hivern a la biblioteca.
Aquestes sessions volen tenir continuitat durant el curs escolar, així doncs animem a tothom 
qui tingui alguna cosa per ensenyar a fer, i que ho vulgui compartir amb els altres, que  es 
posi en contacte amb l’AMPA de l’escola.

Ensenya’m què saps fer

El divendres 22 de novembre es va celebrar una 
nova edició de la Nit Astronòmica a l'escola. La 
vetllada va començar cap a les 8 del vespre 
amb la observació del cel amb diferents 
telescopis que havien instal·lat al pati 
membres de l'Agrupació Astronòmica d'Osona. 
La nit freda però serena va permetre gaudir d'un 

cel molt net que facilitava la observació dels 
astres.

Cap a quarts de 8 es va oferir a tots els assistents 
una xerrada a càrrec de Miquel Amblàs sobre 
'Viatjar per l'univers: del somni a la realitat', que 
de manera molt gràfica va explicar la 
viabilitat d'algunes formes de viatjar per 
l'espai que ens ensenyen a les 
pel·lícules, còmics i contes, algunes 
d'elles del tot impossibles.
Després vam aprofitar per sopar un 
bon entrepà de botifarra i finalment 
es va pujar a les aules on els 
alumnes de 6è van poder exposar 
als seus pares i companys els 
diferents treballs que havien 
realitzat durant la 
setmana de la 
Ciència.

Nit astronòmica
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