
Ha arribat el moment de la 2a caminada a la natura de l’AMPA de l’Andersen
Enguany, com l’any passat, farem una caminada el diumenge 10 de març fins al riu 
Méder, al tram de riu que té apadrinada l’escola.
En aquest tram, els nostres fills hi realitzen activitats d’aprenentatge i accions que 
encaixa amb el fet que som “Escola verda’.
Com a pares, també volem participar de la cura del nostre entorn proper igual que fan els 
nostres fills a l’escola. 
L’estiu passat hi va haver un incendi en aquest punt que va destruir una part dels arbres i 
arbustos que hi havia plantats.
Hem pensat que podem aprofitar el dia de la caminada a fer una tasca de plantació 
d’arbres, per recuperar-lo i contribuir així a la millora de l’entorn.
Així doncs, proposem fer aquesta activitat en família.
És molt important ser ben puntuals a 1/4 de 10 del matí a l’escola per tal de preparar la 
sortida amb ordre i no endarrerir l’activitat.
El recorregut que farem és circular complet i té una llargada total de 7,5 km (5,5 d’anada 
i 2 de tornada).
El recorregut estarà guiat i marcat, i en els punts crítics hi haurà voluntaris de l’AMPA 
assegurant que tot rutlli.
També hi haurà alguns punts en que s’explicaran elements que ens anem trobant (nius 
d’ocells, rastres d’animals,...)
A 2/4 de 12 del matí tenim previst que els darrers grups arribin a l’indret del 
riu en el que hi ha el tram que hem apadrinat. Allà esmorzarem i 
iniciarem la plantació d’arbres i arbustos, cedits per l’Ajuntament de 
Vic. També podem fer tasques de neteja de l’entorn. Després tornarem 
tots junts cap a l’escola.
Porteu pales o estris per poder fer la plantació, que pugueu 
transportar durant la caminada!
Cadascú s’ha de portar l’esmorzar de casa seva. Sobretot, respecteu 
els criteris bàsics a l’hora de preparar el vostre picnic, bàsicament 
evitar els embalatges d’un sol ús.
En cas que vulgueu participar a les activitats del riu, però no pugueu fer la caminada, 
podeu venir directament a l’indret on es faran. Podeu descarregar-vos un plànol del web 
de l’AMPA (apartat “Comunicació/Altres”), o bé demanar-ne una còpia a secretaria.

9.15 h.
PUNT DE REUNIÓ A L’ESCOLA

9.30 h.
SORTIDA / 5,5 km

11.00 h.

11.30 h.

ARRIBADA AL RIU MÉDER

Esmorzar
Plantada d’arbres
Tasques de neteja de l’entorn i el riu

13.00 h. TORNADA / 2 km

13.30 h. ARRIBADA A L’ESCOLA

CAMINADA A LA NATURA
Replantem els arbres cremats aquest estiu al Méder

9.15 h a 
l’escola

10
MARÇ

· Portar guants de làtex i alguna bossa de deixalles
· Portar calçat per caminar
· Portar esmorzar i beguda
· Ser molt puntuals

RECOMANEM:

www.ampa-andersen.cat
e-mail: junta@ampa-andersen.cat

Aquells que vulgueu col·laborar en la organització, 
podeu-vos en contacte amb qualsevol membre de la Junta o 
bé a junta@ampa-andersen.cat

IMPORTANT!!! Si plou l’activitat quedarà 
suspesa. (en cas de dubte, podeu consultar 
el web el mateix diumenge a partir de ¾ de 
9 del matí).


