
Benvolguts pares i mares de l'escola, 
Fa uns dies que ha començat el curs, i encara més dies que es van acabar 
les vacances, però no volem deixar passar l’oportunitat de saludar-vos i 
donar-vos la benvinguda al nou curs. És la tornada a la rutina, al fred (un 
dia arribarà), a la son, etc, però tenim la sort que la tornada a l’Andersen 
és molt especial pels nostres fills i filles, tots hi tornen amb ganes, contents, 
i d’això n’hem d’estar tots ben orgullosos.
Els de la junta de la vostra AMPA, us donem la benvinguda al nou curs 
escolar 2012-2013 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!

Comença un nou curs a l’AndersenBENVINGUDA

La Junta

PARTICIPA!

COMPOSICIÓ ACTUAL DE LA JUNTA

Belén Arias (mare de 4t i P5), Jordi Boadas (pare de 
2n i P4), Marta Canadell (mare de P3), Gemma 
Canadell (mare de 3r i P4), Ariel Cavilli (pare de 2n 
i P5), Rosa Espina (mare de 5è i P5), Pep Febrer (pare 
de 4t), Montse Fontarnau (mare de 2n), Núria Homs 
(mare de 5è, 3r i P5), Enric Martínez (pare de 6è), 
Núria Oliver (mare de 5è i P5), Josep Perarnau (pare 
de 1r i P4), Ignasi Pla (pare de 5è, 3r i P5), Montse 
Segalés (mare de 5è i 3r), Manel Tamayo (pare de 
1r) i Enric Vivet (pare de 6è).

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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22OCT

Recorda que el proper dilluns 22 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!

BRINDIS 
INAUGURAL

Donarem la benvinguda al nou 
curs amb coca, fuet i cava.

Si vols brindar com 
cal, porta’t la copa 

de casa!

Atenció 
pares i mares de P3: 

és molt important 
que vingueu per 

informar-vos.



El dia 22 d’octubre hi haurà l'Assemblea General de l'AMPA. En aquest acte 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 CAVA, COCA I FUET, SI VOLEU BRINDAR COM CAL, PORTEU-VOS LA COPA DE CAVA DE CASA!
* trobareu els dos documents penjats al web de l’AMPA

Castanyada popular

Assemblea general de l’AMPA

AGENDA RECORDEU QUE...

EXTRAESCOLARS GRUPS, HORARI I PLACES LLIURES

31/10 dimecres

NIT ASTRONÒMICA
Vetllada d’observació i formació a 
l’escola amb experts.

16/11 Molt aviat...
divendres

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

18/11
diumenge

PILATES
TAI-TXI
(seguiu atents)

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

DE L’AMPA!
22/10 21:15 h

17:00 h

dilluns

El 17 de setembre, quan feis uns dies que havia començat el curs també vam iniciar una nova 
temporada d'extraescolars esportives. Es manté la mateixa oferta d’activitats i horari que el curs 
passat: patinatge, futbol, funky i psicomotricitat (més avall teniu l’horari setmanal).
Els monitors seran els mateixos, amb una nova incorporació:  la Sílvia Pratsobrerroca a Psicomotricitat 
(P-4 i P-5).
Enguany, a més de la Jornada esportiva, tenim previst fer alguns partits de futbol amb nois i noies 
d’altres escoles de la ciutat, amb partits “a casa” i d’altres “fora”.
Us recordem que el cost és de 17 euros mensuals per alumne que es cobraran un cop al trimestre.
Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través de la Dolors Comas a secretaria, o us dirigiu 
a qualsevol dels membres de la comissió dels extraescolars: l'Imma Montero, la Montse Segalés o 
en Josep Febrer.
Si teniu ganes de fer esport o estar amb els vostres companys, encara sou a temps de provar-ho 
i apuntar-vos-hi.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

FUNKY
1r, 2n i 3r

Diversos cursos
FUTBOL SALA
P5, 1r i 2nFUTBOL SALA

3r, 4t i 5è
FUNKY
4t, 5è i 6è

PATINATGE

PSICOMOTRICITAT
P4 i P5

WEB: visita’ns a www.ampa-andersen.cat i hi 
trobaràs tota la informació relativa a l’activitat 
de l’AMPA. Actualment està en procés 
d’actualització, disculpeu les molèsties. 

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: aquest mes d’octubre arribarà la 
loteria de l’AMPA Andersen. Enguany juguem 
amb el número 73.919... enceneu espelmetes!

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

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.

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


