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Us queden dues setmanes per fer endreça... us esperem a tots a la 

8è Mercat de les 3R: Reduir, Reciclar, Reutilitzar
Com s’hi pot participar? Doncs ben fàcil: busqueu per casa. Segur que hi teniu moltes 
coses que poden ser de gran interès per al mercat, però vosaltres ja no les feu servir. 
Cal que en fem una tria conscient, amb la següent pregunta de fons:

Algunes idees del que trobareu:

NECESSITEM COL·LABORADORS PER PREPARAR LA MERCADERIA!
De tot el que ens arriba, n’hem de fer una tria per assegurar-nos que realment són coses que estan en prou bones 
condicions, i hem de posar preu a les coses. Necesitem gent que vulgui col·laborar per fer aquesta feina i el que calgui. 
Si hi esteu disposats, poseu-vos en contacte amb nosaltres a junta@ampa-andersen.cat.

ROBA que us va 
petita, que ja no us 
poseu ...
SABATES DE FUTBOL
RAQUETES
PATINS
JOCS
LLIBRES
CONTES

CD, DISCOS
TRENCACLOSQUES
APARELLS
ESTRIS
COMPLEMENTS
JOGUINES
BICICLETES
PATINETS
ESCALFABIBERONS

BANYERES
COTXETS
LOTS
MALETES
MOTXILLES
VÍDEOS
ESTUFES
MOBLES
ETCÈTERA...

COSES EN UN BON ESTAT D'ÚS, QUE BEN SEGUR ALGÚ ALTRE PODRÀ APROFITAR!      
Qui pot col·laborar a muntar paradetes?
Doncs tothom!!! I sobretot tots els pares i mares dels cursos de 4t, 5è i 6è !! Us recordem que tots els alumnes 
d'aquests tres cursos, poden muntar la seva pròpia paradeta, per curs o bé per grups... Pares i mares, us demanem la 
vostra col·laboració, ja sigui facilitant-los material per vendre o bé ajudant-los a muntar la seva parada. 
L'AMPA premiarà la botigueta més atractiva.

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
El mateix diumenge de la festa podeu aprofitar i portar-nos també deixalles de deixalleria (pintura, aparells elèctrics que no funcionen, mobles 
espatllats, roba per tirar, etc) ja que tindrem instal·lada una deixalleria mòbil tot el matí. Alhora, ens servirà per tirar tot allò que ens porteu i 
no estigui en prou condicions per posar-ho a la venda.
ATENCIÓ: la brossa per tirar a la deixalleria només es pot portar el mateix diumenge 25, no abans.

RECOLLIDA DE MATERIAL
A partir del dilluns 19 de novembre podeu portar coses a secretaria d’1/4 de 9 a les 9 del matí i de 5 a 1/4 de 6 de la 
tarda. I el mateix diumenge 25, podeu venir de 9 a 10 del matí (a les 10 començarà la venda). Recordeu que tot el 
material que porteu es dóna a l’AMPA, que finançarà una millora a l’escola amb els beneficis del mercadeig.

Tenir o fer servir?

NO US
OBLIDEU DE PORTAR:

TASSA, 
CULLERA I 
TOVALLÓ!

CONVIDEU
ALS AVIS, ALS 

TIETS, ALS AMICS 
I ALS VEÏNS

ELS GUANYS
 ES DESTINARAN
A MILLORES EN 

L’ÀMBIT DEL 
MEDI AMBIENT 

A L’ESCOLA.

25
NOV.

A PARTIR DE LES
9 DEL MATÍ*

* Les vendes no començaran fins les 10 del matí.


