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En diem “el mercat més profitós” perquè aprofitem per comprar coses que ens fan servei, ens 
treiem de sobre coses que ens fan nosa perquè ja no fem servir, reflexionem sobre el consum i 
la possesió, i fem un acte educatiu entorn de tot plegat: el medi ambient, el consum, la 
solidaritat, etc.

L'Ampa Andersen se suma al EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA.
La recollida d'aliments a l'escola es farà el mateix diumenge 25 de novembre al 
matí, coincidint amb el Mercat de les 3R.
Les famílies que hi vulgueu participar heu de portar els aliments bàsics que 
s'enumeren a continuació:  ARRÒS , PASTA, LLET, LLEGUMS, OLI I LLAUNES DE 
TONYINA.
Els aliments han d'anar a dins d'una bossa resistent o una caixa de cartró de 
manera que sigui fàcil el seu transport.
Els aliments recollits passaran a formar part del Banc d'Aliments de Vic que es 
gestiona conjuntament des de Creu Roja, Càritas i Ajuntament de Vic.
Us animem a participar-hi!

La festa és aquest diumenge i teniu tots aquests die encara per mirar què podeu portar per vendre. Recordeu que tot el que porteu ho cediu a 
l’AMPA, que ho posarà a la venda a preus simbòlics; l’objectiu no és tant el negoci com aconseguir donar una segona oportunitat a tot el que 
porteu per vendre: estarà millor en mans d’algú que ho faci servir que no en un racó empolsinat de casa nostra. 
Els guanys que generi el mercat, l’AMPA els destinarà a millores en l’àmbit del medi ambient a l’escola (a determinar destí).
Els de 4t, 5è i 6è poden muntar les seves pròpies parades, pares i mares, a veure si els doneu un bon cap de mà, premiarem la millor!
Podeu portar el vostre material cada dia a la secretaria de l’escola 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). 

8è Mercat de les 3R: Reduir, Reciclar,

Reutilitzar

EL 
GRAN 
RECAPTE 
D’ALIMENTACIÓ 
DE CATALUNYA

25
NOVEMBRE

A PARTIR DE LES
9 DEL MATÍ*

* Les vendes no començaran fins les 10 del matí.

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 llençar tot allò que ens porteu i no estigui en   
prou condicions per posar-ho a la venda.
ATENCIÓ: la brossa per llençar a la deixalleria 
només es pot portar el mateix diumenge 25, 
no abans.

RECORDEU
· Cal portar la tassa per la xocolata desfeta. 

Som escola verda i no podem utilitzar gots de 
plàstic d’un sol ús.

· A les 10: Inauguració del mercat, tallada de 
cinta i inauguració oficial del mercat!

· El divendres a partir de les 5 de la tarda es 
farà el triatge del material, al gimnàs. Tothom 
que vulgui venir a col.laborar hi està convidat.



NIT ASTRONÒMICA
Divendres, 23 de novembre
a partir de les 19.30 h.

PROGRAMA DE LA VETLLADA: 

20.00h: Xerrada del Sr. Albert Alegret: “L’espai, un gran enigma”

21.00h: Sopar amb pa amb tomàquet i butifarra, beguda i fruita  
(PREU: 2 euros/persona). NO CAL RESERVAR, VENDA DE TIQUETS ALLÀ MATEIX.

22.00 h: Presentació dels treballs elaborats pels alumnes de sisè.

Una nit a l’escola, fent observació astronòmica, en família, entrepans de botifarra, 
descobrint les maravelles que amaga el negre nit. És especial, educatiu i divertit!
Els alumnes de sisè fan una exposició dels seus treballs.

NOTA IMPORTANT: En cas que les condicions atmosfèriques siguin desfavorables es farà un altre dia. 
Arribat el cas us n'informarem.

PILATES…o no? Aquesta pot ser la diferéncia!
L’Escola de Mares i Pares us vol tornar a convidar a les sesions de 
pilates que estem organitzant; volem començar el 21 de Novembre i 
inicialment son 10 setmanes a un preu increïble de 3€/sessió  
(Interessa ser un mínim de 10 persones). LLoc: gimnàs de l’escola. 
Horari: els dimecres de 2/4 de 10 a 2/4 d’11. L’éxit de l’any passat ens 
va fer prorrogar-ho en un total de 20 setmanes.
Apunteu-vos JA, rápidament i sense mandra,  a secretaria i recordeu, 
places limitades. (Si teniu dubtes, toqueu-se la punta dels dits dels 
peus,sense flexionar genolls...)

Un grup de PILATES GIRLS en un recés de la sessió.. està clar que el Pilates dóna bon rollo!

NOVETAT!
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AVUI ÉS EL TEU DIA PILATES!BREUS

CONTES A LA BIBLIOTECA
Escola de Pares: CONTES D’HIVERN
A la biblioteca de l’Escola amb Maria Gil. 
Al llarg dels 3 mesos d’hivern, un divendres cada mes 
s’obrirà la Biblioteca perquè pares i avis ens expliquin 
rondalles del món.

COL·LABORADORS
Ens cal ajuda a la junta de l’AMPA. Tothom pot donar un cop 
de mà sense fer-se membre de junta, tant sols s’ha de fer 
col·laborador/a, que vol dir que està disponible per tal que 
se li demani un cop de mà en moments puntuals de l’any en 
els que fa falta més gent.
Podeu apuntar-vos-hi via mail a junta@ampa-andersen.cat.

LOTERIA
La loteria de l’AMPA es dóna per repartida. Si algú no l’ha 
rebut o en vol més, que passi per secretaria.

14/12 divendres 17:00 h


