
Benvolguts pares, l’AMPA us vol donar la benvinguda al nou curs 2015-2016.
Sabeu què és l'AMPA? La primera "A" explica que som una associació, la que representa les mares i pares de la nostra escola, i els seus 
interessos. Som associacionistes i som cooperativistes que volem engrandir la veu de les famílies de l’escola com una comunitat forta, 

inclusiva, i cohesionada. Ens agrada dir que l’AMPA som tots. Ajudeu-nos a sembrar aquesta llavor!  

     Fem que demà tots junts poguem dir: Sí,som de la junta de l'AMPA."

El dimecres 21 d’octubre a partir de les 21.15h us esperem al 

menjador de l’escola en motiu de l'Assemblea General de 

l'AMPA. En aquesta reunió es decideixen i s’acorden diferents 

temes que afecten a la nostra escola i als nostres fills. És un 

cop a l’any, en la que podem conèixer les diferents activitats 

que té previst portar a terme l’AMPA així com cada una de les 

despeses que cobreix la quota de l’AMPA. També ha de servir per 

conèixer les vostres opinions i/o noves propostes.

En uns breus dies hi haurà disponible a la web l’acta de 

l’anterior Assemblea i el Pla Anual de l‘AMPA.

APROFITAREM PER CELEBRAR L’INICI DE CURS AMB CAVA, 

COCA I FUET.

US HI ESPEREM!

Compartir, aprendre, avançarBENVINGUDA

21OCT

Atenció 
pares i mares de P3:

és molt important 
que vingueu per 

informar-vos.

Informació sobre la gestió de 
diners, tasques de l'ampa, com es 
gestionen els llibres i el material 
escolar, les beques, la natació i 
les activitats extraescolars.

AMICS DE L'ANDERSEN 
REUNIÓ AMPA



EXTRAESCOLARS

EXTRAESCOLAR DE TENNIS TAULA
Atenció pares: hi ha la possibilitat d’organitzar un grup de tennis taula.

Dijous a la tarda de 17:00 a 18:30.

L’activitat està adreçada als nens i nenes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà.

Si hi ha prou nens per iniciar el grup, uns 8 o 10, aquest començaria a l’octubre.

Si hi esteu interessats PASSEU PER SECRETARIA.
 
EXTRAESCOLAR DE FUTBOL
Pels que el dimarts feu música a l’EMVIC però voldríeu també fer futbol a l’escola, podem organitzar 
un grup de grans els dimecres; només cal que hi hagi un mínim de 8 nens o nenes.
Si hi esteu interessats PASSEU PER SECRETARIA.

Si hi ha algun nen més que es vol apuntar a Extraescolars, aquestes són les activitats que es 
realitzen. Passeu per Secretaria per saber si hi ha places disponibles.

 
 
 

 

ECO-
CONSELL
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Malbaratament alimentari
A Catalunya, cada any, llencem 260.000 tones d'aliments a les escombraries. Bona 
part d’aquests aliments es llencen a les llars, comerços i restaurants.

Malbaratant aliments llencem els diners que ha costat produir-los, malgastem els 
recursos naturals invertits i desaprofitem un bé molt valuós. El malbaratament 
d'aliments és un fenomen global que també afecta casa nostra.

Consells a l’hora d’anar a comprar
Planifiquem la compra
Anem al marcat sense gana 
Planifiquem els menús familiars amb una setmana de temps
Sempre que puguem consumim productes locals i de temporada
Llegim bé les etiquetes de caducitat

"Comissió de medi ambient de l'AMPA"

 

AGENDA
RECORDEU QUE...

21/10    dimecres 

ASSEMBLEA ANUAL AMPA

Dimecres 21, vine a la reunió anual 
de l’AMPA.

Així doncs us hi esperem a tots 
i totes!

30/10 divendres

Castanyada
 
El divendres 30 d’octubre, 
celebrem la castanyada a 
l’escola, a partir de les 5 de la 
tarda.  

No hi pots faltar!

Al gimnàs de l'escola. Els dimarts de les 21.30h a les 22.30h.
8 sessions  del 6 d'octubre al 24 de novembre.
Preu segons participació.

Inscripcions a secretaria del 28/09 al 02/10

PILATES PER A MARES I PARES A L'ESCOLA

EXTRAESCOLARS CURS 2015/2016
Dilluns: Patinatge
Dimarts: Futbol 3r-4t-5è-6è
Dimecres: Futbol P5-1r-2n i Psicomotricitat P4-P5
Dijous: Ioga P4-P5
Horari: De 17h a 18:30h
El preu és de 18€ al mes i es paga per trimestres.
 


