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SORTIDA a la NATURA

AQUEST ANY SÍ, TOTS JUNTS 
ANIREM AMB BICI.
El diumenge 6 de març al matí, grans i petits estem tots invitats a gaudir de la natura que ens envolta amb la sortida a la natura amb BICI.

A l’INFOAMPA del proper mes ja us en donarem els detalls.

Encetem una nova activitat de l’AMPA en col·laboració amb la Direcció i mestres de l’escola, en la que 
pretenem donar a conèixer i apropar una mica més algunes de les metodologies educatives i 
d’aprenentatge amb les que treballa l’Escola Andersen.

La primera sessió de l’Escola ens explica serà una activitat adreçada als pares d’Educació Infantil, 
el proper divendres 26 de febrer i en el que les tutores dels cursos de P3, P4 i P5 ens explicaran i 
ens mostraran el Treball dels Ambients.

En les reunions de curs s’ha comentat el tipus de capacitats i competències que es treballa en 
aquests espais, segur que algun dia el vostre fill us ha explicat la seva experiència, però potser 
encara us agradaria saber més d’aquest projecte pedagògic. El divendres 26 teniu l’oportunitat de 
poder veure els vostres fills en el seu propi “ambient”. Ens trobarem a les 15.30h davant de les aules 
de P3, P4 i P5 i allà ja ens indicaran el què hem de fer. Per una millor organització és imprescindible que 
feu la vostra inscripció a la sessió. Ho podeu fer a través del mail: ampa@andersen.cat o bé a la mateixa 
Secretaria.

No us ho perdeu!

L’ESCOLA ENS EXPLICA:  Què fan els nostres fills en els “ambients”?

Diumenge 

6
MARÇ



Primera sessió de l’Escola ens explica serà una activitat adreçada als pares d’Educació Infantil, les tutores dels cursos de P3, P4 i P5 ens explicaran i 
ens mostraran el Treball dels Ambients. Us hi esperem!

L’escola ens explica:  ”Què fan els nostres fills en els “ambients”?

4/03 divendres

26/02 15:30h

El proper divendres 4 de març a partir de les 5 de la tarda, a la Biblioteca de l’escola hi haurà l’ùltima sessió del cicle de Contes d’Hivern. Per aquesta 
ocasió comptarem amb la participació Meritxell Torrents mare de la Mirta de P5 i Gisella de P3, que ens explicaran “El pirata de les estrelles“.
 

17:00h

divendres

INFOAMPA INFORMATIU DE L’AMPA ANDERSEN curs15/16       5  FEBRER’16

CONTES D’HIVERN

CICLE DE CONTES D’HIVERN

L’últim divendres de gener a la sortida de l’escola, la biblioteca es va omplir de nens, nenes i 
pares d’educació infantil que varen poder gaudir d’un nou conte d’hivern. En aquesta ocasió va 
ser en Joe Crozer que amb l’ajuda de la seva filla Sophie de P-5, ens va explicar SLEEPING BEAUTY           
(La Bella dorment) en anglès. Va ser una manera perfecte per compartir una bona estona i a la 
vegada aprendre l’anglès. 

Activitat Organitzada per la Comissió d’Escola de Pares.

 

6/03 diumenge Sortida a la natura

 Ùltima sessió de: Contes d’Hivern
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PORTEM-NOS LA BOSSA QUAN ANEM A COMPRAR
Quan anem a comprar al supermercat, ja fa uns anys que ens cobren la bossa si no la 
portem de casa. Fa uns anys no era així i sempre anàvem consumint bosses i bosses. I ara 

ens hem acostumat a portar-la, i sinó, l'hem de pagar.
Des d'aquest any, els petits establiments i botigues també han de cobrar la bossa d'un sòl ús. 

Us trobareu que us demanen si porteu bossa o no, i si no en dueu, us la cobraran. Ho acabaran 
fent totes les botigues.

Per tant, el nostre consell és que PORTEU SEMPRE una bossa de casa per anar a comprar, ja sigui la fruita, la 
verdura, la carn el peix o el pa. Recuperem la bossa del pa! Així reduïm els residus que generem.

La dada per ref lexionar:

Al 2007 cada català va consumir 327 bosses.
Al 2012, es va reduir a 156 bosses d'un sòl ús. Encara són moltes. Penseu que si a casa sou 4,    
això vol dir que la vostra llar consumeix 624 bosses de plàstic d'un sòl ús.
I si comptem tot Catalunya...buf!
Anem pel bon camí, però encara podem millorar!

"Comissió de medi ambient de l'AMPA"

AGENDA RECORDEU QUE...

El diumenge 6 de març al matí, sortida a la natura amb BICI. Us hi esperem!


