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12è Mercat de les 3R: Reduir, Reciclar,

Reutilitzar
EL MERCAT MÉS PROFITÓS

Oi que tots tenim aquell conte, aquella joguina, aquella disfressa o aquell “objecte” que, tot i estar en 
BON ESTAT, ja no utilitzem? Què us sembla si busquem la manera d’allargar-los la vida i ser així més 
sostenibles, fomentar un consum més responsable i reduir la producció de residus?

Només cal que comencem a regirar calaixos i armaris de casa i 
preparar-ho tot per portar-ho a l’escola per a la propera edició 

del Mercat de les 3R. 

Els Amics de l’Andersen ens prepararan un esmorzar 
a un preu 3R (reduït i de qualitat).

Els alumnes de 4t, 5è i 6è muntaran la seva pròpia 
paradeta amb materials reciclats i un jurat premiarà la 
millor parada amb 4 entrades per anar al cinema.

Els diners que es recaptin durant el Mercat es destinaran a 
accions de millora de l’escola relacionades amb el medi 
ambient.

RECOLLIDA DE MATERIAL
Durant la setmana,  a partir del dilluns 21 de novembre,  de les 8h30 a les 9h i de les 17h a les 17h15, es podran portar 
tots els articles que es tinguin a casa i que seran per a la parada de l’Ampa. 
Els articles per a les paradetes dels alumnes s’han de portar el mateix diumenge. 
Us recordem que al final del Mercat, cada paradeta caldrà que s’emporti allò que no hagi venut. 

RECORDEU
 

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

Diumenge 27 de novembre de 10h a 12h30

NIT ASTRONÒMICA

Els anells de Saturn, les llunes de Júpiter, el color de Mart, els cràters de la 
Lluna, la brillantor de Venus,...

Per poder-los veure o bé conèixer algunes coses sobre aquests astres o altre temes relacionats amb l'astronomia, 

podeu assistir el DIVENDRES 11 de NOVEMBRE a partir de les 19:30 a LA NIT ASTRONÒMICA DE L'ESCOLA. 

Nens, pares, mestres i membres de l'AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA. Observarem conjuntament la lluna, 

els planetes i gaudirem especialment dels treballs elaborats pels alumnes de 6è sobre diferents temes relacionats 

amb l’astronomia. 

I entre observació, xerrada i presentació soparem un bon entrepà de botifarra o formatge, aigua, vi i fruita, que us 

prepararem des de l’AMPA. (Preu sopar 3€, + 1€ de préstec del got a retornar). No cal reservar prèviament.

 



 
PROPERA EDICIÓ DE CONTES D’HIVERN

Properament començarem un nou cicle de contes d’hivern a la bilbioteca de l’escola. Un espai organitzat des de la 
comissió d’escola de pares i mares que fomenta la relació entre les famílies del cicle infantil mentre els més petits es 
deixen portar per alguna història imaginària.

Els contes són explicats per pares, mares, avis, àvies o amics d’alumnes que tinguin ganes d’explicar una història. La 
Laura Riera, mare de l’Arnau de 1er i la Clàudia de 6è, encetarà la primera sessió el proper divendres 16 de desembre a 
les 17:00 a la biblioteca de l’escola.

ANIMEU-VOS A EXPLICAR EL PROPER!
Oi que tots tenim aquell conte, aquella joguina, aquella disfressa o aquell “objecte” que, tot i estar en 
BON ESTAT, ja no utilitzem? Què us sembla si busquem la manera d’allargar-los la vida i ser així més 
sostenibles, fomentar un consum més responsable i reduir la producció de residus?

Només cal que comencem a regirar calaixos i armaris de casa i 
preparar-ho tot per portar-ho a l’escola per a la propera edició 

del Mercat de les 3R. 

Els Amics de l’Andersen ens prepararan un esmorzar 
a un preu 3R (reduït i de qualitat).

Els alumnes de 4t, 5è i 6è muntaran la seva pròpia 
paradeta amb materials reciclats i un jurat premiarà la 
millor parada amb 4 entrades per anar al cinema.

Els diners que es recaptin durant el Mercat es destinaran a 
accions de millora de l’escola relacionades amb el medi 
ambient.

RECOLLIDA DE MATERIAL
Durant la setmana,  a partir del dilluns 21 de novembre,  de les 8h30 a les 9h i de les 17h a les 17h15, es podran portar 
tots els articles que es tinguin a casa i que seran per a la parada de l’Ampa. 
Els articles per a les paradetes dels alumnes s’han de portar el mateix diumenge. 
Us recordem que al final del Mercat, cada paradeta caldrà que s’emporti allò que no hagi venut. 

RECORDEU
 

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
El mateix diumenge de la festa podeu aprofitar i portar-nos també deixalles per a la deixalleria (càpsules de 
cafè, pintura, petits aparells o joguines electròniques que no funcionen, roba per tirar, piles, etc.). Durant tot el 
matí hi haurà instal·lada la deixalleria mòbil. 

ATENCIÓ: La brossa per llençar a la deixalleria només es pot portar el mateix diumenge del Mercat (27 de novembre), no abans.

 - Divendres 25 de novembre, a partir de les 5 de la tarda es farà el triatge del material al gimnàs. Tothom qui    
       hi vulgui venir a col·laborar, hi està convidat.
 - El diumenge 27 a les 10h: Inauguració oficial del Mercat de les 3R.

 - Cal portar la tassa per a la xocolata desfeta. Som Escola Verda i no podem utilitzar gots de plàstic d’un sol ús.



 

EL DIA 22 DE NOVEMBRE REUNIÓ/ASSEMBLEA
A les 21h a la biblioteca de l’escola.

Donarem la benvinguda a tots els que volgueu ser Amics de l' Andersen, 
explicarem els nous projectes, la feina feta i el que s'ha aconseguit 
durant l'últim curs. Tant si ja ets soci com si no, estàs convidat a 
participar-hi. 

Us hi esperem! 

Durant el mercat de les 3R els Amics de l’Andersen oferirem: Xocolata, 
pastissos i cafès calents! Ens escalfaran la panxa mentre busquem 
oportunitats en el mercat i serviran per a fer realitat algunes sortides 
i moltes il·lusions.

FES-TE AMIC. FA TEMPS QUE VOLS SER-HO!

El Mercat de les 3R: COL·LABORA PORTANT PASTISSOS!

QUOTES DE L’AMPA

El pressupost de l’AMPA es dota, principalment, de la quota de soci de l’AMPA (que inclou totes les sortides i 
activitats que fan els alumnes durant el curs, la natació, el sou de la mestra de suport, etc), i de la quota anual 
de llibres i material escolar,...., que per aquest curs 2016-2017 desglossem en diferents càrrecs repartits en el 

NOVEMBRE DESEMBRE FEBRER MARÇ MAIG JUNY

* Extraescolars                    
56 eur.

 (1r trimestre)

Total: 56 euros Total: 115 euros Total: 56 euros Total: 60 euros Total: 56 euros Total: 60 euros

Quota llibres 
85 eur. 

Loteria (opcional)
30 eur.

* Extraescolars 
56 eur.

(2n trimestre)

Quota soci 
60 eur. 

(1a. fracció)

* Extraescolars 
56 eur.

(3r trimestre)

Quota soci 
60 eur.                   

(2a. fracció)

Podeu consultar el calendari actualitzat de càrrec de les quotes de l’AMPA per conceptes a: www.andersen.cat 
a la pestanya AMPA.

* Només els alumnes que realitzen activitats extraescolars esportives a l'escola.

AMICS DE L’ANDERSEN
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CASTANYADACASTANYADA

El passat 18 d’octubre es va realitzar l’Assemblea General de l’AMPA, la reunió informativa on tothom hi és convidat, 
en la qual la Junta de l’AMPA dóna compte de les accions realitzades i la planificació de les futures, els resultats i la 
situació econòmica, informa de les diferents comissions,... L’assemblea va aprovar el pressupost per aquest any, així 
com el Pla Anual (planificació d’accions i activitats).

Durant la reunió diversos pares van poder expressar les seves inquietuds i dubtes en relació a diferents temes, com les 
quotes, el servei de menjador, les activitats extraescolars, entre d’altres.

Finalment es va procedir a la renovació de càrrecs de la JUNTA que ha quedat així:

President: Jordi Boadas
Vicepresident: Josep Perarnau
Secretari: Jordi Bagaria
Sotssecretari: Miquel Frasquet
Tresorer: Marta Canadell

Vocals: Jordi Sala, Laura Riera, Montse Fontarnau, Vicent Pastor, Núria Homs, Ariel Cavilli, Quico Sandoval, Núria 
Oliver, Cristina Sunyer, Montse Bosch i Ignasi Pla.

 
Des de la Junta de l’AMPA, també volem celebrar la incorporació de nous membres, tot donant la benvinguda a: Mar 
Costa, Marta Costa, Eli Chueca,Núria Benet ,Laura Cesari, Eli Chueca, Mar Costa, Marta Costa, Mònica Escribano, Eli 
Malleu, Irma Martínez, Laia Montiel, Vicent Pastor, Marta Prat, Aitana Pujadas, Meritxell Torrent, Eva Trepat i Clara Vila.

 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

AGENDA
RECORDEU QUE... 11/11

NIT 
ASTRONÒMICA

AGENDA
RECORDEU QUE... 27/11

MERCAT DE
LES 3R

16/12
PRIMERA SESSIÓ
CONTES D’HIVERN 

El divendres 28 d’octubre a la tarda vam celebrar la 
Castanyada. Ja fa uns quants anys que la celebrem i s’ha 
convertit en una festa molt participativa i popular.

Vam poder tastar un munt de dolços, pastissos, coques, fruites 
de tardor, te, sucs, ... que van portar les famílies per compartir, i 
vam poder passar una bona estona gaudint del bon temps, 
conversant, jugant, ...
És la primera festa del curs i, per tant, també és la benvinguda 
a les noves famílies de l’escola, esperem que us ho hagueu 
passat molt bé!

L’AMPA, hi va posar les castanyes i el vi dolç, amb la 
col·laboració de l’Amadeu que ens va torrar les castanyes, 
delicioses. Aprofitem per agrair-li la seva inestimable ajuda.


