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Els tres reis
Amb aquest, ja fa 50 “Nadals” celebrats a l’escola*. El 2016 hauran passat altres coses importants, històriques,
com la jubilació d’en Mone el juliol, o la d’en Pere per abans de les campanades... l’implacable pas del temps ens
recorda que tot passa, però nosaltres donem fe que algunes coses queden. Aquests dies arriben els 3 REIS DE
FESTES: el temps, el record i els sentiments.
Però ara fixeu-vos en com celebrem aquestes festes a l’escola. Amb una barreja de tradició (passat), celebració
(present) i innovació (futur). Any rere any i fins a cinquanta vegades, l’escola ha estat capaç de donar una forma
nova al pessebre i a les decoracions de Nadal, mantenint tradicions com el text dels “Pastorets” de Folch i Torres
o la “cagada” del tió, i amb una il·lusió total, la que hi posen els nostres fills. Aquesta il·lusió que és la benzina
de les festes i que no hauríem de perdre mai. Passat, present i futur: tres reis més, els 3 REIS DEL TEMPS.
I com que no n’hi ha dos sense haver-n’hi tres, arriben també els esperats 3 REIS MAGS, o reis d’Orient “que
porten coses per a la gent”: el blanc que et porta el regal que tant has demanat, el ros que et porta un regal
inesperat, i el negre que et porta carbó. Com que d’Orient només ens arriben notícies tristes, ens quedarem amb
la màgia i amb el desig que arribi el més lluny possible.
Sigueu o no monàrquics, amb l’ajuda d’un tió caganer o d’un Pare Noel escalador, celebreu aquestes festes i que
tingueu un bon any 2017!
La Junta de l’AMPA

Bones festes i bon any a tothom!
* per si algú no està al cas, aquest curs celebrem el 50 aniversari de l’Andersen

NIT ASTRONÒMICA
El passat divendres 11 de novembre vam gaudir de la Nit
astronòmica organitzada per l'escola amb l'ajuda de l'AMPA i la
col.laboració i acompanyament de l'Agrupació Astronòmica d'Osona.
Uns telescopis instalats al pati de d'escola van marcar l'inici de la
vesprada, permetent que els assistents tinguessin una visió més
propera de la lluna,estels i planetes.
A continuació l'Agrupació Astronòmica d'Osona va fer partíceps dels
seus coneixements a tots els assistents amb una xerrada.
Uns entrepans de botifarra van omplir els estómacs per la següent
observació, que no era ni més ni menys que la presentació dels
treballs realitzats pels alumnes de 6 è de l'escola.

MERCAT DE LES 3 R
Un any més el dia 27 de novembre al matí vam celebrar el ja conegut mercat de les 3R.
Tot i que a primera hora el temps ens va espantar i es van acabar muntant les paradetes sota el porxo, estem
molt contents del resultat i acceptació que va tenir l'activitat.
Els alumnes de 4rt, 5è i 6è i les seves famílies van muntar les parades i els mateixos alumnes van organitzar
diferents estratègies per poder vendre el màxim. Hi havia des de sorteigs, concursos, jocs, photocalls, ofertes…i
grans treballs d'equip. Des de l'AMPA volem felicitar a tots els participants!!!!!.
Com anys passats, vam comptar amb la participació dels amics de l'Andersen que tenien una parada on es
venia xocolata desfeta, pastissos i cafè. També hi havia la deixalleria mòbil per poder reciclar i al final de la
jornada va venir Caritas a recollir els jocs que no s'havien venut per poder-los reutilitzar. Com a novetat treballada dies abans des de l'escola, es feia un recompte del pes de cada joc o objecte venut i s'ha calculat que es
van vendre prop de 3 tones de joguines, que per tant són materials que es reutilitzen. Els diners totals recaptats durant el mercat de les 3R són 1512,50€, que juntament amb la direcció de l'escola s'està decidint en
quina inversió per la festa del mediambient es destinaran. Us seguirem informant!.
Podem afirmar doncs que l'objectiu del mercat;

reciclar, reduir i reutilitzar, un any
més ha estat assolit.
Gràcies a tothom!

curs 16/17

84

DESEMBRE’16

CONTES D’HIVERN
CASTANYADA
PRIMERA SESSIÓ DELS CONTES D’HIVERN A LA BIBLITOECA
El passat divendres 16 de desembre a la sortida de l’escola,
la biblioteca es va omplir de nens, nenes i pares d’educació
infantil que van poder gaudir del primer conte d’hivern. En
aquesta ocasió va ser la Laura Riera, mare de la Clàudia Dot
de 6è i Arnau Dot de 1r, que ens va explicar el conte
“Els colors de l’Àfrica”. Els nens i nenes van participar de
la història, i al final van poder pintar amb els colors que
l’Àfrica, havia descobert en el seu emocionant viatge. Va ser
una manera perfecte per compartir una bona estona.
Activitat Organitzada per la Comissió d’Escola de Pares.

UNS REGALS DE NADAL BEN ESPECIALS
S’acosten les festes de Nadal en que acostumem a fer-nos tot tipus de regals,
molts d’ells molt ben embolicats, amb papers de colors vius, llaços, caixes
especials,...que després llencem directament a la brossa, generant gran quantitat de residus. El nostre eco-consell especial de Nadal us vol ajudar una mica.
MIL MANERES d’EMBOLICAR UN REGAL: Podeu embolicar un regal reutilitzant papers
diversos que tingueu per casa. Què tal paper de diari? i amb el plànol d’un ciutat que ja
hem visitat i que ha quedat obsolet? I amb una bossa de paper que tenim aparcada en un
calaix? Amb un dibuix dels vostres fills? i amb una ouera que no utilitzem? i segur que se us acudeixen moltíssimes
coses més...
REGALS IMMATERIALS: No cal que tots els regals siguin objectes i materials. Heu pensat que potser farà més
il·lusió un regal immaterial?
• Un val-regal per un sopar o un dinar especial,...
• Activitats culturals com entrades o abonaments per a espectacles
de cinema, teatre, música, circ o visites a museus,...
• Un curs d’algun tema d’interès, massatges o sessions en un
centre de salut,...
• Activitats de lleure com un viatge, sortida, excursions o escapades de cap de setmana.
• Un abonament d’esports, un vol en globus, esports d’aventura,...
• Oferir el nostre temps per acompanyar a un familiar o amic a un
lloc on no hi podria anar sol, o per fer quelcom que li pugui ser
d’utilitat.

I TOT ALLÒ QUE PUGUEU OFERIR. ... Segur que se us n’acudeixen moltes més!

