
NO ET PERDIS LA

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 només un cop a l’any i podrem 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.
 
Ja podeu consultar 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!
 

a les 21.15h al menjador 
de l’escola 

REUNIÓ ANUAL DE 
TOTS ELS PARES I 

MARES DE L’ESCOLA



CASTANYADA POPULAR

Un 30 d'octubre de 1928 Alexander Fleming va descobrir la Penicil·lina.
Oh!

Això és el que celebrarem el proper divendres 30 d'octubre?
No.

El que sí celebrarem és una CASTANYADA POPULAR FAMILIAR.
A les 5h quan vingueu a buscar els vostres fills a l'escola, ens 
trobareu torrant castanyes i ens hi podrem quedar tots una bona 
estona a menjar-ne.

Castanyes soles...
No.

Tothom qui vulgui pot portar el que li sembli per acompanyar-les: pastissos, pastes, galetes, coca, 
fruita,beguda, te....(casolans o no). TOT PER COMPARTIR.
 
S'excusen de no poder assistir -hi: Joan de P-3, Maria de 2n, Cosmina de 3r i Ramses de 5è.

Els altres no teniu excusa, TOTS A LA CASTANYADA !!!
 

BADEU! 

ECO-
CONSELL

07

Estalvi d’energia a la llar
A les nostres llars tots podem realitzar accions fàcils, viables i sovint sense cap cost econòmic per estalviar energia:

- No gastar energia quan no en necessitem.
- Recaptar i monitorar les dades dels nostres subministraments domèstics
- Disminuir la potència contractada i contractar la tarifa de discriminació horària

Amb la llum
- Fer servir llum natural sempre que es pugui
- Tancar els llums quan sortim de les habitacions
- Utilitzar bombetes de baix consum

Amb els electrodomèstics
- Utilitzar interruptors pilot per apagar i engegar els equips o desendollar-los 
- Escollir els electrodomèstics més eficients possibles (la millor classe energètica és la A)
- Omplir la rentadora al màxim de la seva capacitat i rentar amb aigua freda

A la cuina
- Cuinar amb sistemes eficients com el microones o l’olla de pressió
- Utilitzar la calor romanent dels focs o del forn perquè s’acabin de cuinar els aliments
- Tapar les olles quan cuinem
- No deixar el forn o la nevera oberts quan estiguin funcionant

 

AGENDA
RECORDEU QUE...

NIT ASTRONÒMICA

Sempre hem de mirar amunt i més 
en una vetllada com aquesta.

Vetllada d'observació i formació a 
l'escola amb experts astrònoms.

11è MERCAT DE LES 3R

Comencem a fer endreça!
sempre tenint presents els tres 
objectius: Reduir, Reutilitzar, 
Reciclar.
I els de 4rt, 5è i 6è, ja us podeu 
començar a organitzar per muntar 
paradetes.

No hi pots faltar!




