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Benvolguts pares i mares, 

La setmana del 24 al 30 de març, es fa la 8a SETMANA DE MEDI AMBIENT a l’escola. Les activitats que 
es duran a terme fora de l'horari lectiu seran les següents: 

A L’ESCOLA HI VAIG A PEU: Com es ve fent des de fa uns anys, és una jornada per tal de recuperar la 
tradició d’anar a l’escola a peu. També és una manera de reduir les emissions de gasos que generen els 
nostres vehicles. Cada participant rebrà una targeta amb informació sobre l’estalvi energètic obtingut que 
després es sumarà amb les de la resta de companys de classe per comparar els resultats obtinguts. 

FESTA DE LES 3 R: Festa lúdica i educativa com a cloenda de la Setmana de Medi Ambient, on podrem 
Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Hi trobarem el MERCAT DE LES 3 R, TALLERS, JOCS I LA DEIXALLERIA 
MÒBIL 

 

COM FUNCIONARÀ CADA ACTIVITAT? 

 

A L’ESCOLA HI VAIG A PEU: 

• Es portarà a terme el dimarts 25 de març al matí. 

• El poble es divideix en tres línies, cadascuna d’un color diferent i un punt de trobada. Els 
recorreguts són: 

o Línia blava: Sortida a les 8:50h de la zona del camp de futbol – C/ Casacuberta – C/ Fossar Vell - Escola 

o Línia groga: sortida a les 8:45h del BBVA – Avda. Poetes Catalans – C/ Vilanova de Sau – Escola 

o Línia verda: sortida a les 8:45h del C/ Onze de Setembre cantonada C/ Ricardera – C/Onze de Setembre 
– C/ Vilanova de Sau – Escola 

• A cada punt de trobada hi haurà un monitor de la Mancomunitat amb una armilla reflectant 
que encapçalarà el recorregut i un membre de l'AMPA que tindrà cura dels vostres fills/es, tot 
i que es demana la col·laboració dels familiars per seguir el recorregut. Els nens i nenes de 
P3, P4 i P5 han d'anar acompanyats per un familiar. Els itineraris estaran degudament 
senyalitzats amb fletxes del color de la línia corresponent. 

FESTA DE LES 3R: 

• Diumenge 30 de març entre 10:00 i 13:00 h a la plaça Verdaguer. En cas de pluja es farà 
al Pavelló 

 

Què hi trobarem? 

 

1.- MERCAT DE LES 3 R: 
 

Què és? 
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• Un mercat en el que s’hi compren i venen a un PREU SIMBÒLIC articles que han deixat de 
ser útils per uns però, que donat el seu bon estat, poden ser útils per uns altres. 

 
 
 
Perquè el fem? 

• Com a festa cloenda de la Setmana del Medi Ambient a l’escola i pensada per totes les edats 
i per a tothom. Per fomentar les actituds respectuoses amb el medi ambient com són el 
consum responsable, el reciclatge i sobretot la reutilització. Donar ús a tots aquells articles 
que es troben en bon estat. 

 
Com el farem? 

• Aquest any la parada la gestionarà l' AMPA de l'escola bressol El Patufet. 

• Amb aquelles coses que tots tenim a casa que ja no utilitzem i estem tips de veure, o bé que 
s’han fet petites. Coses que ens sap greu llençar ja que encara estan en BON ESTAT, i algú 
en pot fer un bon ús. 

• Els preus seran simbòlics. L’objectiu no és fer caixa, és fomentar l’intercanvi i reutilització 
dels objectes en bon estat. Els diners obtinguts seran per l'AMPA de l' escola bressol 

Què s’hi pot portar? 

• Llibres, contes, còmics, trencaclosques, joguines, cotxets, cd’s, llitets infantils, material de 
puericultura, material esportiu (bicicletes, patins, etc) .... Tot que estigui en BON ESTAT i 
tingui un ús. (No s’accepten mobles ni electrodomèstics). 

Quan es recollirà el material? 

• El material es podrà dur a l'ESCOLA BRESSOL  la setmana del 24 al 28 de març de 8h a 
13h i de 15h a 18h 

 

2.- TALLERS DE MANUALITATS, JOCS I DEIXALLERIA MOBIL 

Veniu a jugar al nou joc Recicub i poseu a prova el vostre nivell de reciclatge. Un joc de gran format amb 

preguntes sobre residus, per a tota la família. Diferents nivells de dificultat per acabar sent tot un expert en 

el tema. També hi haurà tallers, el gran joc de l’oca, els jocs d’abans fets amb materials reciclats i la 

deixalleria mòbil. Aquesta activitat està organitzada per la Mancomunitat La Plana  

 

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI!!  

 

Folgueroles, 17 de març de 2014 


