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NOU CURS NOVA JUNTA 
 
Benvolgudes famílies, ens trobem a punt d’acabar el primer trimestre del nou curs 2013 – 2014. 

Un curs que ha arrencat amb moltes novetats. Començant per un equip de pares i mares nous que 

han entrat a formar part de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria d’Avià (AMPA), 

els quals van ser escollits en les votacions que es van fer el passat mes d’octubre. 

Així doncs, enguany la composició de l’AMPA està distribuïda de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Núm 46 
Primer trimestre 

Curs 2013 – 2014 
 

 
Butlletí informatiu de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria d’Avià (AMPA) 

 

 

 

 

  
 

PRESIDENTA: 
Ester Comellas  

 

SOTS-PRESIDENT: 
Eloi Carol 
 

 

TRESORERIA: 
Ester Plana  

Anna Casas 

 

 
 

SECRETARIA: 
Mª Dolors Camprubí 

Meritxell Mas  

FESTA FI DE CURS: 
Montserrat Capdevila 

Isaac Marfà 

Elisabet Calvés 

Josep Coronado  
 

 
 
 

COMISSIÓ DE   

SOCIS: 
Toni Pons 

Joan Ramon Prat 

 

 
 
 

EXTRAESCOLARS: 
M. Rosa Duarte 

Toni Soler  

 

 
 
 

PROJECTE “AVUI  

PER TU, DEMÀ 

PER MI”: 
Anna Gonfaus  

 
 
 

 

CASALS: 
Montserrat Casals 

Marta Gallifa 

Anna Davins 

Meritxell Casadesús 
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MÉS NOVETATS!!! 

 
 L’escola ja disposa des d’aquest any d’un nou logotip.  

Fins ara, utilitzava el logotip de l’AMPA, però, a partir  

d’ara, ja n’utilitza un de propi. El disseny l’ha realitzat 

de forma voluntària la interiorista, Sandra Canudas. 

 

 Nous xandalls. A partir d’aquest any hi ha un nou xandall, que  

combina els colors negre, gris i blau i consta de pantalons de  

micropana, suadora i jersei màniga curta. Es pot comprar a la 

botiga Tandem Esports de Berga. De tota manera continua  

vigent l’antic xandall i es preveu que el canvi cap al nou sigui  

gradual.  

 

 Nous equipaments pel pati: un gronxador per al pati  

dels grans, dos balancins  tipus “Trèvol”  i 2 seients  

pel gronxador del pati  

dels nens d’educació  

infantil. L’AMPA ha  

subvencionat la compra  

d’aquests equipaments. El  

cost ha estat de 2.223€. 

 

MENJADOR: 
Manel Farràs 

 
 
 

 

 

LLIBRES: 
Montserrat Espinosa 

Fina Buscall 

Mari Breganciano 
 

 
 

COMISSIÓ  

TARGETA 

DESCOMPTE: 
Lluís Tubau 

 
 
 

EXTRAESCOLARS  

ESPORTIVES: 
Marga Martí 

Joan Hernando 

 
 
 
 

COMUNICACIÓ: 
Helena Malé 

Sara Prat 

Marissa Capellas 

Vanessa Armengou 

 
 
 

Ens podreu trobar i seguir a través de:  

ampaavia@gmail.com 

www.ampavia.wordpress.com 

facebook.com 
 

 
 

mailto:ampaavia@gmail.com
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VALORACIÓ CASALS 

 
La Comissió de Casals de l'AMPA, durant el curs 2012-2013,  

va organitzar els casals de Nadal i els casals d'estiu. 

Els casals de Nadal els van realitzar els monitors del grup  

d'Esplai d'Avià. Hi van haver un total de 14 alumnes d’edats  

molt variades, ja que hi havia nens de P3 fins a nens de 6è.  

El fil conductor va ser " Els esquimals" i al seu voltant es  

van fer les activitats (les dels grans eren més esportives). 

Els casals d’estiu es van fer durant 6 setmanes (tot el 

mes de juliol - la primera setmana agafava dies de juny i 

l’última els darrers dos dies d'agost). Aquests casals van 

ser organitzats pel grup d'Esplai d'Avià i el grup d'Esplai 

Fent Camí. Hi van assistir 74 nens i nenes. L'horari dels 

casals va ser de 8.00 a 14.00 hores, tot i que la primera i 

l’última hora eren d'acollida.  Així, les activitats, que eren 

variades i dirigides segons els grups d'edat, començaven 

a partir de les 9.00 hores.  

Els grans van fer activitats de caire més esportiu: curses, excursions pel poble, sortides 

amb BTT, jocs de pistes, olimpíades; i les dels més petits van ser: dia del mercat, el circ, la 

Patum, les olimpíades... A més, dos dies a la setmana anaven a la piscina. 

També, es van realitzar 2 acampades on els alumnes van marxar a mitja tarda, van fer jocs 

de nit i van passar la nit fora. L’endemà, després d'esmorzar, van fer l'activitat del matí i 

després ja van tornar cap a casa. En conjunt la valoració dels casals és bona. 

 
 

CONTINUA ENDAVANT EL PROJECTE SOLIDARI 

“AVUI PER TU, DEMÀ PER MI” 

 
El projecte solidari “Avui per tu, demà per mi” continua endavant oferint ajuda, de forma 

anònima, a través de l’educador social de l’Ajuntament d’Avià, Carles Fontana, a aquells 

nens i nenes que, per algun motiu o altre, no poden gaudir de les mateixes oportunitats. 

Aquest curs passat, 2012-2013, es van poder beneficiar de les ajudes 18 alumnes, amb una 

aportació total de 290,7 euros (uns 16 euros per cada un d’ells). D’aquesta manera, es va 

poder complir amb l’objectiu que tots els alumnes poguessin anar a les excursions que havia 

organitzat l’escola.   

Les ajudes per subvencionar els llibres de text i el material escolar d’aquest curs 

2013-2014 es rebran de les aportacions realitzades per Càritas, l’Ajuntament d’Avià i 

l’AMPA (una part està formada per un euro de cada soci de l’AMPA). Així mateix, també 

forma part d’aquesta subvenció, els diners que s’han recollit amb les guardioles solidàries 

que, aquest estiu, es van repartir pels establiments del poble. En total es van recaptar 200 

euros. 
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ENGLISH EVERYWHERE 

 
Enguany, a l’escola s’ha iniciat un PILE (Pla integrat de llengües estrangeres). Es tracta 

d’introduir i utilitzar la llengua anglesa en una altra àrea (plàstica i coneixement del medi) 

fent els continguts que corresponen al nivell. 

El nostre projecte, anomenat English everywhere,  s’organitza de la següent manera: 

 - Cicle Inicial: al 2n trimestre es faran tallers de plàstica en anglès. 

 - Cicle Mitjà i Superior: es faran algunes unitats de Science (naturals) en anglès. Els 

tutors i la mestra d’anglès han seleccionat unes unitats concretes de medi que es faran en 

llengua anglesa. El mestre especialista d’anglès farà una unitat del temari cada trimestre. 

Aquest projecte de Science s’anirà introduint de forma progressiva de manera que en 

aquest curs s’ha iniciat a 3r i els següents cursos s’anirà ampliant al nivell següent fins 

arribar a tots els nivells de cicle mitjà i superior. 

Per difondre les activitats que es duen a terme en aquestes classes s’ha creat el 

següent bloc: http://blocs.xtec.cat/englisheverywhereavia/. També hi podeu accedir des 

d’un enllaç que hi ha al bloc de l’escola. 

En ser-nos aprovat aquest projecte, el Departament d’Educació ens va concedir una 

subvenció per realitzar activitats extraescolars d’anglès durant l’any 2013.  

Posteriorment, com a centre PILE, la nostra escola ha estat seleccionada per 

realitzar unes estades gratuïtes d’immersió lingüística en anglès. Es van dur a terme del 20 

al 22 de novembre a l’alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga i hi van participar 54 

alumnes de 5è i 6è acompanyats de 4 mestres de l’escola. Van fer vàries activitats en 

anglès amb un professor titulat, com per exemple un taller d’investigació i de periodisme. A 

més, també van gaudir d’una nit de discoteca molt divertida. Els alumnes van arribar molt 

contents i entusiasmats, però sobretot molt cansats. 

 

 
 

A destacar: De cara el 2n trimestre, es continuarà realitzant l’activitat subvencionada 

d’Speaking, gràcies a una aportació feta per l’AMPA que permet la seva continuïtat de forma 

gratuïta un trimestre més. Es mantindran els grups actuals, però s’obre la possibilitat a  

noves inscripcions. Els horaris seran els mateixos, excepte els de 1er i 2n que acabaran 15 

minuts abans (serà de les 16.30 a 17.15 hores).  

A més, s’intentarà mantenir l’activitat durant el 3r trimestre, malgrat que caldrà valorar sí 

podrà continuar sent totalment gratuïta o s’haurà de pagar. 
 

 

http://blocs.xtec.cat/englisheverywhereavia/
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NOUS ALUMNES A L’ESCOLA 

 
 

Donem la benvinguda als alumnes que s’han 

incorporat aquest any a diferents cursos de 

l’escola.  

 

D’esquerra a dreta són:  

Xavier Comellas (P5-B), Lídia Comellas (6è),  

Baihan Feng (P5-B) i Jesús Nimes (1er-A).  

 

Esperem que els agradi! 

VALORACIÓ EXTRAESCOLARS  

PRIMER TRIMESTRE 

 
La valoració inicial de les extraescolars d'enguany  

a l'escola en aquest primer trimestre ha estat força  

positiva. De totes les activitats que es van oferir en la inscripció tan sols ha deixat de 

realitzar-se la de voleibol i la d’iniciació a l'esport. Hi ha un total de 123 famílies els fills i 

filles de les quals gaudeixen d'una o altra activitat. 

Pel que fa a les activitats esportives, com sempre les més demandades són el futbol i 

la piscina, mentre que l’atletisme, amb tan sols 7 nens, ha estat deficitària i la d’escacs 

s'ha mantingut amb 5 nens i nenes però amb un cost extra per a les famílies.  

Les activitats culturals es porten a terme amb grups molt justos. Cal destacar, però, 

que Menjajocs té més alumnes que mai i funciona de manera molt satisfactòria. 

En el cas de l'anglès, es du a terme a través de l'acadèmia Comelles Cluet com a 

novetat d'aquest any, valorant la professionalitat de les seves professores, totes elles 

titulades.  

També valorem molt positivament la nova activitat de cuina que es realitza per nens i 

nenes de quart, cinquè i sisè, doncs tant els nens i nenes com les monitores en gaudim molt. 

El monitoratge amb el que comptem és més o menys el mateix de l'any passat. 

                                                                                DeTotsColors 
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LUCAS BIEL

AN 

FERRAN 

ELISABET 

NEU 

ORIOL

AN 

FERRAN 

ALEIX

AN 

FERRAN 

ARNAU  

ADRIÀ

AN 

FERRAN 

JUDIT

AN 

FERRAN 

JORDI

AN 

FERRAN 

SAMREET

AN 

FERRAN 

GUIU

AN 

FERRAN 

SÒNIA

AN 

FERRAN 

 

OLÍVIA 

 

FERRAN AINA ARNAU 

Z. 

 

PAULA 
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      EVA      POL  MARIA  ARNAU 

      TANIT               AINA 

      OLEGUER              AINA 

      AGUSTÍ 
      CARLA 

      MARTÍ 
  GUERAU 

      ADAM 

     CLÀUDIA       BIEL 

  HAMZA CHEJ 
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GRAN RECAPTE AMB LA CAMPANYA “COMPRA UN 

ÀNGEL AMB EL COR” PER LA MARATÓ DE TV3 
 
L’Escola Santa Maria d’Avià i l'AMPA també hem col·laborat amb la Marató de TV3 

dedicada a les malalties neurodegeneratives, a través de la campanya "COMPRA UN ÀNGEL 

AMB EL COR". Amb aquesta campanya, que es va iniciar l’any passat i que, per primera 

vegada, enguany també hi hem col·laborat, s’han recaptat fins el moment 3.270 euros.  

A banda de la nostra escola, en aquesta  iniciativa  

també han participat l'escola de Sant Joan, Vedru- 

nes, Santa Eulàlia, Sant Marc de Cal Bassachs i  

l'escola de la Valldan. La nostra col·laboració ha  

consistit en la compra del material per part de  

l’AMPA per fer els àngels que els nostres fills han  

realitzat durant l’estona de lleure de després de  

dinar amb l’ajuda de les monitores de menjador.  

 

 

 

Es va fer una primera venda d'àngels a la fira 

de la Puríssima de Gironella, on l'escola de cal 

Bassachs va vendre tots els 200 angelets que 

havien realitzat. I, els dies 14 i 15 de desembre 

es van muntar dues parades de venda d'àngels 

a Berga: al Pg. de la Indústria i a la Pl. de Sant 

Joan, on es van vendre.  

 
 


