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Ja ha arribat el final d’aquest curs 2013-2014 i volem aprofitar per agrair la 

col·laboració i suport de totes aquelles persones que han col·laborat en les activitats o 

iniciatives que s’han dut a terme des de l’AMPA. I, molt especialment l’esforç dels pares 

i mares que han organitzat i treballat en la festa fi de curs, els quals, malgrat la pluja, 

han fet possible que hagi estat un èxit.  

I, de cara el pròxim curs, que començarà el 15 de setembre, volem encoratjar-vos 

a entrar a formar part de l’associació de mares i pares. Una associació que en definitiva 

té com a objectiu principal millorar l’estada dels nostres fills i filles a l’escola.  

 

Núm 48 
Tercer trimestre 

Curs 2013 – 2014 
 

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

 

FESTA FI DE CURS 
 

El dissabte passat, 14 de juny, es va celebrar la festa fi de curs, organitzada 

conjuntament per l’escola i l’AMPA. Una festa que va comptar amb diverses 

activitats adreçades a pares, mares i fills, algunes d’elles condicionades per les 

pluges de la tarda. 

 

A partir de les 10 del matí van començar els  

partits de futbol al camp de gespa artificial i,  

a les 11, a les instal·lacions de dins de l’escola  

es van fer multi esports i un taller de cuina  

organitzats per DeTotsColors.  

 

Paral·lelament, tots els nens i nenes van poder jugar amb dos inflables gratuïts 

ubicats al pati i agafar forces amb un pica-pica. A més, durant tot el dia, al porxo 

es va poder veure una exposició de dibuixos fets pels alumnes de l’escola. 
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I, a la tarda, la festa va continuar. Ja ben d’hora,  

a partir de les 4, a l’Ateneu d’Avià, els nens i nenes  

de l’activitat extraescolar de teatre amb la Montse  

Tristany van fer una obra. Primer la dels petits  

i després la dels grans. 

 

I seguidament, ja amb la pluja present, es va fer una  

cercavila amb la participació  dels gegants i els grallers 

d’Avià fins a l’escola, on hi havia un bon berenar.  

 

 

Cap a les 6 de la tarda va arribar el moment més  

emotiu de la festa amb el comiat dels alumnes de 6è. Tot i que 

a causa de la pluja es van haver de fer dos intents, al final es 

van poder acomiadar llegint un escrit que hem transcrit a la  

pàgina següent i, seguidament, un ball.  

També se’ls van lliurar les orles i els pares van entregar un  

quadre de record per l’escola amb la foto de tots ells.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actuació del grup d’animació Koloraines es va haver de suspendre, però la festa va 

continuar. Un cop els nens i nenes van acabar de sopar, els més grans van anar amb 

els monitors a l’Ateneu a fer ball de discoteca i els més petits van fer activitats al 

gimnàs. Així, mentrestant els pares i mares van poder sopar al porxo de l’escola.  

En definitiva...UNA GRAN FESTA! 
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COMIAT DELS ALUMNES DE SISÈ 

 
 

 

 

 

 

 

Ara que ja estem a punt de marxar, sembla com si fos ahir que vam arribar a aquesta 

escola. Aquí vam començar sent 16 marrecs i hem acabat 22 noiets i noietes. 

Durant tots aquests anys ens han passat moltes anècdotes divertides: 

Qui no recorda quan un dia, a la llar d’infants, la Marta ens preparava suc de taronja 

per fer un experiment i en sentir el soroll de l’espremedor sortíem corrents ben 

espantats. O quan ens deia que anàvem d’excursió fins al porxo de l’escola i nosaltres 

ben emocionats. O quan a P4, amb la Montse, ens visitaven els follets i ens deixaven la 

classe plena de petjades. Què innocents que érem, ens ho creiem ben bé tot!!! 

Ens vam anar fent grans. A cicle inicial van arribar nous companys, el Víctor, la 

Gemma, el Chhaturam, la Flora, la Judith i la Maria Fernanda, que aquest darrer curs 

va marxar. D’aquesta època recordem les lectures animades amb el ninot de “Pingüins 

de Madagascar” i el seu: “yo quiero marcha, marcha”.  

Van passar dos anys més i ja vam arribar al cicle mitjà. Vam augmentar el grup amb el 

Franc i la Yesika. També va arribar la Judit Manuel, que juntament amb el Bernat, van 

marxar a 4t. Aquí passant pel perill de quedar enganxat a una cadira plena de cola o 

llepant les parets de la mina de sal de Cardona vam anar superant tots els cursos fins 

arribar al cicle superior. Dos alumnes més se’ns van unir al grup, el Biel a 5è i la Lídia 

a 6è. D’aquesta etapa recordem les colònies d’anglès a Coma-ruga: fent de 

periodistes, ballant i lligant a la discoteca, les nits sorolloses plenes d’aventures, com 

aquella que el Joan, una vegada tancats els llums, ens escoltava dins l’habitació i 

nosaltres pensant que no hi era anàvem parlant i fent ximpleries. Tampoc oblidarem la 

sortida al Tibidabo feta a 5è, això sí que era una excursió, poder pujar a les 

atraccions i moure’ns pel parc al nostre aire!!! Recordarem amb molt d’afecte 

l’intercanvi que vam tenir amb les persones del Taller Coloma i que tant ells com 

nosaltres vam estar d’allò més contents de poder compartir aquells bons moments. 

Tot això que encara recordem i que mai oblidarem, ens ha passat amb vosaltres i 

gràcies a vosaltres: mestres, personal del menjador i manteniment de l’escola, 

companys, bibliotecària, monitors d’extraescolars… 

I tal com deixem escrit a la placa del pati interior de l’escola us diem: 

“Ens ha agradat molt el nostre pas per l’escola i esperem haver deixat una empresta 

important”. 

 

Moltes gràcies a tothom i sapigueu que en el nostre comiat no us volem dir un adéu, 

sinó un “a reveure”. 
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PREMIS LLIGA ESCOLAR DE FUTBOL 
 

El passat diumenge, 8 de juny, el Consell Esportiu del Berguedà va organitzar a 

Gironella,  l’acte d’entrega de premis de la lliga escolar de futbol. Dos equips de la 

nostra escola van guanyar la classificació final. Moltes felicitats a tots ells!! 
 

  

Grup de Pre-benjamins (1r i 2n) que 

entrena l’Albert Penyaranda i van 

quedar SEGONS  
 

 

Grup d’Alevins (5è i 6è) que 

entrena Xavi Viñas i van quedar 

PRIMERS 
 

AGRAÏMENT A LA MARIA MERCÈ  
 

Aquest any va a la vençuda i la Maria Mercè  

es jubila després de 28 anys treballant al servei  

de l’Escola i ajudant als nostres fills al menjador.  

Alguns pares ja et teníem en el record de quan  

veníem nosaltres a l’escola i ara els nostres fills  

han tingut la sort també de poder-te conèixer.  

Moltes gràcies per tots aquests anys ajudant-nos a créixer.  

 

CASALS D’ESTIU 
 

Recordeu que les activitats de casals, organitzades per  

DeTotsColors, ja estan a punt de començar. I, si necessiteu  

comentar-los alguna cosa, us hi podeu posar en contacte a  

través del correu: detotscolors@hotmail.com  

o dels telf: 636 23 45 86 (Mònica) i 676 10 70 50 (Betlem). 
 

 

mailto:detotscolors@hotmail.com
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EXTRAESCOLARS  
 

DeTotsColors informa que de cara el curs vinent volen  

ampliar una mica el ventall d'activitats extraescolars i  

com a novetat presentaran: 

 

 -L'activitat de Taekwondo els dilluns pels alumnes de 4t, 5è i 6è  

de 16.30h a 17.30h. Vindran a fer-lo des de l'Alter.  

-El patinatge a partir de 1r. Els dilluns de 1r fins a 3r i els dimarts de 4t fins a 6è, 

de les 16.30h a 17.30h. 

-L'activitat d'speaking, que aquest curs s’ha realitzat amb una subvenció des de 

l'AMPA, el curs vinent s'oferirà al migdia des de 1r fins a 6è, i la duran a terme des 

de l'Acadèmia Comellas Cluet, com totes les activitats d'anglès que ofereixen. 

                                                                               

De cara a principis de curs, DeTotsColors ja passaran el quadrant i tota la 

informació necessària per a poder inscriure els nostres fills i filles a les activitats 

extraescolars, però d’entrada i de forma provisional, han facilitat el quadrant 

horari previst per poder-nos començar a organitzar. 

 

 

 DeTotsColors 
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L’AMPA us  

desitja un  

bon estiu 

PROPOSTES PER A L’ESTIU 
 

Les vacances d’estiu són un moment idoni per a compartir experiències i passar-ho 

bé  amb família. L’estiu és un temps ideal per enfortir les relacions i compartir el 

temps gaudint del nostre entorn, aquí teniu algunes propostes: 
  
 

GNOMO PARK: És un parc dissenyat per l’oci familiar,  

on et pots banyar a les piscines, jugar a golf, fer  

circuits d’aventura, ....un món de diversió. 

 

   

 

 

 

                                  PARC DEL SEGRE: Per passar un dia d’aventura  

                                                 i sense passar calor, s’hi pot practicar open kayak,  

                                                 ràfting i excursions amb BTT. 

 

   

 

ILLA FANTASIA: Per treure la calor baixant  

pels seus múltiples tobogans, tot banyant-nos a  

les seves piscines. 

 

 

 

 

 

 

 

 


