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

 

Núm. 51 -  Tercer  trimestre Curs 2014-2015 

 

 

Ja ha arribat el final d’aquest curs 2014-2015 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, han fet possible que hagi estat un èxit.  

De cara al proper curs, que començarà el 14 de setembre de 2015, 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.  

FESTA FI DE CURS 
 

El dissabte 13 de juny, es va celebrar la festa fi de curs, organitzada conjuntament per l’escola i 

l’AMPA. Una festa que va ser tot un èxit gràcies a tots vosaltres. Va comptar amb diverses 

activitats adreçades a pares, mares i fills. 

A partir de 2/4 de 10 del matí van començar a jugar-se els partits de futbol al camp de gespa 

artificial de pares contra nens.     

                   

Al mateix temps, a partir de les 11 a les instal·lacions de dins de l’escola es van fer multi esports 

i un taller de cuina organitzats per DeTotsColors. 
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A les 12 del migdia es va donar pas a l’actuació del grup d’animació Koloraines, que va posar un 

toc de música a la nostra festa.  

 

                       
 

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. 

Seguidament, es va fer una cercavila amb la participació dels gegants i els grallers d’Avià fins a 

l’escola.  

 

Cap a les 6 de la tarda va arribar el moment més emotiu de la festa amb el comiat dels alumnes 

de 6è. Malgrat la pluja, el comiat es va poder realitzar amb normalitat. Va començar amb un ball 

inicial realitzat per tots els alumnes de l’escola, la lliurada d’orles, un escrit dels alumnes de 6è, i 

un magnífic ball que van realitzar els alumnes de 6è i que van repetir dos cops de tant d’èxit que 

va tenir. 

Els alumnes de 6è van entregar un quadre record a l’escola i un present a les mestres que han 

tingut al llarg de tots els anys. 

 
A les 7 de la tarda i com a novetat d’enguany es va realitzar una master-class de Zumba, duta a 

terme pel gimnàs AlterSport de Berga. Molts nens i nenes van poder ballar i passar-s’ho d’allò 

més bé ballant zumba inicialment al gimnàs i finalment a la pista de grades, ja que va parar de 

ploure. 

 

     
A les 8 van començar a sopar nens i nenes. Seguidament, ells van realitzar diverses activitats 
amb els monitors/es, mentrestant els pares i mares van poder sopar al porxo. Un sopar que es 
va allargar i com sempre va ser UNA GRAN FESTA! 
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COMIAT ALUMNES DE SISÈ 
 

 
 

A les 6 de la tarda va arribar el moment més emocionant de la festa amb el comiat dels nens i 

nenes de 6è. Sota uns núvols que anunciaven pluja  i trons els nens van poder  llegir  l’escrit 

següent:  

 

“Quan erem petits sempre teniem llàgrimes al ulls perquè no voliem anar a l'escola i ara en 

tornem a tenir els ulls plens de llàgrimes perquè no en volem marxar. Sempre guardarem un bon 

record dels anys que em passat aquí. Junts ens hem fet grans, hem viscut moltes aventures i hem 

après molt, esperem que l'últim record que ens emportem no sigui un mar de llàgrimes sinó una 

pluja de somriures. 

A reveure mestres, companys, monitors, cuiners en general a l'Escola Santa Maria d'Avià, a 

reveure a tothom. 

 

Una forta abraçada dels nens i nenes de 6è.” 

 

Tot seguit, els nens van ballar la cançó “The Nights” amb la coreografia feta per ells mateixos. 

Seguidament es va procedir a lliurar les orles a tots el nens i nenes de 6è i els pares van entregar 

un quadre record a l’escola de tots ells, a més d’un present a les Mestres que els han ensenyat al 

llarg de tots aquests anys a l’escola. Tot i que la pluja va estar present durant tot el comita, va ser 

molt emotiu i desde l’AMPA volem desitjar als alumnes molta sort en l’etapa que iniciaran l’any 

vinent. 
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PROPOSTES PER A L’ESTIU 
 

Ha acabat l’escola i comencen les vacances d’estiu. Els infants tenen ganes de jugar i, encara 
que nosaltres no tenim tant de temps lliure com ells, tenim un munt d’opcions per disfrutar-
lo en família i compartir experiències. Tenim la gran sort de viure en un entorn que ens 
proporciona moltes opcions de lleure a la natura i un país on s’organitzen un munt 
d’activitats.  
 
En lloc d’oferir-vos opcions concretes, ja que n’hi ha un ampli ventall, us oferim unes 
quantes pàgines de consulta on hi trobareu activitats adaptades a tots els gustos, per a triar 
i remenar.  
 
TURISME EN FAMÍLIA: Web especialitzada en caps de setmana en família durant l’estiu i 
durant tot l’any. Caps de setmana temàtics. Ofertes i propostes. Més informació: 
https://www.turismeenfamilia.com/caps-de-setmana-en-

familia?gclid=CJjFrqaOh8YCFafJtAod5WQAfw 

 

SORTIR AMB NENS: Sortir amb nens, l'agenda setmanal d'activitats familiars, oferta per 
LAVANGUARDIA.COM més completa de Catalunya!  
Més informació : http://www.sortirambnens.com/ 

 

PETIT EXPLORADOR: Activitats infantils a Catalunya. Cap de setmana amb nens. On 
anar amb nens. Que fer a Barcelona amb nens. ...  
Més informació: http://www.petitexplorador.com/ 

 

PETIT BCN: Agenda d’activitats i oci per als més petits. Cicle de cinema familiar de Caixa 
Fòrum...  
Més informació : http://www.petitbcn.com/ 

 

DESCOBRIR.CAT : Rutes, escapades, experiències i activitats per gaudir amb la quitxalla. 
Més informació: http://www.descobrir.cat/ca/amb-nens.php 

 

 
Per a aprofitar el màxim aquest temps de vacances, que constitueix també un temps 
d’aprendre, créixer i compartir, us volem fer arribar un seguit de consells a tenir en compte: 

 

• El bon temps és un moment ideal per a fomentar les activitats a l’aire lliure  i salvar una 
mica la tendència creixent d’estar davant de pantalles massa temps. Córrer en bicicleta, 
nedar, anar en bicicleta, passejar.... 

 

• És un bon moment per a fomentar l’autonomia personal. Per als més petits, hi haurà més 
temps per a animar-los a vestir-se sols , pentinar-se, tenir cura de la higiene personal en 
la mesura de les possibilitats, etc. I en quant als més grans, adquirir hàbits que més 
endavant , quan acabi l’estiu, podran mantenir: parar i desparar taula, ajudar en les 
tasques domèstiques, en la compra, etc. 

També és una bona idea que es puguin quedar a menjar i/o a dormir fóra de casa en un 
lloc de la nostra confiança, sense els pares, especialment si no ho han fet mai. 
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TORNEIG DE FUTBOL -7 
 

El passat dissabte , 16 de maig , el Consell Esportiu del Berguedà,  va organitzar a Avià, 
juntament amb l’AMPA de la nostra l’escola, i la col.laboració de l’empresa LIVEN  , un torneig 
de futbol pels més petits (P3_P4_P5). 

 
Hi van participar 6 equips _St.Joan 
 _C.E.Puigreig 
 _At.Gironella 1 
 _At.Gironella 2 
  _U.E. Balsareny 
  _Sta. Mª d’Avià 
 
L’equip que va guanyar va ser St.Joan i els nostres petits de l’escola van quedar en quarta 
posició . 

  Cal destacar la gran assistència de públic i que els nens van disfrutar de valent corrent darrera        
  la pilota. 

                                                                                 
 

 
 

 
 

• És un temps idoni per a fomentar el diàleg: comentar el que veiem en les excursions, 
sortides, viatges. Observar tots els detalls i compartir-los. Fomentar el diàleg amb altres 
persones: companys de viatges, veïns de càmping, etc.  Aprofitar per fer educació emocional. 
Les vacances són un moment on els nens estan més contents i més receptius. Ens poden 
explicar què bé que s’ho estan passant i nosaltres podem tibar el fil i aprofitar per tractar 
temes més profunds, si s’escau. 

 
Tot i això sense descuidar la seguretat en tot moment i tenint en compte els consells dels 
professionals de la salut, com menjar adequadament, protegir-se del sol i hidratar-se bé. 
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VALORACIÓ EXTRAESCOLARS 2014/15 
 

     

 

Des de DeTotsColors volem agraïr a les famílies de l'escola la seva confiança un cop més. La 
valoració de les activitats extraescolars d'enguany és molt positiva, doncs no tant sols hem 
mantingut els alumnes inscrits a les activitats durant tot el curs sinó, que a més, en algun cas 
hem hagut d'obrir nous grups (com en el cas de ceràmica i anglès). 

De cara a l'any que ve volem introduïr alguna novetat com els jocs de lògica, la robòtica i el 

paddel, donant facilitats a les famílies per prendre'n classes a les intal·lacions del Pàddel Indor 

Berguedà de la Valldan. 

D'altra banda, estem estudiant la possibilitat d'oferir dos dies de menjajocs per primer i 

segon com a continuitat de l'activitat que tant agrada als nens i nenes d'infantil al migdia. 

En el cas del futbol, de cara a l'any vinent es vol fer canvis a nivell de la comarca, oferint una 

lliga escolar entre setmana on esperem que també hi hagi la col·laboració dels clubs de futbol 

ampliant així el nombre d'equips. 

A continuació us fem arribar el quadrant provisional de cara al nou curs, per tal que pugueu 

començar a organitzar-vos durant aquest estiu. Més endavant ja us facilitarem tota la 

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

extraescolars. 
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WEB ESCOLA AVIÀ 
 
Volem recordar-vos que la web de l’Escola d’Avià està en ple funcionament, i si encara no ho heu 
fet, us animem a que doneu una ullada. Podreu veure moltes de les activitats que fan els nenes i 
nenes de la nostra escola, així com més de 400 fotografies i el vídeo sencer de la Patum, pels 
pares i mares que no veu poder venir. 
Us avancem algunes de les fotografies de Patum per classes, que trobareu a www.escolaavia.cat. 
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CASAL 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). 
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L’AMPA us 
desitja un  

BON ESTIU !! 


