
 

ampaavia@gmail.com https://ampavia.wordpress.com/                      www.facebook.com    
   

1 

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

Núm. 56  Segon trimestre  Curs 2016-2017 

 

Ja han passat dos trimestres del curs 2016-17! 

 

 Durant aquest segon trimestre, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria 

d’Avià (AMPA) han continuat treballant i mantenint reunions amb l’Ajuntament, el Consell 

Escolar i l’equip directiu de l’Escola per tal de millorar totes aquelles qüestions que 

impliquen els nostres fills i que van sorgint de forma puntual a l’Escola.  

Així mateix, les diferents comissions ja estan treballant per encarar la recta final 

d’aquest curs 2016-2017. 

Sumari: 

 

1. Valoració del Casal de Nadal. 

2. Novetats al menjador. 

3. Notícies breus de la gestió de l’AMPA. 

4. Com organitzem aquest any la festa de fi de curs. 

5. Cuina creativa de pasqua per fer amb nens. 

6. Contes i llibres recomanats per aquest Sant Jordi. 

 

   

 

                                ¨ 

BONA PASQUA! 

 

EL BUTLLETÍ_______________________  
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1. VALORACIÓ CASAL DE NADAL 2016 

Aquest any han gaudit del Casal de Nadal un total de 45 nens repartits en els 9 dies que 

ha durat el casal. 

La temàtica treballada ha estat el Nadal i s’han fet diverses activitats relacionades, com 

per exemple: galetes de Nadal, gimcana del dia dels Innocents, la Quina conya del casal, 

el fanalet de reis,... 

 

 

Tot això acompanyat d’excursions pel voltant del poble, jocs al bosc i/o al pati. I com a 

novetat a destacar aquest any hem fet dos tallers de robòtica a càrrec de l’Ester Luna 

professora de l’extraescolar que realitzem. 
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Per acabar agraïm a l’AMPA i a les famílies la seva confiança. 

DeTotsColors 
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2. NOVETATS AL MENJADOR. 

SABEM COM FUNCIONA EL MENJADOR DE LA NOSTRA 

ESCOLA? 

Si els vostres fills es queden a dinar a l’escola segur que heu sentit a parlar del semàfor 

del menjador.... 

El semàfor és només una de les moltes iniciatives que les monitores de menjador, amb la 

Marta al capdavant, han introduït en aquesta estona per tal de continuar contribuint en   

l’ educació dels nostres fills . 

L’equip de monitores de menjador s’han proposat potenciar l’autonomia personal dels 

nens també en l’hora del menjador. 

Als alumnes de P-3, P-4 i P-5 escullen la quantitat de fruita que volen menjar a partir 

d’una safata amb fruita tallada en diferents mides.  Així s’ha observat que mengen més 

fruita. 

 

 

Un altre canvi molt important que des de l’equip de menjador en fan una molt bona 

valoració és que els alumnes de primària es serveixen ells mateixos el menjar!!! Les 

monitores adopten un rol d’acompanyament i supervisió però són els comensals els que 

trien la quantitat de menjar que volen.  

La valoració per part de les monitores és excel·lent i els nens/es ho fan super bé.  

Us animem als pares que donem continuïtat a aquesta iniciativa tan valenta del menjador. 
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SEMÀFOR I PLAQUES INSONORITZACIÓ 

 

 

 

 

Aquests és el famós semàfor que calibra 

els decibels del soroll del menjador. 

 

 

 

I aquestes són les famoses plaques 

d’insonorització que s’han posat aquest 

hivern. 
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REFORÇ POSITIU 

         

 
Tots sabíem que si el semàfor es posava vermell es quedaven sense una estona de pati. 

Però s’ha introduït una motivació extra per tots els nens del menjador. 

Monitora i comensals acorden fer una valoració de: 

- terra net 

- els plats estan ben col·locats i 

-  el comportament a taula es correcte 

Llavors puntuen el dia. Si tota la setmana es valorada en “verd” o amb emoticona de 

“content” , doncs ho marquen amb una “X” a una taula. Si aconsegueixen 3 setmanes  

seguides XXX, llavors poden triar les postres. Si aconsegueixen 6 setmanes seguides 

podran triar el menú d’un dia. 

 

Aquí veiem com els de 2on ho han aconseguit!!!!!!!! Felicitats!!!!! 
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DESPRÉS DE DINAR.... 

 

Un cop hem acabat de dinar, hem recollit la taula i ens hem avaluat, sortim a jugar. 

Les monitores aquí també ofereixen una gran diversitat d’activitats adaptades a les 

edats i interessos dels nens. 

Des d’un torneig de Botxes ( petanca) on hi col·laboren dos avis del Club de petanca del 

poble, manualitats, racons ( amb hamaques, teles/llençols, racó de contes, massatges...) i 

,com no,  les sessions de cinema d’hivern. 

Al febrer han vist: 

- Cicle Superior han vist “ Quiero ser como Beckham”  

- Cicle Mitjà i Inicial han vist “Canta” 

Al març: 

- Cicle Superior han vist “Cadena de favores” 

- Cicle Mitjà i Inicial  “ Brave” 

Actualment estant veient: 

- Cicle Superior “Intocable”  

- Cicle Mitjà i Inicial “ Rompe Ralph”. 
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3. NOTÍCIES BREUS DE LA GESTIÓ DE L’AMPA. 

 
 Aquest curs 2016-2017, l’AMPA ha donat 4000€ a l’escola, els quals s’han invertit 

en material informàtic: 10 Chromebooks i alguns ordinadors. 

 De cara al curs vinent 2017-2018 s’han fet els tràmits oficials per demanar un 

auxiliar de conversa en anglès des de l’AMPA. 

 Els dies 8-9 de maig es realitzarà al centre una xerrada dels Mossos d’Esquadra 

sobre els riscos que representen les xarxes socials dirigida als alumnes. S’està 

treballant per fer una altra del mateix tema pels pares en dates properes. 

 Al menjador s’han posat plaques aïllants a les parets per tal de mitigar el soroll 

que es genera a l’hora de dinar, com que no és efectiu al 100%, es volen posar al 

sostre també. 

 Des de direcció s’ha demanat al Departament d’Educació que es reparin les 

cargoleres, els lavabos i l’escala d’emergència. 
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4. FESTA FI DE CURS ESCOLA SANTA MARIA D’AVIÀ 

 

La festa fi de curs serà el diumenge 11 de juny de 2017 en horari de 10 a 18 hores.  

Al matí es realitzaran les demostracions de les extraescolars (zumba, futbol, teatre), es 

muntaran uns inflables i es pintaran cares. Paral·lelament s’obrirà la barra de bar 

(gestionada per la junta de l’AMPA) i que ajudarà a sufragar part de les despeses de la 

festa. A les 13 hores es dinarà (primer els nens) i després els pares (ja que no hi ha lloc 

per fer-lo tots a la vegada i mentrestant uns monitors s’encarregaran d’ells i es 

realitzarà una gimcana per grups d’edats). A les 17 hores tindrà lloc el Comiat dels 

alumnes de sisè.  

Aquest curs s’ha canviat el format de la festa, entre d’altres factors degut a que: 

- Fa molts anys que aquesta festa és deficitària econòmicament per a les arques de 

l’AMPA; des de l’assemblea general de l’AMPA es va proposar invertir els diners en 

aspectes educatius i perdurables en el centre, per tal que els nostres fills i filles 

puguin aprofitar-los durant més temps que només un dia (com ara material 

informàtic per al centre o un auxiliar de conversa en anglès) 

- El preu del sopar de germanor resultava ser molt elevat per a algunes famílies, i 

aquest curs es farà un dinar popular al preu de 8€/persona, que consistirà en una 

amanida, botifarra a la brasa, patates fregides, begudes i postres. 

- Passar la festa al diumenge suposa que algunes famílies més podran assistir, ja que 

molts pares i mares treballen els dissabtes. 

- S’agruparan les activitats de forma continuada per tal de no allargar tantes hores 

l’esdeveniment 

- Allargar la festa fins a la nit, suposava un descontrol horari pels més petits, una 

major probabilitat d’accidents nocturns, ja que tot i tenir monitors al càrrec dels 

nens, sense llum natural és molt més difícil controlar-los 
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5.  
 

Aquesta Setmana Santa no hi ha excusa, us facilitem aquestes senzilles maneres de 

decorar ous de pasqua per poder-ho fer amb els nostres fills. Trieu la que més us agradi 

i ... endavant!  

Compreu els ous de xocolata sense decoració i... 

   

 

 

 

Emboliqueu l’ou de “lacasitos” enganxats. 

Per a que quedin fixes a l’ou  només heu de 

fer servir xocolata calenta. 

 

 

 

 

Amb pasta de sucre de colors, que pots 

comprar a la botiga, pots moldejar una 

cara com la dels senyor “potato”. 
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Què us sembla fer un ou  geomètric? 

Escampem per sobre del paper de cuina la 

xocolata calenta fins a fer una làmina. La 

deixem refredar i la tallem a trossets.  

Enganxem els retalls amb xocolata calenta 

i...ja està! 

 
 
 

Necessitem dos ous de xocolata 

de  mides semblants però 

lleugerament diferents on  un ou 

entri dins de l’altre. 

Amb un ganivet calent el pare o la 

mare hauria de tallar l’ou com si 

s’obris  des de dins ,per un pollet, 

en forma de serra desigual. 

Només caldrà enganxar els ulls 

que es poden decorar de cartolina 

o bé amb pasta de sucre. 

 

Bon profit! 
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6. RECOMANACIONS   LLIBRES  PER SANT JORDI 2017. 

INFANTIL_________________________________________ 

  

El monstre de 

colors. 
 

Títol: El monstre de 

colors 

Autora i il·lustradora: 

Anna Llenas 

Editorial: Flamboyant 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 En aquest conte, el protagonista 

és un monstre ben diferent als 

altres, aquest no fa por i no sap que 

li passa, té un garbuix d’emocions i 

ara toca desfer l’embolic. Una nena 

l’ajudarà a diferenciar i separar les 

diferents emocions. Aquest conte 

ens ajudarà a treballar i identificar 

les diferents emocions a partir dels 

colors i donarà peu a fer petites 

reflexions de com ens sentim i 

quines emocions hem experimentat. 

El pispallibres . Qui 

està robant tots els 

contes? 

 
Autors: Helen Docherty i 

Thomas Docherty 

Editorial: Ediciones Maeva 

. 

 

 

 

 

 

 

 

A cada casa, a cada llit, es llegien 

llibres amb delit. Però, de sobte, 

els llibres de contes dels animals 

del bosc comencen a desaparèixer. 

Es tracta d’un lladre de llibres? 

Qui serà? una valenta conilleta 

decideix resoldre el misteri. 

Llepafils 

 
Autors: Jordi Cervera, 

Benjamí Tous 

Editorial: Stonberg.  

Un escriptor i un pintor consagrats 

s'han unit per escriure un conte 

infantil que ajudarà a estimar el 

menjar a tots els nens i nenes 

llepafils. Una eina per mares i pares 

desesperats, un divertiment màgic 

pels seus fills. 
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       PRIMÀRIA________________________________________ 

El Petit Princep 

 

Autor: Antoine de Saint-

Exupéry 

Editorial :Salamandra. 

 

 

 

El petit príncep és un 

d’aquells llibrets que no 

oblidarem. Parla del 

complicat món dels adults i 

també dels sentiments 

humans més autèntics. 

Diari del Greg. 

 

Autor: Jeff kinney. 

Editorial: Estrella polar. 

 
 

El Greg és un preadolescent 

que escriu un diari on explica 

i dibuixa les seves divertides 

aventures. De forma molt 

còmica, va explicant les 

històries que li passen dins i 

fora de l’institut.  

 

De quin color és un 

petó? 

 

Autora: Rocio Bonilla. 

Editorial: anima llibres. 

 

 

A Mònica li encanta pintar mil 

coses de colors: marietes 

vermelles, cels blaus, plàtans 

grocs… però mai no ha pintat 

un petó. De quin color deu 

ser? Com podria descobrir de 

quin color són els petons? 

 

Des de l’AMPA us desitgem una bona Semana Santa! 
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