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ASSOCIACIÓ DE 
MARES I PARES DE  
L’ESCOLA SANTA  

MARIA D’AVIÀ 

El butlletí 
Butlletí informatiu de l’associació de famílies amb fills  

a l’escola Santa Maria d’Avià 

#tweets 
 
L’assemblea de socis de 
l’ Ampa del passat  24 
d’octubre va ser un gran 
èxit, amb una participa-
ció de 58 pares i mares.  
 
Ja tenim el fred  i la neu 
aquí , i des de l’escola ja 
s’està organitzant un 
curset d’esquí  d’allò  
més divertit. Enguany 
les dates del curset  
seran: 
Diumenge 27 de gener 
i ...dissabte  i diumenge 
02 i 03 de febrer.  
Com en altres anys, els 
monitors del Cquie  
seran qui  faran el  
curset  i es tornarà a 
anar a l’estació de La 
Porté. 
Per més informació, us 
podeu dirigir a la mestra 
Sandra Alias. 
 
CANVIS DE TRÀNSIT 
A LA ZONA ESCOLAR: 
Recordar-vos a tots 
vosaltres, pares i mares, 
que aquest any, al tallar 
el camí de sota la llar 
d’infants hi ha canvis  
pel que fa al trànsit a  
l’escola.  
Només tenen accés a 
l’aparcament de davant 
de l’escola els treballa-
dors de la mateixa esco-
la i els de la llar d’infants 
per tal de deixar més 
aparcaments lliures als 
carrers del voltant.  
D’aquesta manera es 
garanteix la seguretat 
dels nens/es a les hores 
d'entrada i sortida dei-
xant el trànsit davant 
l’escola molt limitat. 
AGRAIREM QUE  
RESPECTEU AQUES-
TA NORMA. GRÀCIES. 

PRESENTACIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA 

Benvolgudes famílies, 
Ja en les acaballes d’aquest 1r trimestre del nou curs escolar 2012-
2013, és el moment de fer-vos un petit resum de les activitats que 
l’Ampa ha dut a terme. 
En primer lloc us informarem dels nous membres de l’AMPA que van 
ser escollits arran de les votacions que es van realitzar el passat mes 
d’octubre. Així doncs la composició de la Junta de l’AMPA d’enguany 
i la distribució de funcions de la mateixa queda de la següent 
manera: 
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PRESIDENT: 

Francesc Mas Vidal  

 

SOTS PRESIDENTA: 

Ester Comellas Barniol  

SECRETARIA: 

Cristina Arisó Tor 
Ester Benítez Campins 
Mª Dolors Camprubí Minoves 
 

TRESORERIA: 

Mercè Oña Folcrà 
Ester Plana Simon 

CASALS: 

Eva Cols Barcons 
Ester Gabriel Cutura 
Raül Parras Martos 
Montserrat Casals Pajerols 
Marta Gallifa Margarit 



  

 CURS DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 

 DE JUNTES D’AMPA. 

    

El passat dissabte 24 de novembre, 7 membres de la Junta 
de l’Ampa van realitzar un curs de gestió i dinamització de 
Juntes d’Ampa. El curs va ser impartit pel Sr.Nacho Pallàs 
que és un dels formadors que té la FAPAC (Federació 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya).  
El curs va ser molt interessant i profitós i es varen tractar els conceptes bàsics de la gestió de les 
Ampes en quan a funcions, organització i aspectes legals i també els aspectes de la nova Llei 
d’Educació de Catalunya que poden incidir més en la gestió diària i en les relacions entre la  
comunitat educativa. 
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EXTRAESCOLARS 

ESPORTIVES: 

Sandra Torres G. 
Antoni Pons G. 

EXT. FUTBOL 

Marga Martí M. 

EXTRAESCOLARS 

CULTURALS: 

Clara Mangot Sala 
Lluïsa Rota Jorge 
Anna Gonfaus Malé 
Rosa M. Duarte G. 

ANGLÈS-PISCINA- 

ACOLLIDA: 

Jordi Costa Soriano 
Sara Prat Escarré  

FESTA FI DE 

CURS: 

Montserrat Baraut Q. 
Isaac Marfà Loidi 
Montserrat Capdevila  

LLIBRES: 

Neu Claret Boixader 
Montserrat Espinosa   

BUTLLETÍ I BLOG 

Agnès Itó Fuentes 
Helena Malé Serra 

 

LA JUNTA DE L’AMPA 

      US DESITJA:  

 MOLT BONES FESTES! 



 

ACOLLIDA MATINAL: (8 nens) 
Aquest és el segon any que la  
GEMMA ELIAS s’encarrega de 
l’acollida matinal (de 7,50 h. a 
9,00 h.).Aquest és un servei que 
ajuda i facilita als pares i mares 
a portar milllor la seva jornada 
laboral. 

MENJAJOCS: (32 nens) 
Els menjajocs van destinats als nens més petits de l’escola (P3,P4 i P5) i  
que fan ús diari del menjador. Aquest és el 2n any que es fa aquesta activitat i les 
monitores responsables de la mateixa són: La MÒNICA SUBIRANA i la MAI ALSINA. 
Cal esmentar, també, que dins dels menjajocs es fa CANT CORAL un dia a la  
setmana a càrrec de la mestra de l’escola de música de Berga:  MARTA PAGEROLS. 

CANT CORAL: (27 nens) 
Aquesta activitat s’imparteix a la franja del migdia 
i la fa en XAVIER LLOBET que és el director de 
l’escola Municipal de música i que porta des del 
1.994 venint a l’escola. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

Aquest primer trimestre del curs 2012-2013 l’AMPA 
ha gestionat 14 activitats extraescolars diferents. 
A continuació us passem un llistat de les extraesco-
lars i posem cara als monitors de cadascuna de les 
mateixes. 

EXTRAESCOLARS DELS MIGDIES: 

ORDINOGRAFIA: (23 nens) 
La MAI ALSINA porta 6 anys com a 
monitora d’extraescolars. Va començar 
ensenyant informàtica i aquest és el 2n 
any que dóna classes d’ordinografia als 
nens de 3r, 4t, 5è i 6è. 

COMPRENSIÓ LECTORA: (14 nens) 
En JOSEP BARRANCO és un monitor nou que 
engresca als nens/es de primària a gaudir al 
màxim amb la lectura. 

EXTRAESCOLARS CULTURALS 

CERÀMICA: (17 nens) 
La TERESA FONT és una de 
les monitores més conegudes  
d’extraescolars ja que porta 18 
anys ensenyant a modelar el fang 
a nens/es de l’escola. 

TEATRE: (22 nens) 
Ja fa temps que la  MONTSERRAT TRISTANY 
s’encarrega d’aquesta activitat….i el més divertit de     
tot és que,dins de la festa de fi de curs,els alumnes 
de teatre ens representaran una obra per            
ensenyar-nos tot el que han après i treballat. 

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 

FUTBOL:  
Aquest és el 8è any que en XAVI  VIñAS 
entrena a futbol. Els nens es distribueixen 
de la següent manera: INFANTILS (13), 
PRE-BENJAMINS (21),  
BENJAMINS (10) i ALEVINS (8) 

VOLEIBOL: (6 nens) 
Amb un grupet de 6 nens hem engegat per 
primera vegada aquesta activitat. El monitor 
responsable és l’ ALBERT PEñARANDA. 
FUTBOL: L’Albert també entrena un grup de 
futbol de PRE-BENJAMINS d’11 nens. 

ATLETISME: (19 nens) 
Aquest és el 4t any que l’ ALBERT COME-
LLAS està al capdavant de l’activitat 
d’atletisme. Aquesta extraescolar cada any 
té més acceptació i s’hi apunten més nens. 

ESCACS: (6 nens) 
Aquest és el 1r any que es fa l’activitat 
d’escacs a l’escola i estem molt contents  
de donar la benvinguda a un nou monitor: 
XAVIER PUERTAS. 

MULTIESPORTS: (25 nens) 
La MARTA MARMI i l’ANNA  
SERRADELL s’encarreguen que els  
nens/es aprenguin i disfrutin de tot tipus 
d’esports. Aquest és el 3r any que están  
al capdavant d’aquesta extraescolar. 
 

ANGLÈS: (41 nens) 
Aquest és el 2n any que l’EDGAR MANZANO fa anglès i porta 4 grups: P4 amb 5 nens,  
P5 amb 8 nens, 1r amb 9 nens  i 4t amb 6 nens. La NÚRIA PRAT també porta 2 grups: 
2n-3r amb 8 nens i 6è amb 5 nens i aquest és el seu 6è any amb nosaltres. 
 

PISCINA: (25 nens d’infantil  - 19 
nens de primària). 
Aquests són els monitors de nata-
ció del Centre Esportiu Municipal 
“El Tossalet” i ells són: En Ruben 
Arias, la Joana Niubò, en Raul 
Agulló, la Judit Corominas i en 
Miquel Catot. 
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BENVINGUTS… 

Volem donar la benvinguda als alumnes que s’han  
incorporat a diferents cursos provinents d’altres  
escoles i fer-los saber que estem molt contents de  
tenir-los entre nosaltres. 
A dalt d’esquerra a dreta:  
Carla Marfà (2n), Esther Ebale (4t), Sukhman Kaur (4t), 
Carlos Navarro (P5), Angela Lozano (1r), Manu Perez (1r) 
i Lucas Villalba (3r). 
A baix d’esquerra a dreta: 
Rudanny Navarro (6è), Ana Talia Navarro (3r),  
Biel Marfà (5è) i Adrià Requena (6è). 

VALORACIÓ DEL PROJECTE “AVUI PER TU, DEMÀ PER MI.” 

El passat 4 d’octubre es va fer la reunió entre l’escola, l’ampa i en 
Carles Fontana (educador social de l’Ajuntament d’Avià) per         
comentar i valorar de com havia anat el primer any d’engegada del  
projecte “Avui per tu, demà per mi”. El contingut de la reunió es      
resumeix, a grans trets, en els següents punts: 
- Del pressupost que hi havia es van gastar 265,20 euros, i es van 
destinar a pagar 11 sortides i 2 extraescolars. 
- El criteri que es va seguir va ser pagar una cosa a cada nen que  
   ho necessités. 

- Ha estat totalment anònim, l’Ampa no sap amb qui s’han gastat els diners. 
- Tots els casos van passar per l’educador social de l’Ajuntament, en Carles Fontana. 
-  A canvi se`ls demanava una contrapartida, que tothom va complir. 
-  Es preveu que aquest any es pot incrementar la demanda.  
-  El projecte s’ha valorat molt positivament:El fet que un nen pogués fer una activitat extraescolar,o    
   anar a una sortida, ha repercutit positivament a la classe. Aquest nen, en poder fer com els altres,   
   s’integra més, disminueix l’agressivitat, etc… 
 - Hi ha un romanent d’uns 1.000 euros. Si amb això no n’hi hagués prou, es podría passar a una       
   segona fase prevista del projecte, que consistiría en demanar que les empreses i/o particulars del  
   poble col.laboressin amb el projecte.    

VALORACIÓ DEL CASAL D’ESTIU:  

Van ser 84 els nens/es que van participar en el casal d’estiu. 
L’Entitat responsable de dur-lo a terme va ser el Grup 
d’Esplai Fent Camí. 
Aquest casal es va realitzar durant 6 setmanes (la darrera 
setmana de juny, les 4 setmanes de juliol i la 1a setmana de 
setembre). 
- L’horari del casal va ser de 9h a 13h.  
- Durant aquest casal no es va fer ús del servei d’acollida i  
  el servei de menjador nomès es va dur a  terme durant 
  les 4 setmanes de juliol. 
- Els nens es van organitzar en 2 grups a diferència d’altres anys en que es feien  
  3 grups. (Grup de petits: de P3 a 1r), (Grup de mitjans i grans: de 2n a 6è) 
Les activitats del casal van girar entorn de l’esport no competitiu, combinat amb jocs,  
sortides i altres activitats adequades a l’època de l’any aprofitant molts dels espais del 
recinte escolar com el pati, el gimnàs, la biblioteca i el menjador, els espais oberts  
propers a l’escola i,de forma puntual, les instal.lacions de les piscines municipals. 
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AGRAÏMENT: 

Volem fer un agraïment molt especial a les monitores de comprensió 
lectora del curs passat (i ex-professores de la nostra escola) Dolors 
Simon i Roser Comas pel seu gest altruista envers els alumnes de 
la nostra escola, ja que van destinar els diners que van obtenir del 
seu monitoratge convidant a l’escriptora i narradora de contes: 
MERCÈ ESCARDÓ i BAS a compartir els seus contes i la seva    
passió per la lectura amb  alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t de l’escola i els 
alumnes de cicle superior inscrits a comprensió lectora. 
Aquell dia van aprendre que llegir contes ja és encantador, però que 
te’ls expliqui l’autora de manera clara i propera…. és encara més  
bonic. 
La Mercè Escardó fa 29 anys que és la directora de la Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa de Parets del 
Vallés i ha rebut nombrosos premis.    
        MOLTES GRÀCIES DOLORS I ROSER 

RECOMANACIONS DE LECTURA: 

En aquesta secció, cada trimestre, us recomanarem 3 llibres (1 per infantil, 1 per nens/es de 6-8 
anys i un per nens/es de 9-12 anys).  
Per aquest primer trimestre, hem escollit 3 llibres super-divertits i que els nens/es els llegiran amb un 
ras-ras (a més a més incorporen forces fotos). 

                                        PER NO PARAR DE RIURE. 

                              JO, ELVIS RIBOLDI.  

                              Aquest nen entremaliat és incapaç de fer mal a una mosca. 
                                   La destrucció només afecta 312 cotxes, 82 motos, 16 finestres, 8 ordinadors,  
                                   1 rellotge de luxe... 

                                   SI CREUS QUE EXAGEREM, 

                              ÉS QUE NO CONEIXES L’ELVIS. 

                              QUÈ ESPERES PER FER-HO? 

                        Autor: Bono Bidari     Editorial: La Galera 
                                    A partir de 10 anys. 

                                                                                         LES AUTÈNTIQUES ESTRELLES DEL NADAL 

                                                                   EL TIÓ DE NADAL / EL CAGANER / EL REIS D’ORIENT 

                                                                   Quins nervis! Falta poc per Nadal, una de les èpoques 
                                                                                que els infants viuen amb més emoció. I tu què en saps,                                                                
                                                                                del Caganer, el Tió i els Reis Mags? En aquests 3  
                                                                                contes, narrats en un divertit text rimat ple d’humor,  
                                                                                descobriràs els secrets més ben guardats dels protago- 
                                                                                nistes de les festes, Sabràs com s’entrena en Gaspar 
per enfilar-se als balcons, endevinaràs quina feina ha de fer en Manelic abans d’anar a Betlem i … Ep, 
què és aquest soroll? Ah, és el Tió, que ja li torna a rondinar la panxa de gana. Ves quin golafre! 
Per nens/es de 3 a 6 anys.       Autores: Anna Canyelles/ Roser Calafell              Editorial: La Galera 

                                          DIVERTEIX-TE APRENENT ANGLÈS. 

                               PLAY WITH ENGLISH. 

                               Jocs de paraules, refranys, mots encreuats, frases fetes, enigmes…En aquest  
                                     llibre trobaràs les eines per aprendre la llengua anglesa d’una manera divertida.  
                                     L’estoig inclou un munt d’il.lustracions de la Màriam Ben-Arab, a més d’una  
                                     Pissarra i uns retoladors per jugar al penjat. En anglès, of course! 
                                      
                                      A partir de 8 anys    Text: Teresa Àlvarez    Editorial: Larousse Editorial 
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Ja feia temps que a la Junta de l’AMPA ens preocupava la situació que estan patint les escoles 
públiques del nostre país i en conseqüència la d’Avià. Per aquest motiu vàrem creure convenient que 
algú ens expliqués com estan afectant les retallades a la nostra escola, i per tant, com se’n veuen  
perjudicats els nostres fills, i vàrem convidar al delegat sindical al Berguedà i Catalunya Central  
d’USTEC-STEs (sindicat majoritari a l’ensenyament públic de Catalunya), en Joan Carles Clemente, 
que alhora coneix molt bé l’escola d’Avià ja que és d’aquí mateix. Aquesta xerrada va tenir lloc el  
passat 20 de juny a la biblioteca de l’escola. 
 
La xerrada es va iniciar amb una defensa de l’Estat del Benestar, en aquest moments en perill i la  
puntualització de que els responsables de la crisi no són els serveis públic, principals afectats de  
les retallades. 
L’atac directe als més desfavorits i als nostres serveis bàsics i les conseqüències negatives 
per aquests. 
Especificant que hi ha mala distribució dels recursos existents. 
 

RESUM: 
  
1. Personal educatiu:  

- Reducció de plantilla. Pel curs vinent hi haurà 3 professors menys a l’Escola d’Avià 
     (1,5 per pèrdua d’un grup a P3 i 1,5 per retallades del Departament d’Ensenyament). 
- Substitucions. Es trigaran 10 dies lectius a cobrir una plaça. Assumiran aquell curs  
      professors de l’escola perdent hores de reforç a les classes.  
- Precarietat laboral pels substituts. 
- No substitució del personal d’administració i serveis. 

2. Inversions: 
- Barracons des de l’any 2004. 
- Retallada del projecte per la nova escola i paralització de l’inici de les obres. 
- Reducció pressupostària pel funcionament general del centre. 

3. Drets laborals: 
- Reducció del sou d’un 5% més 5% durant tres anys menys. 
- Pèrdua del poder adquisitiu de més d’un 25% (congelació de sou). 
- Augment de les hores lectives: de 23 a 25. 
- Pèrdua de la gestió democràtica del centres. 

4. Retallades en serveis educatius externs que afecten els més “vulnerables” 
5. Retallades en programes educatius i formatius 
6. Retallades en beques i en els seus imports 
7. Retallades en altres serveis ( ex: transport escolar ) 
 
XIFRES: 

 
 

 

AVIÀ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ALUMNES 274 287 305 292 

MESTRES 25’5 24 25’5 22’5 

AVIÀ 2009 2010 2011 2012 

€funcionament 7996’64 7407’17 6100’49 7170’41 

Grups 16 15 17 16 

Breu resum de la xerrada: 

 

RETALLADES, CAP ON ENS PORTEN? 

  ampaavia@gmail.com           www.ampavia.wordpress.com          Facebook.com          extraescolars: 650.96.09.45          casals: 669.17.43.76     



  ampaavia@gmail.com           www.ampavia.wordpress.com          Facebook.com          extraescolars: 650.96.09.45          casals: 669.17.43.76     



  ampaavia@gmail.com           www.ampavia.wordpress.com          Facebook.com          extraescolars: 650.96.09.45          casals: 669.17.43.76     

Aquest any a la nostra 
escola només hi ha un 
P3. 
 
Són 23 nens (14 nenes i 
9 nens) i la seva mestra 
és la Montse Perarnau. 
 
Alguns ploraven els pri-
mers dies però ara ja 
vénen contents a 
l’escola. 
 
Per la castanyada van 
cantar la “Lluna lluneta” i 
els hi va sortir molt bé. 
També han fet unes  
estrelles dels bons 
somnis. I tenen un follet 
que viu darrera de la  
pissarra. 
 
Són molt espavilats i 
aprenen moltes cançons. 

   AQUESTS 

NENS/ES I JO 

ENS HEM FET 

MOLT AMICS. 

 


