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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 
 
 
 

   

El passat 16 de  
gener es van realitzar 
a l’escola les 
votacions per la 
renovació dels 
representants dels 
pares al Consell  
Escolar. 
Les 3 noves 
representants són: 
- Gemma Elias           
  Pallarès 
- Marta Garcia Arpa 
- Teresa Biosca Pérez 

La ONG “Mans     
Unides” ha iniciat un 
projecte de recollida 
de taps per tal       
d’aconseguir els 
5.000 euros que es 
necessiten per fer un 
pou a Mauritània.El 
fet de poder construir 
aquest pou canviarà 
la vida a més de 
1.000 persones;    
sobretot a nenes i 
dones, ja que        
s’estalviaran haver de 
recórrer molts       
quilòmetres per poder 
anar a buscar aigua. 
Així les dones podran 
treballar per tal de 
poder aconseguir tirar 
endavant les seves 
famílies, i les nenes 
podran anar a       
l’escola. 
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 Benvolgudes famílies: 
  
 Aquest 2n trimestre de curs s’han pogut mantenir les 14 activitats  
 extraescolars que ja hi havia en el trimestre passat i que són: 
 
1.– Acollida matinal  6.– Anglès  11.– Atletisme 
2.– Menjajocs  7.– Ceràmica  12.– Escacs 
3.– Cant Coral  8.– Teatre  13.– Multiesports 
4.– Ordinografia  9.– Fútbol  14.– Piscina  
5.– Comprensió lectora     10.– Voleibol 
 
Pel que fa als monitors,hi ha hagut 2 variacions: 
  
   

  

 
 
 
 
 

Ara la Betlem Malo és la 
responsable de l’activitat 
de comprensió lectora. 

En Miquel Gendrau 
s’incorpora com a monitor 
d’atletisme del grup dels  
dimecres.    

NOVA INCORPORACIÓ A LA JUNTA DE L’AMPA 

 En Lluís Tubau i Seuba s’incorpora a 
la Junta de l’AMPA i forma part de la 
Comissió de Xandalls. 
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- L’organització del Casal ha anat a càrrrec del GRUP D’ESPLAI D’AVIÀ i el tema triat com         
  a eix d’animació ha estat: “EL MÓN DELS ESQUIMALS”.Les activitats que s’han dut a  
  terme han estat:  Dia dels sentits,roadbook,el dia al revés, el mercat de l’esquimal,joc de     
  pistes,gincama i bingo esquimal. 
- Monitors: Han estat 6 els monitors responsables de dur a terme el casal: l’Anna Serradell,  
  la Sara Farràs, en Marc Traserra, en Gerard Aran, la Sara Subirana i la Gemma Elias  
  (fotografía de dalt i d’esquerra a dreta).     
- A l’esplai hi han participat 17 nens/es i s’han repartit en 2 grups. (Grup de petits: P3 a P5 i  
  Grup de grans: 1r a 6é). 
- Aquest ha estat un esplai més artístic i de manualitats que no pas esportiu ja que la               
  majoria de nens eren petits.           
- No s’ha fet servir el servei de menjador per la poca demanda que hi ha hagut . 
- Aquest any el Casal de Nadal ha presentat 1 novetat important per tal d’ajudar a les 
  famílies treballadores: S’ha allargat la seva durada  fins a les 2 del migdia quedant            
  l’horari distribuit de la següent manera: 
  * Acollida: de 8h. a 9h. i de 13h. a 14h. (inclosa en el preu del casal). 
  * Casal: de 9h. a 13h. 
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EL TEU PRIMER TEATRE DE SANT JORDI 

Coneixes la llegenda de Sant Jordi? Doncs ara, a més, 

podràs representar-ne la historia en un teatrí. Què és 

aquesta flamarada? Ai, que ve el drac! 

 

Un teatrí plegable, diversos escenaris de la llegenda, figures dels 
personatges i un llibre amb el relat en text rimat.. Tot el que et cal 
per passar la millor diada! 

 
Amb les figures de la Princesa, Sant Jordi, el Rei i la resta 
de protagonistes podràs representar la llegenda al teatrí i 
improvisar els teu propis diàlegs. “No patiu, princesa, que 
ara vinc!”. 
 
A partir de 3 anys   Autores: Núria Garcia/Gina Portillo 

Coneixes en fumeres? 

UN DRAC AMB MASSA FUMS 

En Fumeres és un drac amb molts fums. De tan malcarat que és s’ha 
convertit en un drac solitari a qui ningú no fa cas. Com que s’avorreix 
molt, entra en un son profund i dorm durant anys i anys. Es desperta al 
segle XXI i es troba que el món ha canviat moltíssim. S’hi haurà 
d’adaptar. 
 
A partir de 8 anys      Text: M.Carme Roca       Editorial: Oxford 

Endinsa’t en el món dels dracs! 

ELS SECRETS DELS DRACS 

Què en saps dels dracs, a més del fet que tenen escates i  
treuen fum pels queixals? Has vist alguna vegada una dent o 
una urpa de drac? Sabies que tenen diferents escates segons 
on viuen? Has sentit parlar dels diferents tipus de cua que  
poden tenir?  Descobreix tot sobre aquests animals fantàstics a 
través de les seves llegendes i tradicions. Després de llegir-lo, 
en seràs un superexpert! 
 
A partir de 10 anys  Text: S.A.Calpwell   Editorial: Larousse 

 

S’acosta Sant Jordi, un dia on podreu remenar i fullejar el munt  
de llibres que trobareu a les paradetes. Per aquesta diada tan  
especial us proposem 3 llibres que tenen una pinta d’allò més  
interessant. 
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Conscients que s’ha de respectar el medi ambient i 
contents de l’èxit de l’embolcall que es va donar com 
a obsequi als nens l’any passat, volem que el seguiu 
utilitzant, i en cas de que en vulguéssiu tenir un altre 
o regalar-ne, se’n poden adquirir a la papereria  
“Avinguda 44”  al preu de 5 euros. 

VENDA DE BOC’N ROLL 

 Ens hem d’anar adaptant a les noves tecnologies i us animem a fer ús del BLOG DE 
L’AMPA (www.ampavia.wordpress.com), on hi trobareu penjades moltes informacions útils 
que podeu consultar de forma còmode i ràpida només amb un clik. 
 
Aquests 2 últims trimestres les noves entrades que hi han hagut són: 
 
.Calendari de fútbol. 
.Tríptic + inscripció del Casal de Nadal. 
.Canvi forma de pagament extraescolar anglés. 
.Butlletí informatiu del 1r trimestre. 
.Programació Casal. 
.Actes reunions Junta de l’AMPA. 
.Classificació de futbol. 
.Fotos Casal de Nadal. 
.Quadrant activitats extraescolars 2n trimestre. 
.Venda de BOC’N ROLL. 
 
 
 
 
 

 


