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El passat divendres 10 de maig, 

l’escola, conjuntament amb 

l’AMPA, va organitzar a la        

biblioteca de l’escola una xerrada   

sobre l’alimentació infantil.La 

xerrada va anar a càrrec de la  

pediatra del CAP d’Avià, Marta 

Almenara. Amb el suport d’un   

powerpoint de la guía de l’alimentació saludable en l’etapa escolar que ha editat la Generalitat de 

Catalunya, la Marta va anar exposant quins eren els hàbits alimentaris més sans pels nostres fills/es, 

les propietats nutritives dels aliments i petits consells i trucs per aconseguir que els nens/es mengin 

de tot. 

Acabada la xerrada, la Marta va atendre  totes les preguntes de les mares assistents a la xerrada. 

 Benvolgudes famílies, 

 El nou equip directiu de l’escola ens ha fet arribar el següent escrit: 

 Gairebé sense adonar-nos, hem arribat a final de curs. Aquest ha estat el nostre primer any a 

l’equip directiu, un any enriquidor de molts canvis i novetats per a nosaltres. 

Malgrat el sistema educatiu es troba en una situació complicada amb constants retallades, hem   

intentat fer front a aquesta situació  mantenint la il.lusió en la nostra tasca. 

Volem agrair el suport que hem rebut per part de tot el claustre, 

de la Junta de l’AMPA, de l’Ajuntament, dels pares i mares i de 

totes les persones que treballen per tirar endavant la nostra     

escola. 

L’escola, de fet, la formem tots plegats. Cadascú de nosaltres és 

una peça imprescindible de la comunitat educativa . Tots, d’una 

manera o altre, som alumnes i mestres alhora i plegats creixem 

com a persones .                                    Anna, Montse i Carme 
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El passat dissabte 15 de juny es va celebrar la festa fi de curs de la nostra escola que,      

com cada any, està organitzada per l’AMPA i l’escola. Com sempre va ser una festa molt 

animada ja que des de les 9 del matí amb les curses d’atletisme fins al vespre amb el     

sopar de germanor, hi havia  programades un munt d’activitats (futbol de pares contra 

fills, aperitiu, teatre, cercavila, berenar,inflables, 

actuació del grup d’animació infantil Koloraines)   

perquè tota la quitxalla pogués gaudir d’aquest dia. 

L’activitat més destacable però va ser, com cada any, 

el moment que vam acomiadar els nens i nenes de 6è. 

Enguany els alumnes i mestres de tots els altres   

cursos van fer un passadís d’honor per                

homenatjar-los mentre sonava la cançó: pa amb oli i 

sal del grup català Blaumut. 

Seguidament, 2 dels alumnes de 6è van fer una lectura      

del que ha estat el seu pas per la nostra escola i que us      

transcrivim a la pàgina següent per tots aquells que no    

vàreu poder venir o senzillament perquè la llegiu amb       

més calma. 

Per acabar, tots ells van voler acomiadar-se de tots           

nosaltres amb una coreografia de la cançó “feel this         

moment” que van preparar conjuntament amb la seva mestra d’educació física, la Sandra 

Alias…….. I HO VAN FER TAN BÉ, QUE ELS HI VAM FER REPETIR EL BALL UNA       

VEGADA MÉS. 
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Abans de deixar aquesta escola ens agradaria dir-vos unes paraules. 

- Han sigut uns anys molt agradables i de ben segur que no els oblidarem mai. 

- Ens fa gràcia recordar que a P-3 teníem el nostre amic Pelut (un ós de peluix) que cada  

  cada cap de setmana se l’enduia a casa un nen diferent i el dilluns el tornava. 

- A P-4 i a P-5 ens passava una cosa màgica, ja que així que aplaudíem, els llums de la  

   classe s’obrien sols i amb les nostres mascotes la Currita i la tortuga ens ho passàvem    

   d’allò més bé, 

- I de mica en mica hem anat creixent i aprenent fins arribar a aquest últim curs. Hem  

   après a sumar, restar, multiplicar i més endavant a dividir. Hem après a llegir i a  

   escriure en català, castellà i anglès. Hem après a conviure tots junts,  a jugar plegats,   

   a resoldre problemes tant de matemàtiques com problemes que hem tingut entre  

   nosaltres tant a l’hora del pati, com a l’hora del menjador o a la classe. 

- Tot això gràcies als i les mestres, als monitors i les monitores que ens han acompanyat   

   durant tot aquest temps. 

- Des de que vam entrar plorant per haver de dir adéu als pares quan ens deixaven a  

   l’escola, fins a la sortida, en què a alguns també se’ns escaparà alguna llàgrima al dir  

   adéu a tots els mestres i companys que deixem aquí, ens sembla que han passat poques  

   hores i en realitat han estat 9 anys de moltes experiències, aprenentatges, diversió i 

   felicitat. 

- Us podem ben assegurar que aquesta escola serà una arrel per a la nostra vida que ens  

   ajudarà  a créixer i a seguir el camí cap a l’institut i cap al nostre futur. 

- Arreveure i fins sempre. 
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La venda de llibres que els alumnes de 6è van fer per Sant Jordi per tal 

de recaptar diners pel seu viatge de fi de curs, va ser tot un èxit.       

Segons ens han informat, es van vendre uns 450 llibres. 

Pares, mares i alumnes es van anar rellevant durant tot el  dia a la        

paradeta que cada any tenen muntada a la Plaça de l’Ateneu i tots ells 

volen manifestar un sincer agraïment a totes les persones  que es van 

apropar a comprar un llibre ja que, amb aquest gest, aquests nens/es podrán fer uns dies de   

colònies . 

 

El passat diumenge, 16 de juny, a Casserres, es van entregar els premis de la lliga escolar de 

futbol que organitza el Consell Esportiu del Berguedà. Donem l’enhorabona als 4 equips de la   

nostra escola que van obtenir premi i que han quedat classificats de la següent  manera:  

 

 

 

 

 

                    

               

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

PRE-

BENJAMINS  

(1r -  2n del 

grup del      

Xavi Viñas)                               

VAN QUEDAR 

TERCERS 

PRE-BENJAMINS    

(1r - 2n del grup de 

l’Albert Peñaranda) 

VAN QUEDAR    

SEGONS 

BENJAMINS        

(3r – 4t)  VAN 

QUEDAR QUARTS. 

ALEVINS 

(5è - 6è) 

VAN   

QUEDAR 

PRIMERS. 

20 anys, són molts anys!  

La Teresa Jové es jubila i aquests són tots els anys que ha dedicat a vetllar 

pels nostres fills i filles a l’hora de menjador.  

“És de les poques monitores que he tingut que no se li acaba mai la             

paciència.” Aquestes són paraules d’un alumne que ha vist a la Teresa al llarg 

de 9 anys. Són una petita part de tots els elogis que podem fer sobre la feina 

de la Teresa durant els anys que ha estat amb nosaltres. 

No ens oblidis, que nosaltres no ho farem! Moltes gràcies Teresa! 
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ESPAI NATURAL DE SANT MIQUEL DEL FAI 

Sembla tret d’una història de fades i follets. Un indret inigualable, envoltat de mès de 

1.000 anys d’història, on l’aigua i les roques es combinen amb l’arquitectura medieval. A 

Sant Miquel del Fai somiaràs despert!! 

 

 

Diumenges i festius i agost 

Ctra,BV-1485,Km.7-08182 SANT FELIU DE CODINES 

WEB-www.santmiqueldelfai.cat    tel.93 865 80 08 

Preus:Adults:8 euros      Si tens el carnet de Súper:gratuit 

FESTIVAL DE GLOBUS AEROSTÀTIC 

Aixeca la vista i bada una bona estona! El cel          

d’Igualada s’omplirà de colors durant 4 dies amb 

la concentració Internacional de globus           

aerostàtics. Gaudiràs del vol d’una cinquantena 

de globus que   ompliran el cel de color, emoció i 

espectacularitat. 

De l’11 al 14 de juliol 

Camp de vol a l’Avinguda de Catalunya –08700 IGUALADA  -Es gratuit- 

AVENTURA MARINERA 

Embarca’t en un veler de 15 metres, l’Aila, i de la mà d’una tripulació professional navega 

per Blanes i el Masnou, visitant platges i explorant racons 

que són inaccessibles per  terra, 

Una excursió a tota vela!!!! 

Port del Masnou, veler Aila (amarratge num 815) El Masnou  

Port de pescadors de Blanes, veler Aila. Blanes 

Telèfon: 609.370.127 

Preu: 30 euros adult, 15 euros nen i amb carnet de super gratis. 


