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S’ha penjat un rètol a
l’entrada de l’escola
amb l’horari de funcio-
nament de l’equipa -
ment.
Recordeu que a partir
d’ara, els dissabtes
tarda, diumenges i
festius el recinte de
l’escola romandrà
tancat !!!

Davant “l’allau” de
voluntaris presentats
per formar part de
l’Ampa, es va decidir
fer eleccions per tal de
renovar la junta. Ara ja
som un total de 32
famílies que ens
repartim les tasques,
els qui ja en formàvem
part el curs passat i
els qui ara han entrat
de nou.

L’assemblea de socis
del passat 17 de
novembre va ser un
èxit total, amb una
participació de més de
60 pares/mares.

S’ha encarregat la
redacció d’un estudi
comparatiu entre es-
coles de la comarca
per valorar el funcio-
nament intern de
l’estona de migdia,
menjador, monitors,
tona de lleure al pati,..i
l’escola Santa Maria
d’Avià queda en
destacada bona po-
sició.

Grans petits canvis...
om ja sabeu, la nova legislació en matèria d’educació obliga els centres escolars a

eixar un interval de temps de dues hores de lleure entre l’estona lectiva del matí i la de
a tarda, sense comptar-hi el temps previst per al dinar (que ni és lleure ni és estudi, oi?).
quest canvi horari, després de molts estira i arronsa entre el consell escolar, l’ampa, el
epartament d’ensenyament, l’equip directiu, va comportar reformular l’oferta d’activitats
xtraescolars de migdia i de tarda i fer mil i un tripijocs per compaginar-les amb els tres
orns de menjador, que alimenten cada dia a uns 280 alumnes.
es novetats d’enguany són: els Menjajocs, activitats diferents per a cada dia de la
etmana pensades per als alumnes d’educació infantil que dinen cada dia a l’escola. El
onitoratge va a càrrec d’un grupet de mares decidides i les activitats programades es
engen a la pàgina de l’AMPA al Facebook; Ordinografia, hi dediquem unes línies en
quest mateix butlletí, per explicar-ho amb més detall; Taller de lectura, guiat per dues
x-professores de l’escola, Roser Coma i Dolors Simon, que fan que mitja hora de

ectura passi en un instant.

a ho sabeu, teatre, anglès, atletisme, ceràmica, futbol, costura, informàtica, cant coral,
atinatge, ordinografia, taller de lectura, natació, multiesports, i de cara al segons
rimestre potser s’engegaran bàsquet i ioga. Encara hi ha algun nen assegut davant la
ele?

ies de comunicació de l’Ampa
’AMPA  té un grup a la xarxa social Facebook i un blog (ampavia.wordpress.com) on

odem trobar un munt de noticies i fins i tot, fotografies d’algunes activitats que els
ens/es fan a l’escola. L’objectiu d’aquestes dues eïnes és acostar-nos més a totes les
ctivitats que organitza l’AMPA i que de manera més interactiva ens pogueu fer arribar

es vostres qüestions. Entre tots ens respondrem.

quest any tenim telèfons per
ontactar amb els responsables de

es activitats extraescolars i els
asals de vacances escolars,
adal i estiu.  Feu-los servir amb
rudència

elèfon d’informació
xtraescolars:  650.96.09.45
asals:  669.17.43.76

mpaavia@gmail.com ,aquesta és
’adreça de correu on ens podeu
er arribar els vostres
ubtes,suggerències,inquietuds...us respondrem tan aviat com ens sigui possible.

mailto:ampaavia@gmail.com
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Activitats extraescolars: quina cara fan?

Sabeu qui és el profe de patinatge? I la de
costura?
Els menys tímids dónen la cara per què els saludeu
quan ens els trobem per l’escola.

Aquest any tenim una activitat nova en l’horari de migdia, ordinografia; a tots ens ha sorprès el seu nom i
potser no sabem molt bé que vol dir. La Mai Alsina i en Marc Corominas ens ensenyen a escriure
correctament amb un teclat d’un PC, el que abans era la mecanografia però adaptat als nous temps. Hi ha
uns 75 alumnes inscrits !
Es treballa la posició dels dits sobre el teclat, a memoritzar la posició de les tecles,els mètodes
abreujats...tot això de manera lúdico-creativa.
En canvi ,aquest curs a informàtica s’intenta acostar al nen al mon d’internet a través de la creació d’un
blog, i de manera transversal aprenem també els diferents programes d’ofimàtica .

En Christian Costa, patinatge

  L’Albert Comelles fa atletisme

Anna Serradell, multiesports

En Guim, professor d’anglès

La Gemma, la Mònica i la Mai,  tenen cura dels menjajocs

Marc Corominas, ordinografia

Montse Tristany, teatre

Teresa Font, ceràmica

Albert Peñaranda, futbol

Josep Trulls, futbol

Enguany hi ha un total de 70 nens i nenes fent l'activitat
de futbol. Es divideixen en els següents equips:
P4 i P5. son 14 nens i tenen d'entrenador el Xavi Viñas,
entrenen dimecres i ho fan 1 hora al camp de futbol.
Aquests, no competeixen en lliga, encara no tenen l'edat.
Prebenjamí A. son de 1r i 2n, són 12 nens i tenen el
Josep Trulls d'entrenador, entrenen els dilluns durant 2
hores al camp de futbol, i els dissabtes juguen la lliga
escolar del Consell Esportiu del Berguedà.
Prebenjamí B. també son de 1r i 2n, els entrena l'Albert
Penyaranda i ho fa els dilluns, 2 hores al camp de futbol, i
també juguen dissabte a la lliga escolar del Consell
Esportiu del Berguedà.
Benjamí..son de 3r i 4rt, son 18 nens i nenes i els
entrena el Xavi Viñas, entrenen divendres durant 2 hores
al camp de futbol, i els dissabtes juguen en la lliga escolar
del Consell Esportiu del Berguedà.
Aleví. son de 5è i 6è, son 14 nens i nens i els entrena el
Xavi Viñas. Entrenen els dijous durant 2 hores al camp de
futbol i els dissabtes juguen a la lliga escolar del
Consell Esportiu del Berguedà.

A ceràmica, mirem d’expressar per mitjà del modelatge del
fang; podem fer Teatre, per tal d’aprendre a desenvolupar la
memòria, comprendre la lectura, enriquir vocabulari, millorar la
dicció, perdre la por de parlar en públic, assolir seguretat en un
mateix, reforçar la relació amb els companys i en definitiva, tot
això fent cultura. I a final del curs representem una obra molt
ben assajada, que és el que més motiva tant als alumnes com
als qui els veniu a veure actuar.



Donem la benvinguda als alumnes de primaria
vinguts d’altres escoles; estem segurs que a
l’escola Santa Maria d’Avià ja heu fet força
amics i amigues.
D'esquerra a dreta i de dalt a baix, Queralt
Rubio (6è A), Ian Payan (2n B), Franc Martin
(4rt), Tobias Nahuel Araujo (3r A), Teresa
Alexandra Vladutu (3r B), Elena Urpí (5è B),
Maria del Mar Payan (P5A), Ramsès Aldana
(P5A), Francisco Calvo (5è B)

També la benvinguda als alumnes de P3, els
menuts de l’escola , que ja veieu que ...son un
amor...
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Avui per tu demà per mi
Sota aquest nom, l’Escola i l’Ampa, en col·laboració amb l’Ajuntament, han ideat un projecte que ens té
ben engrescats i volem compartir amb tots.
Compartim un somni: una educació de qualitat per a tots els nens i nenes del nostre poble. I sabem que
l’escola, com queda recollit en el seu projecte educatiu, no només educa a l’aula sinó en cadascuna de les
activitats que s’hi realitzen: a l’aula, al menjador, al pati, en les diferents sortides que s’organitzen, en les

activitats extraescolars...
Algunes d’aquestes activitats suposen un esforç
addicional tant per a les famílies com per al centre.
Això fa que en alguns casos –i per diverses raons- no
es pugui o no es vulgui participar, afectant directament
la dinàmica de l’aula i el rendiment individual dels
alumnes. En alguns casos aquest esforç es veu
incrementat per una situació personal, familiar, social
i/o econòmica difícil que, de vegades, pot arribar a ser
inassumible per algunes famílies, situacions encara
més agreujades per la crisi actual que tots patim.
En aquest context neix el projecte que us presentem,
amb la voluntat de fer real el nostre somni: mantenir
un bon nivell de qualitat educativa i, per tant, de ser
una eina que permeti a tots els nens i nenes gaudir de
les mateixes oportunitats a l’hora de poder accedir a
les activitats escolars i extraescolars.

Quins són els objectius?

 • Garantir una educació de qualitat a
l’alumnat del nostre centre.
• Assegurar la igualtat d’oportunitats.
• Facilitar l’accés a totes les activitats
escolars i extraescolars als nens i nenes de
l’escola amb una situació familiar complexa.
• Fomentar els valors de la solidaritat, el
respecte, la tolerància... a tota la comunitat
educativa i, per extensió, a tot el poble.

A qui va dirigit?

Tots els alumnes de l'Escola Santa Maria
d'Avià en poden ser els destinataris.

Procés:

• Creació del projecte.
• Consolidació de la bossa de diners.
• Presentació del projecte.
• Obertura a altres aportacions particulars i/o
empreses.
• Detecció situacions susceptibles de
subvencionar.
• Valoració d’aquestes situacions.
• Aportació econòmica per a l’activitat.
• Avaluació del projecte.

Parts implicades en el projecte:

  AMPA:
• Aportació econòmica: anualment 1 euro de cada
quota de soci de l’AMPA.
• Participa en la valoració anual del projecte.
• Promoció del projecte i cerca de noves
aportacions....
• Difusió del projecte en els mitjans de l’AMPA.

  Escola:
• Detecció de situacions susceptibles de
subvencionar.
• Participa en el procés de valoració.
• Participa en la valoració anual del projecte.
• Resum d’actuacions i de comptes anuals (generals
no específics) a l’AMPA.
• Promoció del projecte i cerca de noves
aportacions....
• Difusió del projecte en els mitjans de l’Escola.

  Educador Social (Ajuntament d’Avià)
• Detecció de situacions susceptibles de
subvencionar.
• Fa les valoracions de les situacions susceptibles de
subvenció.
• Elaboració i seguiment del pla de treball familiar.
• Participa en la valoració anual del projecte.
• Resum d’actuacions i de comptes anuals (generals,
no específiques) a l’AMPA.
• Promoció del projecte i cerca de noves
aportacions....
• Difusió del projecte.

De manera regular i amb caràcter anual, les tres parts
implicades es reuniran amb l’objectiu de fer una
avaluació de les actuacions realitzades.
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Agenda de properes activitats

Atenció pares !!, esperem que aviat nevi i poguem fer un curset d’esquí
d’allò més divertit.
Les dates seran : els diumenges 29 de gener, 5 i 12 de febrer. Tornarem
a l’estació de La Porté i serà el Cquie qui ens n’ensenyarà.

Les vacances de Nadal ja s’acosten i com altres anys hem organitzat el
Casal de Nadal: la informació ja la tenim al díptic informatiu. Recordar-
vos que el Casal s’organitza la setmana del 27 al 30 de desembre i la del
2 al 5 de gener.
Horaris :
Casal de 9:00 a 13:00 i servei de menjador de 13:00 a 15:00, només la
primera setmana, ja que a la segona no hi ha cap família interessada.
Tot i que s’oferia el servei d’acollida, no hi ha cap petició i per tant no n’hi
haurà. Només ens queda gaudir-ne al màxim tots plegats.

Ens ha dit un ocellet que el grup dels Koloraines ens faran una visita el
26 de desembre per presentar el seu nou disc “Ganyotes” i l’Ajuntament
organitza els Tallers de Nadal les tardes dels dies 2 i 3 de gener, a
l’Ateneu. Pares, avis, tiets i padrins, preneu-ne nota !!

Què podem trobar per internet?

Pares i mares, no ens n’adonarem i les vacances de Nadal ja les
tindrem aquí, i ja comença a ser hora què ens espavilem per trobar
activitats per fer junts amb els nostres fills/es.
Avui en dia internet està present en les nostres vides, anem a treure’n
profit !.
Us presentem tres pàgines on podem trobar de manera detallada
múltiples activitats per fer amb ells/es.
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www.sortirambnens.com
www.toctoc.cat
www.petitexplorador.com
www.poisonrouge.com
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i ens entretenim i regirem per aquestes pàgines trobarem desde sortides, excursions, atraccions, ofertes
e viatges,entrades de teatre...un munt de possibilitats.
etallat per províncies, per ciutats, per dates... el que més ens convingui.
egur que una cosa o altre trobem!!!

 un altre pàgina per perdre-hi uns minuts és:
ww.poisonrouge.com

na pàgina web, que si bé es francesa, trobem un munt
’activitats dirigides a nens fins a 10 anys.
na eina elaborada per pedagogs francesos, que uneixen joc i
idàctica d’una manera molt amena i planera.
     Facebook.com

http://www.poisonrouge.com/
http://www.sortirambnens.com/
http://www.toctoc.cat/
http://www.petitexplorador.com/
http://www.poisonrouge.com/
http://www.sortirambnens.com/
http://www.toctoc.cat/
http://www.petitexplorador.com/
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Entreteniments

Les 7 diferències


	Avui per tu demà per mi

