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#tweets 
 

#bloginformàtica 
Ja tenim nou blog 

d’informàtica. Preneu 
nota de l’adreça: 

www.infoavia2.blog.cat 
 
 

#Recollidasolidària. 
Gràcies a tots i totes, 

s’ha aconseguit 
l’objectiu en la recollida 

de taps. Ben aviat, 
l’Ona tindrà la seva 

cadira de rodes. 
L’enhorabona !! 

 
 

#Esplai d’Avià 
Hi ha un grup de joves 

que vol tornar a 
engegar un Esplai a 

Avià. 
El grup vol iniciar les 

activitats el proper curs 
2012 /2013, amb un 

espai propi i amb 
sortides a la natura,  tot 
recuperant  l’esperit de 

l’anterior esplai que 
havia tingut  Avià. 

Albert Caellas (Regidor 
de Joventut:  

699.03.72.29) 
 
 

#Llibresde text 
Recordeu-vos d’abonar 

l’import per als llibres 
de text per al proper 

curs, i lliurar el resguard 
a la bústia de l’Ampa. 
Teniu temps fins el 20 
de juliol, i els alumnes 

trobaran els llibres a 
l’aula en començar les 

clases al setembre. 

Tarjeta vermella a Ensenyament 
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Curs 2011-2012 
 

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 

La FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya) denuncia la 
passivitat i mala gestió Ensenyament perquè, a punt de finalitzar el curs, encara no ha donat 
resposta a molts dubtes que hi ha pendents de cara al proper.  
 
La FaPaC no només treu targeta vermella per les retallades, sinó que també treu targeta 
vermella per la seva mala gestió. Coincidim amb el Govern que per millorar l’educació no tot 
és qüestió de pressupost, també entren altres factors. Cal fer bé altres feines, cal planificar, 
cal dialogar, ser clar, i cal pensar bé el que es fa. Però, malauradament, el Departament 
tampoc l’encerta en aquests temes:  
 
NO sabem quins horaris faran el centres el curs vinent ,amb l’agreujant que alguns centres 
encara han de dir si faran jornada continuada o partida, amb els alumnes ja preinscrits. Ens 
matricularem també a les palpentes en el tema horari? 
 
NO coneixem les beques previstes per al curs vinent .No s’han pagat les beques actuals de 
menjador, per exemple. Sembla que tot sigui fruit de la improvisació i del vent que bufa.  
 
NO coneixem com funcionaran les escoles que tindran l'opció de les carmanyoles.  
 
NO es coneix l'inventari i calendari de les construccions previstes per poder eliminar els 
barracons actuals. Només volem un calendari, i portem més de sis mesos amb una entrevista 
demanada per parlar del tema.  
 
NO es coneix l'avaluació del SEP. Es va presentar com un gran projecte per millorar l’èxit 
escolar. Les famílies estem totalment al marge del projecte, tot i que científicament està 
demostrat que per millorar l’èxit escolar és cabdal la participació activa i en aspectes 
decisoris de les famílies.  
 
La FaPaC segueix a l’espera de resposta des del març de 2011 a la proposta de 
col·laboració per resoldre el fracàs escolar que vam presentar per escrit a la consellera, i que 
estava basada en el programa electoral del seu partit. Seguim disposats a treballar per 
resoldre aquest problema és la nostra obligació fer-ho, de la mateixa manera que és 
obligació de tota la comunitat educativa treballar per assolir uns millors nivells de 
competències entre l’alumnat. Volem col·laborar per millorar el sistema educatiu català i ens 
trobem manca de diàleg i portes  tancades. Més enllà de presentacions de xifres buides i 
descontextualitzades i de l’aprovació de projectes com el del SEP que no deixa de ser una 
devaluació de la sisena hora, no hem vist res més.  
 
Fem una crida als actors implicats en el sistema educatiu català a defensar els valors de 
l’escola pública com a base d’un país cohesionat. L’escola de qualitat és bàsica per poder 
tenir un país del qual ens puguem sentir orgullosos.  
 
Nosaltres pensem seguir fomentant una escola pública de qualitat, i treballarem tant com 
calgui per aconseguir-la. Esperem que el Govern ens acompanyi.  
 

facebook.com/fapaccat @FaPaCcat  
Tel. 93 435 76 86 -comunicacio@fapac.cat  
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Canvi en l’equip directiu de l’escola 
L’equip directiu sortint de l’escola, ens ha fet arribar aquest escrit 

 
Dissabte 16 de juny - 11 de la nit: 
Mica en mica  hem deixat  els nervis enrere, el cos s’ha relaxat i les emocions comencen a aflorar amb 
força. 
Ha estat un dia intens, un dia que suposa un punt d’inflexió en el nostre futur professional i també 
personal, per tant un dia important per a nosaltres. I ara, un cop ha acabat tot , a la sensació de 
tranquil·litat s’hi afegeix la d’agraïment, per tot el que hem rebut. 
 
Amb aquest curs acaba l’etapa que hem compartit en la direcció de l’Escola. Ha estat un llarg recorregut , 
que hem fet amb molta il·lusió i en que em comptat amb la inestimable col·laboració de tots/es: dels/de les 
nostres companys/es de claustre,de totes les persones que treballen a l’escola, les diferents juntes de 
l’AMPA, els diferents ajuntaments i la de tots/tes vosaltres. Volem agrair el suport que hem tingut i que 
sempre ens hagueu facilitat la feina 
 
Som conscients que el moment  actual no és bo i que 
de cara al proper curs  caldrà adaptar-nos a noves 
situacions , que no seran fàcils. Ara més que mai 
necessitem estar junts, famílies i mestres, en aquesta 
gran aventura que és l’educació dels vostres fills i filles. 
Només col·laborant  i compartint aquest  projecte  
podrem minimitzar els efectes de les retallades i intentar 
tirar endavant amb el màxim de qualitat i amb el mínim 
de recursos. Però cal també, lluitar per defensar una 
educació de qualitat i forçar el govern a  retallar allà on 
cal i no en polítiques socials. 
 
El jardinet del porxo, ha estat el darrer projecte 
d’aquesta etapa i és, en el seu missatge, que encarem 
el nostre futur. Escollim un nou camí, busquem nous 
horitzons i ho fem amb l’esperança que simbolitza el 
gingko, esperant seguir gaudint  d’una feina que és la 
nostra vida.  
 
Per això només podem dir-vos GRÀCIES, no tan sols per un reconeixement que no mereixem, sinó per la 
oportunitat que hem tingut de gestionar un projecte  il·lusionant  que ens ha ajudat a créixer com a 
persones i com a mestres.  
 
Molta sort a l’Anna, la Montse i la Carme en l’inici d’aquesta nova etapa. 
  
Des de l’Ampa, volem fer un reconeixement a la tasca que la Teresa, l’Agnès i l’Anna han estat duent a 
terme durant tants anys. Ara tanqueu una etapa a l’escola i n’enceteu una altra que esperem us resulti 
igualment profitosa.  

 
Ens han dit... 
Que la venda de llibres per la Diada de Sant Jordi, que van fer els alumnes 
de 6è i els seus pares, per tal d’aconseguir un petit coixí econòmic per al 
viatge de fi de curs, va anar força bé. Des de les 8h. del matí i fins a les 21:00 
h. del vespre, van atendre la parada que amb molta eficacia van muntar a la 
plaça de l’Ateneu, ben plena de llibres, últimes novetats i també llibres usats, 
venda de roses i tast d’un deliciós pastís casolà fet per una mare abnegada 
que feia més amena la tasca d’atendre el públic. Pares i alumnes que 
ocasionalment feien de firarires es van anar rellevant durant tot el dia, i 
agraïm tots els qui us hi vàreu acostar a donar un cop de mà, però encara 
més als qui vàreu fer alguna compra, perque amb la vosta col·laboració 
aquests nois/es poden fer l’excursió de fi de curs.  
Que tingueu un bon viatge, i ompliu la vostra memòria d’experiències i 
records únics.  
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Actualitat d’extraescolars 
 

Des de l’AMPA de l’escola, quan arriba final de 
curs, fem un petit obsequi a tots els nens i nenes 
que durant el curs han fet alguna activitats 
extraescolar al centre. Aquest any, i de forma 
conjunta amb l’escola, s’ha decidit donar a tots 
els alumnes, hagin fet o no extraescolars, 
aquest embolcall per al berenar.  
Som escola verda i com a tal respectem el Medi 
Ambient, i per això amb aquest embolcall volem 
aconseguir reduïr residus a l’escola, fent servir 
un envàs reutilitzable.  

 
Esperem que us agradi i el feu servir cada dia, per a 
esmorzar i per berenar, i qui sap, potser també per a 
dinar. La Natura ens ho agraïrà. 
En cas que en vulguéssiu tenir un altre, regalar-ne, o 
embolicar tots els entrepans que feu a casa, se’n poden 
adquirir a la papereria  “Avinguda44”. 
 
 
 
 

 
 
Festa de fi de curs 
 

 El passat dissabte 16 de juny es va cel·lebrar la festa de fi de curs de l’escola. Com sempre va ser una 
festa amb totes les seves lletres, però la d’enguany tenia dos components afegits al comiat dels alumnes 
de 6è: el comiat de l’equip directiu que durant prop de 20 anys ha estat al capdavant de l’escola, i el comiat 
d’en Joan Lluís i la Maria Mercè. No direm aquí fins a quin punt els trobarem a faltar, perquè tots ells són 
persones insubstituibles, que sens dubte han deixat petja a l’escola Santa Maria d’Avià. 
Els alumnes de 6è van acomiadar-se tot cantant una cançó amb una lletra ben especial, que us transcrivim 
tot seguit, per a tots aquells que no vàreu venir o senzillament per què la llegiu amb més calma.  
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I diu així: 
 
“L’ÚLTIM CURS DE TOTS” 
 
ÉREM PETITS, ÉREM BONS SAGALS 
ESTÀVEM A PUNT DE COMPLIR TRES ANYS 
A LA GUARDERIA VÀREM COMENÇAR 
I PER PRIMER COP ENS VAM TROBAR 
 
A INFANTIL VAM CONTINUAR 
LA MUNTANYETA VAM ESCALAR 
DEL PATI DELS XICS EN VÀREM MARXAR 
AL DELS GRANS A JUGAR 
 
DESPRÉS A PRIMÀRIA, UNA NOVA ETAPA 
ELS AMICS VAN CANVIAR 
AMB LA DOLORS I AMB LA ROSER 
CARGOLERES VAM ESTRENAR 
 
TORNADA: NA,NA,NA…L`ÚLTIM CURS DE 
TOTS 
 
AMB LA CARME I L’ANNA ENS VAN BARREJAR 
A BAIX A LA CARGOLERA 
LES FINESTRES ENS VAN TAPAR 
NO S’HI VAL A BADAR 
 
A CICLE SUPERIOR TOT VA CANVIAR 
AGENDA,DEURES I ESTUDIAR 
LA ROSA I EL JOAN MOLT ENS VAN APRETAR 
ÉS QUE NI RESPIRAR!! 
 
DE TOTS ELS MESTRES ENS EN RECORDEM 
ANGLÈS, ESPORTS I MÚSICA HEM APRÈS 
LES MONITORES I ELS DINARS DEL LLUÍS 
I L’EQUIP DIRECTIU QUE AQUEST ANY 
ACOMIADEM!! 
 
TORNADA: NA,NA,NA…L’ÚLTIM CURS DE TOTS 
 
I AMB UNA MIRADA DE COMPLICITAT 
I MOLTES GANES DE SEGUIR ENDAVANT 
TOTS JUNTS AVUI US DIEM ADEU! 
L’ÚLTIM CURS DE TOTS!!!! 
 
Música : “L’ Últim Tirabol”, BRAMS 
 
 

Novetats editorials i activitats en família 
Qui ho havia de dir!! Sembla que va ser ahir que començavem el curs escolar i , com aquell qui diu, ja 
estem a la recta final i encarant un nou estiu. Us fem tres recomanacions de lectura i una activitat lúdica. 
 
  “Manufactures”. Editorial Combel. Aquí trobarem 30 propostes per a fer volar la nostra imaginació i 
construir objectes de tota mena amb material reciclat. 
 
“230 jocs per a tota la familia” d’Isabelle Bertrand. Editorial Combel.  Recull d’activitats lúdiques per fer sols 
o en familia.   
 
“Les rutes en bicicleta  de Cavall Fort “ de Joan Portell .  Editorial  Cossetània. 
 
I per a fer activitats a l’aire lliure, sense flotador i ulleres de bus, Parc Palomera. Si voleu donar una ullada, 
aquí teniu l’enllaç :   http://www.pedraforcaparcaventura.com/index_cat.htm 


