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A LA RECTA FINAL DEL CURS 2013 -2014 
Durant aquest segon trimestre, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria 

d’Avià (AMPA) han continuat treballant i mantenint reunions amb l’Ajuntament, el 

Consell Escolar i l’equip directiu de l’Escola per tal de millorar totes aquelles qüestions 

que impliquen els nostres fills i que van sorgint de forma puntual a l’Escola.  

 

Així mateix, les diferents comissions ja estan treballant per encarar la recta final 

d’aquest curs 2013-2014, com per exemple els Casals d’Estiu o la Festa final de Curs, 

que enguany se celebrarà el dissabte dia 14 de juny.  

 

Núm 47 
Segon  trimestre 
Curs 2013 – 2014 

 
 
Butlletí informatiu de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria d’Avià (AMPA) 

 

 

Ja s'acosta l'estiu i hem de començar a pensar com ho 

farem perquè aquesta mainada estigui ben distreta. Per 

això, des de DeTotsColors oferim el Casal d'Estiu 

d'enguany.  

El Casal començarà el 25 de juny, durarà fins a l'1 

d'agost i també s'oferirà la primera setmana de setembre. La inscripció es farà 

setmanalment. L'horari serà de 9.00 a 14.00 hores amb la possibilitat d'utilitzar el 

servei d'acollida i de dinar. Es faran tot tipus d'activitats en funció de l'edat dels 

nens i les nenes (tallers, excursions, sortides amb BTT, tallers de cuina, jocs d'aigua, 

piscina,...). Aquest any, com a novetat, s'intentarà fer els cursets de piscina al matí 

en horari de Casal. Després de setmana Santa s'enviarà la informació més detallada i 

es convocarà als  interessats per fer una reunió informativa.  

Moltes gràcies i us animem a participar-hi!!!  

 
 

 CALENDARI ESCOLAR 
El 3r trimestre finalitza el dimecres 18 de juny. 

Del dia 9 al 18 de juny la jornada escolar serà 

continuada, de 9h a 14h del matí. 

El divendres 2 de maig és festa, de lliure disposició 

Són també festius el dijous 19 de juny (Corpus, festa 

local) i el divendres 20 de juny (de lliure disposició). 

Dissabte 14 de juny: Festa final de curs 

AGENDA D’ACTES D’AVIÀ: 
Concert de les Koloraines 

Amb motiu del 30è aniversari del Taller 

Coloma. 

19 d'abril, a l'Ateneu d'Avià 

Els contes dels avis al Bibliobus 

Acte de foment a la lectura. 

29 d'abril, a la tarda a l'Ateneu d'Avià 
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RECONEIXEMENT A MARC COMA, FILL PEDILECTE 

D’AVIÀ 

 

 
 

 

El Marc, que també va ser alumne de la nostra escola, destaca per les seves 

qualitats esportives però també humanes. Ha portat el nom d’Avià arreu del món a 

través de les seves victòries:  Mundial d’Enduro sub-23 (1988), campionat del món 

de ral·lis (2005, 2006, 2007, 2010 i 2012) i campió del Dakar quatre vegades els 

anys 2006,2009,2011 i 2014. Ens enorgulleix com a pares pensar que la nostra 

escola va posar un granet de sorra en aquesta extraordinària figura, configurant 

una part de la seva educació i contribuint a assolir uns valors que tant des de 

l’escola com des de l’AMPA volem transmetre als nostres fills. 

 

Felicitats Marc!  

 
 

 

 

El passat dia 26 de gener, representants de l’AMPA de 

l’escola Santa Maria d’Avià, juntament amb 

representants de les altres entitats del poble, varen  

ser convidats a assistir a l’homenatge que el nostre 

Ajuntament li va retre al triomfador avianès. Marc 

Coma va ser nomenat fill predilecte d’Avià, en 

reconeixent als seus extraordinaris mèrits esportius.  

 

Marc Coma, després d’un any de baixa per lesió, va 

assolir el seu quart Dakar, en una edició de les més 

difícils que es recorden i amb la dificultat afegida 

d’una grip que va haver de superar durant la prova. Tot 

i la seva duresa, el Marc va demostrar la seva 

experiència i professionalitat superant en dues hores 

al segon classificat, també company seu, Jordi 

Viladoms.  
 

L’ACTIVITAT D’SPEEKING CONTINUA DOS MESOS 

MÉS 
 

L’AMPA ha decidit mantenir durant els mesos d’abril i maig l’activitat d’extraescolar 

d’speeking amb els mateixos horaris. D’aquesta manera, i per poder garantir la seva 

continuïtat amb les mateixes condicions de gratuïtat, l’AMPA s’ha fet càrrec del seu 

cost.  El mes de juny, però, s’ha descartat dur a terme aquesta activitat, ja que té  un 

període escolar molt curt. 
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TORNEIG FUTBOL-7 DE BENJAMINS 
 

El dia 22 de març es va celebrar el torneig de Benjamins de futbol-7 a Avià. Un 

torneig que, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Berguedà, es va organitzar 

des de l'Escola Sta. Maria d'Avià. La idea va sorgir del fet que, per un motiu o altre, 

al llarg de la temporada, hi havien hagut pocs partits. 

El torneig va començar a les 9h del matí amb la presentació dels 6 equips 

participants: Sta. Maria d'Avià, Escola Xarxa, Escola St. Joan, Escola Vedruna, 

Puigcerdà A, Puigcerdà B. A partir de les 10h, van anar jugant entre ells i es van anar 

classificant, fins a semifinals i finals, on va guanyar l’equip del Puigcerdà A. 

 
 

En acabar, tots els participants van tenir una medalla i cada equip una copa. 

En aquest torneig els nens i nenes ja van poder estrenar els nous equipaments. 
 

TORNEIG FUTBOL-7 PELS EQUIPS DE P-4 I P-5 
El dia 12 d’abril, el Consell Esportiu del Berguedà organitza el torneig de futbol-7 

pels equips de P-4 i P-5. Aquest se celebrarà al camp de futbol Núm 2 de Berga a 

partir de les 9h del matí quan hi haurà la rebuda equips participants: Sta. Maria 

d’Avià A, Sta. Maria d’Avià B, Sant Joan, C.E. Berga, U.E Balsareny, C.E. Puig-reig. A 

partir de les 10h, es preveu l’inici de la competició, que s’allargarà fins a les 14h.  

 

 
 

 

NOUS EQUIPAMENTS PER A L’ACTIVITAT 

EXTRAESCOLAR DE FUTBOL 

 
Aquest segon trimestre, davant l’alta degradació dels equipaments esportius de 

l’activitat extraescolar de futbol, l’AMPA ha decidit dur a terme la seva renovació. En 

total s’han realitzat 75 equipaments nous, que han tingut un cost total de 1.750 euros 

(uns 23€ cada equip). Per poder realitzar els nous equipaments s’ha comptat amb la 

col·laboració dels patrocinadors “Sistachs” i “Berga Led” i “Tandem - La samarreta”. 

La resta de pressupost l’ha subvencionat l’AMPA. L’ equipament, combina els colors 

negre, blau elèctric i taronja pel logotip i els números de cada jugador. I, compta amb 

uns pantalons curts, una samarreta màniga llarga, una suadora i uns mitjons. A més, 

també s’ha incorporat el jersei de porter que fins ara no se’n disposava. 
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NOVETATS DE LECTURA PER SANT JORDI 
 

Aprofitant la diada de Sant Jordi, us volem recomanar algunes novetats editorials en 

la literatura infantil i juvenil que potser us interessen. 

 

 

La Florentina es constipa 

Mentre la munyen al matí, a la Florentina li flaquegen les potes i li 

tremola fins i tot la cua. La Florentina es constipa és una altra aventura 

d’aquesta vaca, que no pot quedar-se quieta ni quan està refredada. 

Edat: A partir de 3 anys 

Editorial: Barcanova 

 

Les tres Bessones i la Caputxeta Vermella 

La Bruixa Avorrida, per distreure's una mica, transporta la Teresa, 

l’Anna i l’Helena dins el conte de la Caputxeta Vermella. Però les Tres 

Bessones es troben amb una Caputxeta creguda, un Llop babau i una 

Bruixa Avorrida tramposa, i hauran de fer alguna cosa per sortir-se'n!  

Edat: a partir de 3 anys 

Editorial: Angle 

 

Cavallers i castells 

Quines són les parts d'un castell? Qui són els heralds? Com es 

diverteixen els cavallers? Travessa les muralles i ho descobriràs. 

 

Edat: a partir de 3 anys. 

Editorial: Larousse 

 

ELS ALUMNES DE 6È FAN PARADA PER SANT 

JORDI 
 

Ja està a prop la Diada de Sant Jordi,  

el 23 d’abril, Patró de Catalunya, on les roses 

 i els llibres en són els protagonistes. 

Els alumnes i famílies de 6è organitzen  

al poble una parada de llibres on també   

vendran galetes en forma de rosa i punts de 

llibres. Els diners recollits serviran per 

subvencionar les colònies de final de curs. 
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“El bloc de Sant Jordi” o “The Sant 

Jordi activity book” 
 

El bloc, que també hi és en anglès, té 48 fitxes amb activitats molt 

divertides i engrescadores per escriure, dibuixar, pintar, enganxar, 

jugar… amb l'objectiu de poder gaudir d'un dia molt especial: la 

diada de Sant Jordi.  

 

Edat: a partir de 6 anys 

Editorial: Barcanova 

 

El petit drac Coco i la bruixa 

El Coco i els seus amics Matilde i Òscar gaudeixen d'un dia de sol i 

platja. Però, apareix la Gula, la bruixa del mal temps, tot provocant 

tempestes i pluges. Ningú gosa enfrontar-s’hi... excepte el Coco! 

 

Edat: a partir de 6 anys 

Editorial: La Galera 

 

La llegenda del Sant Jordi i el drac 

Aquell drac era un golafre, i tant engolia ovelles com ocells, vaques 

o cabres. Però quan ja s’havia cruspit tots els animals i va començar 

amb les persones...I un dia va tocar a la princesa...I què va passar?   

 

Edat: de 6 a 9 anys. 

Editorial: Beascoa 

 

Un sant Jordi de bigotis 

La segona part del llibre i la rosa 

“Amics rosegadors, he rebut una trucada de la Ratèsia convidant-

me a passar el sant Jordi amb vosaltres. No he pogut dir que no... 

Ai l'amor...” 

 

Edat: a partir de 7 anys 

Editorial: Estrella polar 

 

La Zoe marxa d’acampada 

La muntanya és meravellosa! El sorollet de les abelles, les aigües 

transparents dels rierols, el sol de la tarda darrera de les 

muntanyes... Ooooh, que bonic, oi?  Doncs no!!!, la muntanya és un 

infern! I si no pregunteu-ho a l’Àlex, el Marc, la Liseta, la Kira i al 

nostre estimat director...  

 

Edat: de 9 a 12 anys 

Editorial: Estrella Polar 
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Tots, qui més qui menys, coneixem alguna persona que té al·lèrgia en aquesta època, o 

bé la patim  nosaltres mateixos.  L’època de pol·linització de les plantes està en funció 

del tipus de planta, de les condicions climàtiques i de la situació geogràfica. Per tant, 

l'època en què es desencadeni l'al·lèrgia dependrà del tipus de pol·len al qual s'estigui 

sensibilitzat. La major part de les plantes que produeixen al·lèrgia pol·linitzen en els 

mesos de primavera.  

 

Però, què és l’al·lèrgia?  

 

L'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunològic del nostre organisme 

en entrar en contacte amb substàncies que anomenem al·lèrgens. Generalment són 

substàncies innòcues i no afecten les persones que no en són al·lèrgiques. Encara que 

el més comú a la primavera és l’al·lèrgia al pol·len, hi ha altres tipus d’al·lèrgies. Els 

al·lèrgens més comuns, a més del pol·len, són els àcars de la pols, el pèl d'animals i les 

espores dels fongs. La reacció al·lèrgica també pot ser provocada per aliments, làtex, 

medicaments, picades d'insectes (vespa, abella), etc. 

 

En els darrers anys s'ha observat un augment dels casos de persones al·lèrgiques en 

els països desenvolupats. Hi ha diversos factors que podrien explicar-ho, entre els 

que destaquen els genètics i els ambientals. Un fet curiós és que el fet de viure amb 

tan bones condicions higiènico-sanitàries i en un entorn tan asèptic, tan net, fa que el 

nostre sistema immunitari no tingui tants gèrmens als quals enfrontar-se i reacciona 

atacant substàncies que no li són perjudicials.  

Els símptomes més comuns de l’al·lèrgia al pol·len són la rinoconjuntivitis (congestió 

nasal, esternuts, llagrimeig, ulls vermells) i l’asma bronquial. 

 

Les persones al·lèrgiques, com a prevenció durant l’estació pol·línica, cal que tanquin 

les finestres de casa durant la nit, que mantinguin les finestres del cotxe tancades,  

que evitin la moto o la bicicleta (o bé utilitzin mascareta ), que no es talli la gespa 

(gramínies) al seu voltant, que s’eviti escombrar els balcons o porxos per no aixecar el 

pol·len dipositat a terra, que no passegin per indrets on hi hagi les plantes a les quals 

són al·lèrgiques i no estendre la roba a l’exterior perquè no s’hi dipositi el pol·len. 

 

Hi ha diferents enfocaments per combatre aquest problema. Els medicaments més 

utilitzats són els antihistamínics orals i els corticoides nasals per a la rino-

conjuntivitis, i els broncodilatadors i corticoides inhalats per a l'asma.  

ACTUALITAT SALUT 

 L’AL·LÈRGIA ESTACIONAL 
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L’AMPA US DESITJA BONA PASQUA 

Hi ha diferents enfocaments per combatre aquest problema. Els medicaments més 

utilitzats són els antihistamínics orals i els corticoides nasals per a la rino-

conjuntivitis, i els broncodilatadors i corticoides inhalats per a l'asma.  

En alguns casos cal immunoteràpia (vacuna), entre tres i cinc anys, per aconseguir que 

el sistema immunitari deixi de considerar com a estranya la substància que ens 

produeix l’al·lèrgia. 

 

Des de les teràpies complementàries també s’hi pot fer molt. Des d’un enfocament 

per tractar els possibles desequilibris emocionals o psicològics que hi pugui haver al 

darrere d’una persona al·lèrgica, fins al tractament dels mateixos símptomes físics, 

tant quan ja hi són, com per a la seva prevenció. Hi ha tractament natural per des 

sensibilitzar el sistema immunitari contra substàncies al·lergèniques, que funciona 

igual com una vacuna.  

Així, podem tractar les al·lèrgies amb homeopatia, amb fitoteràpia, amb Flors de 

Bach i amb teràpia Ortomolecular (entre altres).  

Amb aquests tipus de tractament també es pot tardar entre tres i cinc anys a 

aconseguir la dessensibilització. Ja veieu, és qüestió de paciència i constància, sigui 

quin sigui el tractament escollit. 

 

Que tingueu una bona i sana primavera! 

 
Fonts: Canal Salut, Generalitat de Catalunya, 

           Marissa Capellas (graduada en Naturopatia) 

 

 


