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COMENÇA UN NOU CURS!!! 

Benvolgudes famílies! Com a cada nou curs, a l’octubre uns marxen i uns altres nous 

membres s’incorporen a les diferents comissions de la junta de l’AMPA de l’Escola 

Santa Maria d’Avià.  

Presidència 
Marc Serra 
David Benítez 

 
 

Tresoreria 
Maura Cunill 
Imma Bonet 

 
 

Secretaria 
Anna Romera 
Mª Àngels Comellas 
Queralt Sales 
Oleguer Ribera 

 
 

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

Núm. 55  Primer trimestre  Curs 2016-2017 
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Casals 
Ylenia Arocas 
Ramon Mª Graus 

 
 

Menjador 
Sara Cols 
Mònica Font 

 
 

Festa final de curs 
Gemma Elias 
Sandra Ruiz 
Toni Gol 
Laura Cutal 

 
 

Extraescolars, “Avui 
per tu, demà per mi” 
i participació social 
Mercè López 
Olga Burniol 
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Comunicació 
Montse Diaz/Lluís 
Bartoló 
Mª Eugenia Penella 
Meritxell Serra 

 
 

Activitats esportives 
Anna Graupera 
Ramon Prat 

 
 

Llibres 
Imma Cols 
Montse Rossinyol 
Eva Manubens 
Laia Garreta 
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RESUMS DELS ACORDS PRESSOS A LES REUNIONS 

DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANTA 

MARIA D’AVIÀ, REALITZATS DURANT EL CURS 

2016-2017 

 

RESUM DE LA PRIMERA REUNIÓ (13-10-2016) 

 

Es van tractar els següents temes: 

● Presentació i organització del curs: equip de mestres, tutories, … 

● Calendari escolar; dies festius, dates jornada intensiva 

● Horaris: classe, reforços… 

● Llibres de text: comentari del funcionament de la compra de llibres. 

● Beques: informació sobre el nombre de beques tramitades (menjador escolar i 

ajuts 

per alumnes amb necessitat de suport educatiu) 

● Obres i manteniment realitzat a l’escola durant l’estiu per part de l’Ajuntament. 

● Aprovació de la memòria del curs 15-16 

● Aprovació de la programació general anual del curs 16-17, 

● Aprovació de les sortides i activitats del curs, activitats extraescolars, la realització 

del Casal de Nadal i d’estiu. 

● Informació sobre les eleccions al Consell Escolar. 

● Informació sobre canvis en l’avaluació 

● També es va explicar el funcionament del SSIB, reforç extraescolar, jornada de 

Charcay, augment de la quota del material escolar (35€).... 
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SEGONA REUNIÓ (12-12-2016): CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL 

ESCOLAR (A PARTIR DE LES ELECCIONS REALITZADES EL 30 DE 

NOVEMBRE) 

La composició actual del consell escolar queda: 

● Directora/Presidenta: Montse Perarnau Viladomat 

● Cap d’estudis: Anna Camps Amirall 

● Secretària: Carme Freixa Escriu 

● Representants dels mestres: Neus Llorca Altirriba, Seve Sánchez Rodríguez, 

Rosa Boixader Prat, Montse Perarnau Casals, Joan Rosell Noguera i Josep Vilarrasa 

● Representants dels pares: Edi González Liébana, Rosa Fernández Pérez, 

Ylenia Aroca Sánchez, Anca Berar i Gemma Tarrés Caldaré. 

● Representant de l’AMPA: Marc Serra Jové 

● Representant del personal no docent: Pastora Salas Valderrama 

● Representant de l’Ajuntament: Carles Navarro Solsona 
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BENVINGUTS A L’ESCOLA!!! 
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A més dels alumnes de P3, dues noves alumnes de P-5 ens acompanyen aquest curs 

2016 – 2017: La WISSAL EL MARDI a P-5 A i la DAYANA CASTELLS a P-5 B. 

 

ESPEREM QUE US HI TROBEU COM A CASA! 
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EXTRAESCOLARS CURS 2016-2017 

Ja hem passat el primer trimestre i és l'hora de valorar com han anat les 
extraescolars. Tenim 125 famílies realitzant extraescolars a l'escola i creiem que 
estan funcionant amb èxit tot i que seguirem treballant per millorar.  

 Pel que fa l'anglès aquest any hem desdoblat els grups de p5 i 1r i els de p3-
p4 i 2n-3r i 4rt és mantenen. El grup de 5è i 6è no vam poder obrir-lo. 
Comptem amb una nova mestra, Marta Graus llicenciada en Traducció i 
Interpretació de Llengua Anglesa.  

 També hem innovat amb la programació de videojocs i la robòtica i 
creiem que als nens i nenes que la fan els agrada molt.  

 De teatre ens ha quedat els petits amb un grup de 9 artistes que assagen 
cada dimarts amb la Montse Tristany.  

 Com cada any seguim fent ceràmica cada dimecres i dijous amb un èxit de 
participants als quals van treballant la seva creativitat a través de la 
manipulació del fang a càrrec de la Teresa.  

 A futbol seguim amb els tres equips (Infantil, pre-benjamins i benjamis) que 
participen a la lliga escolar i com a novetat tenim el Gerard Aran que ens fa 
d'entrenador.  

 Seguim amb la piscina que fem al Tossalet i en gaudeixen 36 infants.  

 Pel què fa a la franja del migdia tenim el Menjajocs que aquest primer 
trimestre hem viscut les històries que ens han explicat els follets del bosc i 
com a protagonista hem tingut en Follet Manelet. Són 55 nens i nenes 
dividits en dos grups que cada dia realitzen aquesta activitat i s'ho passen 
molt bé.  

 També a zumba tenim un grupet de 14 nens i nenes que cada dimecres al 
migdia s'ho ballen seguint els passos que els ensenya la Lea de l'Alter.  

 A ordinografia hi ha 28 nens i nenes que estan aprenent a utilitzar el teclat 
cada dia de forma més àgil.  

 A tècniques d'estudi seguim millorant la tècnica de com fer l'estudi més 
divertit i actiu a través de exercicis de concentració, motivació i aprenent a fer 
esquemes i resums. Són un grupet de 10 nois i noies de 5è i 6è amb l'objectiu 
d'arribar a l'institut més ben preparats.  

 Hora deures els ajudem a resoldre dubtes i reforcem el que s'ha fet a classe.  

 Speaking fan conversa i jocs en anglès un grup de 7 infants.  

 També seguim fent activem la ment a on un grupet de 7 nens i nenes jocs 
d'estratègia per millorar la capacitat de raonar.  

 Per últim només ens queda l'acollida a on tenim 18 matiners/eres que venen 
cada matí al gimnàs i així les famílies poden compaginar millor el seu horari 
laboral amb el de l'escola.  

Ja per acabar donar-vos les gràcies a tots i a totes. DeTotsColors. 
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Jubilació = Temps 
 

L’èxit per superar noves etapes recau en afrontar el repte amb il·lusió. Jubilar-se 

implica marcar-se noves fites que fins aleshores eren molt difícils de portar a terme 

per totes les obligacions laborals que la vida, o millor dit, que la societat en la que 

estem immersos ens empeny  a seguir. 

 

Imaginem que les dues ja deveu haver pensat en una gran varietat d’activitats que 

podreu realitzar ara que tindreu més temps. Però, tot i així permeteu-nos proposar-

vos-en de noves en un exercici que va des de l’empatia al somni pels qui encara no 

hem arribat a aquesta situació. 

 

Podreu viatjar, ballar, llegir, cantar, meditar, patinar, tocar un instrument, pintar, 

passejar, fer esport, anar al cinema, al teatre, al circ, cuinar, descansar, investigar, 

escriure, fotografiar, nedar, navegar, cuidar l’hort , conversar, seguir aprenent, 

crear, ajudar, construir... Però ara, sereu vosaltres les qui triareu el moment de fer-

ho! 

 

És un bon premi per tots els anys dedicats a ensenyar a petites personetes que sense 

saber-ho també us han ajudat a créixer com a mestres. 

 

Des de l’AMPA us volem transmetre el nostre més gran agraïment per la vostra 

dedicació en l’educació dels nostres fills. 

 

Gràcies Anna! 

Gràcies Cristina! 
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CASAL D’ESTIU 2016 
 

El Casal d'estiu d’enguany es va basar en la creació d’una màquina del 

temps que ens va permetre viatjar per diferents eres començant per la dels 

dinosaures, la prehistòria, els Egipcis, els Grecs, els Romans, l’Edat 

Mitjana, l’Era Moderna amb els grans invents i finalment arribant al futur. 

  

Al grup dels petits i mitjans cada dilluns i dies puntuals els hi apareixia la 
doctora Butterfly que els explicava cap a on els havia portat la màquina, i 
així els infants aprenien fets de l’època concreta en la que es centrava el fil 
conductor del casal. 

Els més grans van crear una bústia on rebien cada dilluns la informació (en 
anglès) del què passaria durant la setmana. 

A partir dels diferents eixos, els infants van poder fer diferents activitats, 
jocs, manualitats i cada setmana acabàvem decorant tot el porxo segons 
l’època en que vivíem. Això va fer que al final del casal havíem plasmat la 
nostra història a través de dinosaures, piràmides, sarcòfags, columnes 
romanes, castells, cotxes, trens i coets, tot fet amb cartró i material 
reciclat. 
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Cada dilluns, dimecres i divendres anàvem a la piscina i els nens i nenes de 
P3 a 1r que volien podien inscriure’s al curset de piscina que fèiem des del 
Tossalet. 

Com a novetat vam introduir alguna activitat en anglès a les activitats del 
casal, sempre a través del joc o d’alguna cançó. 

Pel què fa les acampades vam fer-ne dues. Els més petits dormien al 
gimnàs, el mitjans van acampar al pati de l’escola i els més grans van 
acampar a Santa Maria d’Avià. 

Aquest any van passar pel casal uns 140 nens i nenes. I com a novetat vam 
dividir els grups en 3 (petits, mitjans i grans). Vam comptar amb 9 
monitors i monitores als quals des de DeTotsColors volem agrair-los la 
feina feta ja que vam ser un bon equip. 
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Finalment també volem donar les gràcies a totes les famílies per la 
confiança, a l’escola, a l’ajuntament, a la gent de la piscina i a l’ampa. 
 

DeTotsColors 
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Els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2016 i 2, 
3, 4 i 5 de gener de 2017, teniu a la vostra disposició 

el Casal de Nadal. 
 

Per a més informació us podeu posar en contacte 
amb la Mònica Subirana (636.23.45.86) o la Betlem 

Malo (676.10.70.50) o al correu 
detotscolors@hotmail.com 
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DIFERENTS MANERES DE CELEBRAR EL 

NADAL 

L'origen del Nadal és únic. No obstant les maneres de celebrar-lo no. Els costums de cada 

país s'han adaptat a cada latitud o a l'evolució de la religió. Europa i Amèrica són els 

continents on més se celebra la festivitat, encara que a Oceania també està molt present 

gràcies a la influència britànica. 

Àsia i Àfrica amb prou feines celebren aquest ritu cristià encara que en alguns països sí que 

ha arribat la festivitat. Dins del cristianisme, la majoria dels seus vessants celebren el 

naixement de Jesucrist (Catòlics, Protestants, Anglicans i Ortodoxos). Per tant, el 25 de 

desembre és una data que uneix a molta gent i de manera molt diferents, però les 

celebracions per aquest dia van des de principis de desembre fins a finals de gener. 

NOVA ZELANDA 

Al país dels "kiwis" cal destacar la seva curiosa versió de l'Arbre de Nadal. Atès que per 

aquestes dates en l'hemisferi sud es troben a la primavera, a Nova Zelanda creix un arbre 

anomenat Pohutukawa, d'origen maorí, que utilitzen en detriment del típic avet de Nadal 

que impera més a Europa i Amèrica. A més, just al desembre, abans de l'entrada de l'estiu, 

és quan floreix. 
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AUSTRaLIA 

 

Una de les grans tradicions nadalenques dels països anglosaxons té lloc el 26 de desembre i 

s’hi coneix com el "Boxing Day". El seu origen es remunta al Regne Unit fa uns 800 anys, a 

l'Edat Mitjana, i es tracta de repartir el recaptat a les esglésies entre els més desfavorits. 

Però a més, a Austràlia aquest dia té lloc la famosa carrera de Iots des de Sydney fins a 

Hobart, a Tasmània. A part de barbacoes a la platja et pots trobar amb Papà Noel surfejant 

les ones.  

 

 

FINLANDIA 

Una de les tradicions que regnen a Finlàndia és la visita al poble de l'home que fa feliç a 

milions de nens de tot el món: el Pare Noel. El poble de Rovaniemi és la seva localitat natal. 

Es troba al Cercle Polar Àrtic, i es tracta d'un museu sobre la figura de l'home més famós del 

Nadal. Sinó es pot visitar, és possible enviar-hi cartes durant tot l'any. 
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ALEMANYA 

A Centreeuropa, sobretot a Alemanya o Àustria, són molt típics els mercats  de Nadal, que 

atreuen a multitud de curiosos i entusiastes d'aquestes festes per la seva animació i els seus 

productes. Entre els més famosos es troben el de Nuremberg o el de Colònia. El Mercat de 

Nadal de Nuremberg, conegut com 'Christkindeslmarkt', és un dels més antics d'Europa. 

Des de 1628 el mercat principal acull a tots els llocs que entren en ell i que desprenen 

sempre una agradable olor a pa de gingebre i salsitxes. 

 

 

 

 

ISLANDIA 

Islàndia és un dels millors països per passar el Nadal, sobretot si es tenen en compte als 13 

"Jólasveinar" o trols de Nadal. Es tracta d'una versió pròpia de Santa Claus. Són uns trols 

que baixen de la muntanya per Nadal i deixen regals als nens si han estat bons, i si han estat 

dolents, els hi recorden que han de comportar-se millor amb una patata (seria l'equivalent a 

Espanya al carbó). Després es van retirant un a un de nou a les muntanyes des del 24 de 

desembre fins al 6 de gener. 
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DINAMARCA 

A Dinamarca se celebra amb molta devoció la nit de Santa Llúcia, protectora de la llum, que 

segons explica la llegenda portava una corona de veles al cap per poder tenir les mans 

lliures i donar de menjar així a cristians amagats en les catacumbes de l'antiga Roma.  

 

 

 

COLOMBIA 

Una de les tradicions més boniques dels 'cafeteros' és la seva entrada al Nadal, que se 

celebra de forma extraoficial el 7 de desembre, amb el "dia de les Velitas". Quan cau la nit, 

s’omplen tots els carrers possibles del país, de veles i llanternes de paper perquè il·luminin 

el cel i les ciutats. La data tampoc és a l'atzar, ja que la resplendor groga de les veles es fa en 

honor a la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de desembre. 
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VENEÇUELA 

La 'paradura', és una tradició típica de les zones andines i es representa, a més de muntar 

diferents i elaborats pessebres, el passatge bíblic del nen perdut i trobat en el temple. Per a 

això, agafen al Nen Jesús i el passegen sobre un mocador de seda amb l'ajuda d'uns padrins 

que s'escullen d'entre els presents. Durant la seva marxa s'entonen cants i es resa el rosari, 

es beneeixen les cases i els camps, i al final es torna a posar al seu pessebre però dempeus. 

Encara que també es tiren petards, es balla, es canta i es menja bescuits amb vi. Es realitzen 

des del 31 de desembre fins al 2 de febrer.  
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