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Ara que ve Nadal i com que hem fet mooolta bondat, possiblement ens arribin joguines noves, i de ben segur que en 
tenim a casa que ja no les fem servir, toca fer endreça!! 
 
Però...que en fem de les joguines velles?? Les llencem?? 
 
 
El millor és que les joguines que estiguin en bon estat i no tinguin peces petites les portem a l'escola, i les que estiguin 
espatllades les portem a reciclar. Així segur que en farem un bon us. 

Butlleti informatiu. . .  Ampa 

De l’Escola Santa Maria d’Avià

   

 
 
  
 

 

 

 

 

 

Ja hi tornem a ser! El curs 

2010-2011 ha començat i ja 

ha passat el primer 

trimestre. Aquest cop, però, 

no l’acabem igual com el vam 

començar…Hem acabat el 

trimestre amb menys 

cotxes arribant fins a la 

porta de l’escola i amb un grup de nens i nenes alegres, 

riallers però sobretot responsables i cada vegada més 

autònoms que han arribat a l’escola caminant. 

I és que, l’escola i l’ajuntament van tenir una molt bona 

iniciativa i han treballat per poder oferir-nos els camins 

escolars. 

Amb aquest projecte ens han donat l’oportunitat de 

treure els cotxes dels carrers i omplir-los d’infants que 

van a peu a l’escola. Però no implica només això. També 

han facilitat l’organització familiar i han fet possible que 

els nostres fills i filles puguin arribar tranquils a l’escola 

després de compartir una passejada amb els 

companys/es. Al mateix temps, el poble guanya en 

convivència i relació entre les persones... És un projecte 

fantàstic mirat des de tots els punts de vista!  

Es va iniciar a principis de novembre i cada vegada  

hi ha més infants que hi participen. Hi ha tres itineraris 

amb una persona adulta (mares de l’escola) que se’n fan 

responsables. La ruta vermella té com a acompanyants la  

 

 

 

 

Marta Tarrés al matí i la Laura Traserra a la tarda. De la 

ruta blava se n’encarrega la Gemma Elias al matí i a la 

tarda. Acompanya la ruta groga la Marga Cantalapiedra al 

matí i la Mercè Rial a la tarda. 

 

Què hi diuen, elles, dels camins escolars?  

Marta Tarrés: Els nens i nens arriben de molt bon humor 

i contents als camins escolars. Baixen saltant i corrent i 

com que deixo treure el cadenat a la canalla, van de 

pressa a veure qui hi arriba primer... Les nenes més grans 

van baixant més tranquil·les a darrera, parlant de les 

seves coses. Al principi estaven molt esverats perquè era 

la novetat. Mica en mica s’han anat tranquil·litzant i han 

anat assumint el seu “paper” de vianant.  

Gemma Elias: La idea és molt bona. Val la pena fomentar 

el fet de caminar. La canalla ho espera amb moltes ganes. 

Crec que aquest projecte fomenta l’autonomia i els fa 

sentir més grans; els va molt bé.  

E N T R E T E N I M E N T  
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Agraïm la col·laboració de: 

Busqueu 7 diferències 

POSEM LA BARRETINA AL TIÓ. 
 
DEFINICIÓ: Intentar posar la barretina al tió amb els ulls tapats. 
OBJECTIUS: Estimular la confiança. 
PARTICIPANTS: Grup de nens/es de 4 anys d'edat en endavant. 
MATERIAL: Colors, guixos o pintures, paper o cartró gran (podem reutilitzar els papers de regal), xinxeta o cinta adhesiva i 
una bena pels ulls. 
PREPARACIÓ : Pintar el tió amb guixos, colors o pintures; dibuixar, pintar i retallar una barretina; a la part superior de la 
barretina posar-hi la xinxeta o la cinta adhesiva. 
DESENVOLUPAMENT: Tapem els ulls del nen que li posarà la barretina al tió. Amb la barretina a la mà li fem donar tres 
voltes sobre si mateix al nen que para per que es desorienti una mica. Tot seguit ha d’intentar posar la barretina amb els ulls 
tapats, quan s’apropa al cap del tió li diem “posa-li la barretina” i si no s’hi acosta li diem “el tió no té barretina”. El joc acaba 
quan tots els nens/es han intentat posar la barretina al tió! 

L’EDITORIALL’EDITORIALL’EDITORIALL’EDITORIAL:::: 

CAMINS ESCOLARS 

El dia de Nadal. Aavv. Ed. Cromosoma 2010.  
El gran llibre de contes de nadal. Denise Despeyroux. Ed. 
Parramon 2010.  
L’estel de nadal. Marcus Pfister. Ed. Parramon 2010.  
Pat i Mat, el llibre de Nadal. CD multimèdia. 
50 poemes de Nadal. Aavv. Ed. Ara llibres. També en e-book. 
www.casadellibro.com és una interessant web plena de 
recomanacions i novetats editorials, on també es pot 
comprar on line. Dins el seu cercador de temàtica nadalenca 
hi trobem,  
On és el caganer ? . Emma Thompson. Ed. Beascoa 2007 
Poemes per a un Bon Nadal. Lola Casas. Ed. Abadia de 
Montserrat 2007. 
Ja és Nadal (Llibre amb desplegable). Aavv. Ed. La Galera 
SA. 2008 
Galetes i dolços nadal. Cuina per a nens. Aavv.  Macmillan 
Heinemann 2010.     

 Com a recomanació indispensable, novetat per als 
més petits i gran clàssic per als més grans, no podem deixar 
de citar “Tots els contes de Nadal” de Charles Dickens, Ed. 
La magrana 2009. De ben segur tots n’hem llegit algun conte 
que ens durà bons records i podrem gaudir de la seva lectura 
amb els nostres fills. I recordeu la frase, 

 ...si vols una aventura, llença’t a la lectura!  

 

Racó de lectura: 

Després dels bons resultats obtinguts al famós informe PISA 2009, d’on es desprèn que els alumnes catalans han millorat tant 
en comprensió lectora, no podem deixar escapar l’oportunitat per donar un cop d’ull a les novetats de lectura, multimèdia i a 
l’entorn d’internet per tal que us hi adreceu amb més facilitat. Són moltes les adreces web dedicades al món editorial, d’entre 
les quals destaquem www.abacus.coop. La web de la coneguda cooperativa  permet comprar llibres i material escolar online, així 
com la compra i descàrrega online d’e-books, amb una estructura clara i fàcil i una bona classificació de cerca de llibres per 
edats. Ja que s’acosta el temps de Nadal, us indiquem alguns títols de temàtica nadalenca:  

A C T I V I T A T  



Marga Cantalapiedra: Els nens i nenes els agrada anar 

caminant a l’escola. Si hi ha algun dia que els costa més 

perquè fa fred, parles amb ells, els preguntes coses, els 

fas riure i sense adonar-se’n ja han arribat a l’escola. 

Personalment penso que ha estat una iniciativa molt 

positiva. Principalment pels nens i nenes; però també per 

mi, com a mare. Aprenc moltes coses d’aquests menuts, 

cada dia marxo a la feina rient tot pensant en alguna 

cosa que m’han explicat.  

Laura Traserra: Els camins escolars és una bona 

iniciativa per conèixer el poble. La canalla està contenta 

d’anar a peu i així coneixen el seu entorn. De camí cap a 

casa m’expliquen el què han fet durant el dia i les coses 

que els ha passat. Ara ja es coneixen el camí, s’han anat 

fent més autònoms i van més lliures.  

Mercè Rial: Valoro els camins escolars positivament 

perquè així hi ha menys contaminació, menys embussos i 

també, a la zona de sortida dels nens/es, hi ha menys 

risc d’accident. Els nens/es s’acostumen a caminar i a 

relacionar-se socialment. Quan ens veuen marxar de 

l’escola, hi ha canalla que demana als seus pares per 

afegir-se als camins escolars. Els nens i nenes tenen 

moltes ganes de fer els camins i això és molt positiu! 

 

I els infants, què hi diuen? Quan hem parlat amb ells han 

dit tots el mateix! Tant els grans com els petits tenen 

clar que els agrada molt anar a l’escola amb els camins 

escolars. Quan els hem preguntat “perquè?” han respost: 

“Perquè així coneixem més nens i nenes i podem parlar 

amb els nostres amics/es. Anem cap a l’escola parlant i 

rient. “ 

Felicitem, de nou, l’escola i l’Ajuntament pel projecte 

dels camins escolars que ha posat en marxa i animem a 

les famílies a implicar’s-hi i replantejar-se la manera com 

fa els desplaçaments pel poble.  

Quin poble volem pels nostres fills i filles i per nosaltres 

mateixos? Què hi podem fer nosaltres? I és que, 

cadascú pot aportar el seu gra de sorra perquè “el poble 

sigui un espai de convivència i de relació on les persones 

tinguin, per sobre de qualsevol cosa, les condicions 

idònies per a una vida 

tranquil·la i feliç” (com diu 

el tríptic que ens van fer 

arribar amb l’explicació 

dels camins escolars). 

Podrem arribar a això?  

 
NOVA ETAPA         
PER L’AMPA    
 

Recordem que l’Ampa (Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes), som TOTS, i que l’Ampa té sentit si, de 
la seva gestió, en surten beneficiats els nostres fills, 
nosaltres pares i mares i reforçada la tasca de 
l’Escola que els forma.  
 
 
 

OBJECTIUS DEL CANVI DE FUNCIONAMENT DE 
L’AMPA 

• D’entrada, evitar la imminent desaparició en 
no existir un relleu voluntari, amb el que 
hauria comportat de pèrdua de serveis i de 
perjudici econòmic per tots. 

• Assegurar la supervivència de l’Ampa de 
l’escola amb un sistema natural 
d’incorporacions anual per cicle, a partir del 
curs 2011-12. 

• Apropar-la als pares fent-la més 
participativa. (Permanència de només 2 
anys). 

• Alleugerir les càrregues de feina actuals, de 
les seccions, en ser més gent. 

• Reforçar la comunicació amb la comunitat 
educativa de l’Escola, per millorar la 
comprensió dels interessos  i  inquietuds 
mútues. 

 

     NOVETATS I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA  
     DE L’AMPA 

• Permanència a la Junta: 2 anys, menys pels 
que finalitzin l’escolarització a sisè.           
Els membres de la Junta de l’Ampa 
s’incorporaran i deixaran el càrrec després 
de cada Assemblea anual excepte els de sisè 
que acabaran amb el curs escolar. Les 
assemblees es fan a finals d’octubre. 

• En endavant, de les reunions anuals de cicle 
de cada curs,  hauran de sortir nous pares 
per a garantir la continuïtat de l’Ampa.  

• Els membres de l’Ampa de cada curs 
promouran en les reunions de cicle, l’elecció 
dels pares que s’hauran d’incorporar a la nova 
Junta. En cas que no surtin pares voluntaris 
s’hauran d’escollir a votacions en les 
mateixes reunions. 

• Els pares que hagin format part de l’Ampa en 
alguna ocasió queden exempts de ser 
reelegits, podent optar igualment a formar-
ne part voluntàriament. 

• La Junta Permanent seguirà fent una reunió 
mensual.  

• Les comissions seran coordinades pels 
responsables de cada secció. 

• TANT SI FORMEM PART COM NO, DE LA 
JUNTA, TOTS PODEM PROPOSAR 
APORTACIONS ESPORÀDIQUES O FIXES 
AL BUTLLETÍ. 

 
 
 

     ELS MEMBRES DE L’ACTUAL JUNTA SOM: 
 

ALTRES NOVETATS AMPA: 

 

CASAL DE NADAL FENT CAMÍ. 

Anirà a càrrec del Grup d’Esplai Fent Camí a través de 
l'Empresa de serveis Fundació Mossèn Víctor Sallent, i 
es farà els dies  23, 24, 27, 28, 29 30 i 31 de desembre 
i 3, 4 i 5 de gener de les 9 del matí fins les 13h pels que 
no utilitzin el servei de menjador i fins les 15 pels que 
en facin servei. També hi ha disponible el servei 
d’acollida de 8 a 9 del matí. La data límit d’inscripció va 
ser el dia 3 de desembre i ja no se n’admeten més. 
 

INFORMÀTICA AMB LA MAI: 

Els nens i nenes que fan informàtica juntament amb la 
Mai, que és la monitora, segueixen posant la feina feta 
al blog dels informàtics de l'Escola d'Avià. És un blog 
on tots hi diuen la seva, s'hi pot veure el que van 
treballant classe a classe, i hi podeu trobar un munt de 
sorpreses més que podreu tastar entrant a: 
www.infoavia.wordpress.com 
 
NOVETATS: 

Enguany hem recuperat l’activitat de costura amb una 
nova monitora, l’Elisabet Sabata, que els ensenya les 
maravelles que es poden fer amb un fil i una agulla. 
S’ha afegit l’activitat de multiesports, dirigida per la 
Marta Marmi i l’Anna Serradell, on els hi ensenyen 
diferents tipus d’activitats esportives. 
De cara al segon trimestre, afegim l’activitat de teatre 
amb la Montse Tristany. 

 
 

LA JUNTA DE L’AMPA 

   US DESITJA QUE PASSEU 
MOLT BONES FESTES 
  AMB LA COMPANYIA  
     DELS VOSTRES 
   FILLS I FILLES. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ANNA MARIA POU I BLAZQUEZ PRESIDENTA MARIA CINTA MARIN I RAMONET SOTS-PRESIDENTA 
MÒNICA PAGEROLS I HERNÀNDEZ SECRETÀRIA MERITXELL PUIG I GARCIA SECRETÀRIA 
NÚRIA SANTMARTÍ I VILALTA TRESORERA JUDIT CARDONA I ESCUDÉ TRESORERA 
MÒNICA SUBIRANA I CHAVES REP.CONSELL ESCOLAR     
BETH BUSCALL I COMA EXTRAESC. ESPORTIVES     
JORDI VALL I CASAS EXTRAESC. CULTURALS     
M. ROSA FERNÀNDEZ EXTRAESC. ANGLÈS, PISCINA I ACOLLIDA   
BEATRIZ DURAN I GARCIA CASALS ALBERT CAPDEVILA I RIU CASALS 
PATRÍCIA RODRÍGUEZ IGA CASALS CELESTÍ SISTACH I BERTRAN CASALS 
EVA CASAS I CASALS CASALS     
MARIA SANTANACH I SANTAMARIA BUTLLETÍ - EDITOR MAI ALSINA I GALAN BUTLLETÍ - SECCIÓ 
    ELISENDA MARTÍ I VALLS BUTLLETÍ - SECCIÓ 
    MARTA MAESTRE BUTLLETÍ - SECCIÓ 
SANDRA GARCIA  I ROMAN LLIBRES ÀNGELS TORT I DOT LLIBRES 
MAI ALSINA I GALAN BLOC INFORMÀTIC     
CONCEPCIÓ PRAT I CABALLOL FESTA FINAL DE CURS CARME BRUNET I ALABAU FESTA FINAL DE CURS 
MARTÍ SUBIRANA I GARRIGA FESTA FINAL DE CURS     

 


