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

 
Núm. 53 -  Segon trimestre Curs 2015-2016 

 
 
 
 
 

      A LA RECTA FINAL DEL CURS 2015 -2016 

 
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 2015-2016, com per exemple els Casals d’Estiu o la Festa 

final de Curs, que enguany se celebrarà el dissabte dia 18 de juny.  

 

 

            

  L’AMPA US DESITJA UNA BONA PASQUA A TOTS !! 
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Com ja sabeu la nostra escola va decidir iniciar un nou projecte que involucra idioma Anglès, 

Ciència i Art; per tal de millorar la comprensió oral dels nostres estudiants i per introduir-los 

en una nova metodologia (AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües 
Estrangeres).  

Aquesta activitat es finançada des de l’AMPA de l’escola i l’Ajuntament d’Avià. 

 

Amb aquest projecte d’acostar l’anglès al alumnes, ja haureu sentit a parlar de la Nyssa , 

l’Auxiliar de conversa en anglès que participa a les classes d’anglès, aquí en teniu una 

entrevista perquè les mares i els pares  la puguem conèixer una mica més 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA NYSSA-LANGUAGE ASSISTANT 

 

Quan li proposem a Nyssa si ens pot dedicar uns minuts per fer aquesta entrevista, 

de seguida es mostra disposada i facilita molt trobar-nos a la Biblioteca de l’escola.  

_D’on ets Nyssa?  

Sóc de Canadà, d’un poble a prop de Vancouver  

_Quants anys tens?  

23  

_Què estàs estudiant?  

Estic estudiant Psicologia i hem falta un curs per acabar 

_Com vas conèixer el projecte de Language Assistant?  

Des de la Universitat on estic estudiant ens ho van oferir.  

És un projecte que ajuda als estudiants a connectar-se amb el món laboral a 

l’estranger.  

Els estudiants que participen en aquests projectes després tenen més oportunitats  i 

sortides laborals.  

  

parlava una mica diferent al castellà. Jo havia estudiat un parell d’anys castellà a 

secundària. Però desconeixia la especificitat de  Catalunya. Ara ja estic una mica més 

informada de què significa Catalunya i la importància del català.  

  

 Quan de temps estaràs aquí i on estàs vivint?  

Estaré aquí els 9 mesos de curs escolar. He estat de setembre a gener a casa de la Mariona ( 
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_Què sabies de Catalunya abans de venir?  

No en sabia gairebé res. Coneixia Espanya i Barcelona. Havia sentit que a Barcelona es 

parlava una mica diferent al castellà. Jo havia estudiat un parell d’anys castellà a 

secundària. Però desconeixia l’especificitat de  Catalunya. Ara ja estic una mica més 

informada de què significa Catalunya i la importància del català.  

_Quan de temps estaràs aquí i on estàs vivint?  

Estaré aquí els 9 mesos de curs escolar. He estat de setembre a gener a casa de la 

Mariona ( professora de l’escola) i de Gener a Juny a casa d’un alumne de 6è.  

En totes dues cases m’han fet sentir molt bé. Fins i tot l’altre dia que va ser el meu 

aniversari ens vam ajuntar tots i ho vam celebrar com en una gran família.  

Hi ha moments que m’enyoro una mica de casa, però sentir-me tant ben rebuda 

m’ajuda a que els moments d’enyorança siguin de més bon passar.  

_Què fas quan acaben les classes?  

Participo en grups de conversa d’anglès. Els caps de setmana m’agrada anar a passar el 

dia a Barcelona i fer turisme.   

Barcelona és una ciutat molt interessant, amb molta oferta lúdica i cultural, però molt 

estressant.  

Al Canadà visc en un poble a prop de Vancouver.  

Quan vaig arribar venia amb la idea de poder estar a Barcelona, però ara puc dir que 

estic molt contenta d’estar a Avià, ja que valoro molt la tranquil·litat i la seguretat de 

moure’t per aquí. També és agradable que quan passeges la gent et coneix i tothom et 

saluda.  

També m’agrada sortir a córrer i hi ha llocs molt bonics per anar.  

Em sento molt a gust a Avià.  
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_Què en penses de l’Escola Santa Maria d’Avià?  

M’ha sorprès molt. A l’escola tots són molt amables i tothom s’ha ofert a ajudar-me en 

tot el que necessiti.  

Els alumnes també es mostren molt contents quan estic a les classes. M’ha sorprès molt 

el tracte tant familiar i proper entre professors i alumnes. Al Canadà, els estudiants ens 

dirigim als professors pel cognom i el tracte no és tant familiar ni pròxim. La relació és 

cordial però bastant més distant. La veritat es que és més còmode ser professor aquí 

que al Canadà.   

_Has detectat altres diferències importants entre els sistema educatiu nostre i el de 
Canadà?  

Al meu país l’escolarització obligatòria a primària comença als 5 anys ( p-5) i fins als 13   

( un curs més que nosaltres)  

La secundària va del 13 als 18 anys. L’etapa de secundària també és obligatòria i tothom 

estudia fins als 18 anys com a mínim. Després molta gent opta per anar a la Universitat o 

fer Formació Professional.   

_Què et sembla el nivell d’anglès dels alumnes d’Avià?  

M’ha sorprès el bon nivell d’anglès que tenen. Valoro molt que els professors d’anglès 

sempre parlin als estudiants en anglès.  

Al Canadà la nostra llengua oficial és l’anglès, però el francès també s’estudia com a 

segon idioma. Però us asseguro que no s’estudia el francès amb la intensitat que s’estudia 

l’anglès aquí.  

_D’aquí a uns dies celebrarem la Pasqua... Com ho celebreu al Canadà?  

Bé, depèn de si ets catòlic practicant o no... però nosaltres a casa el que fèiem és que el 

“conill de pasqua” amaga ous petits de xocolata pel jardí, i els nens  ... i no tant nens, amb 

una cistelleta els hem de trobar.  

També fem un dinar familiar i cuinem un gran gall d’indi.  

  

 

 Què faràs quan acabem el curs?  

Aprofitant que estic a Europa m’agradaria viatjar una mica per centre Europa amb uns amics. 

A l'Agost tornaré cap a casa.  
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_Què faràs quan acabem el curs?  

Aprofitant que estic a Europa m’agradaria viatjar una mica per centre Europa amb 

uns amics. A l'Agost tornaré cap a casa.  

  

Nyssa no vol acabar l’entrevista sense  donar les gràcies a tothom, personal 
de l’escola, pares, alumenes i veïns per haver-la fet sentir tant bé. Que 
tothom s’ha ofert per ajudar-la  a que els mesos a Avià siguin el més 
agradables possibles.  

 

      Gràcies Nyssa!!!!!  
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La Teresa  

Com ja tots sabreu , la nostra estimada Teresa, durant  tants anys directora de 

l’escola, s’ha jubilat. 

Des de  l’AMPA,  en representació de tots els pares i mares de l’escola , es va decidir 

fer un regal a la Teresa, que es va fer arribar a l’escola. El regal va ser un ram de 

flors i una val  regal per una visita i una cata de vins a les bodegues Abadal ( que venia 

dins d’una ampolla)  

Aquí en teniu unes fotos , que ens va fer arribar la Direcció de l’Escola , en el moment 

que va rebre el regal.  
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També us adjuntem una nota , preciosa, d’agraïment que  la Teresa ens va fer 

arribar a l’AMPA i que es per tots els pares i mares de l’escola. 

 

“Tancar etapes sovint no és feina fàcil i molt menys quan tens el privilegi de 
fer el que t'agrada i en bona companyia. 

Aquesta setmana han acabat per mi trenta anys de treball a l'escola que tots 
compartim i  estimem , trenta anys que m'han permès gaudir d'una feina 
apassionant i compartir-la amb tots vosaltres i els vostres fills i  filles. 

Moltes gràcies per un reconeixement que no mereixo, però que agraeixo 
moltíssim. Va ser emocionant rebre un missatge dins d'una ampolla, això 
encara no m'havia passat mai, i us asseguro que em va saber greu d'obrir- la, 
però em va agradar molt quan ho vaig fer. “ 

Moltes gràcies i seguim veient-nos a  l'escola. 

Teresa 

 

Moltissimes gràcies a tu Teresa!!!!! Per fer les 

coses amb tantes ganes i sempre amb aquests 

meravellós somriure !!!  
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VALORACIÓ CASAL DE NADAL 2015 
 

La mitjana d'infants inscrits per dia ha estat d'entre 25 i 30, i les edats de P3 a 

5è. El nombre d'infants ha augmentat força en relació a l'any passat i s'ha 

triplicat el de fa dos anys. Sembla una activitat que es va consolidant amb els anys. 

 

La temàtica ha anat al voltant de les festes de Nadal. Les activitats que es van dur 

a terme van ser de diferents tipus: manualitats, cuina, gimcanes, sortides... 
 

 
 

Cal destacar el taller de creació de jocs de taula, on es van elaborar tres jocs "gegants" amb 

els quals es va poder jugar al casal i es continuen utilitzant al menjajocs. 

 

 
 

Cada dia es començava el casal ballant per despertar-se i gràcies al bon temps van poder sortir 

molt a fora. 
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Es va fer un pal per "fer cagar" el tió, una espalmatòria per guarnir la taula de cap d'any, 

galetes de mantega, la carta dels reis, una gimcana del dia dels innocents... 

Cada dia es començava el casal ballant per despertar-se i gràcies al bon temps van poder 

sortir molt a fora. 

 

 

  
 

 

Per acabar,  des de DETOTSCOLORS voldrien agrair a totes aquelles famílies que 

confien en ells. 

 

Si voleu accedir a totes les fotos del Casal, i d’altres activitats, les podeu veure a 

https://ampavia.wordpress.com/fotos/  
 

https://ampavia.wordpress.com/fotos/
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LA TRADICIÓ DELS OUS DE PASQUA    

Existeixen vàries teories per a determinar la procedència dels Ous de Pasqua. Per un costat hi ha qui 

defensa que es basa en tradicions paganes, ja que l’ou ha estat des de sempre un símbol de vida i 

fertilitat, al qual se li atribuïa un paper important a totes les celebracions de l’inici de la primavera, 

dates que coincideixen amb les de la Setmana Santa cristiana.  

 

Per una altra banda, hi ha la teoria de que té origen cristià, ja que al segle XIII es van començar a 

pintar els ous com a una manera de conservar aquest aliment durant la quaresma, donat que era un 

aliment prohibit per l’església. Els seguidors d’aquesta tradició, els desaven banyats en una fina capa 

de cera líquida per mantenir-los frescos. Una vegada terminada la Quaresma, es reunien davant 

l’església de la seva ciutat i menjar-los i regalar-los. 

 

 

 

Fa 5000 anys a.C. a la Xina es van començar a regalar com a símbol d’amistat ous tenyits de vermell 

durant les festes de l’equinocci de primavera. Aquest color significa llarga vida i felicitat a la cultura 

xinesa. Més endavant els Perses van començar a pintar i intercanviar entre ells ous daurats i pintats 

molt minuciosament.  

 Anys més tard als Països Eslaus, es portaven cistelles plenes d’ous el Dissabte Sant abans de 

la missa pasqual per ser beneïts i ser consumits per esmorzar el Diumenge de Pasqua a les 

cases. A Rússia, durant l’època dels tsars s’elaboraven  joies en forma d’ou fins la revolució, 

arribant a ser molt famosos els dissenyats pel joier Fabergé. 
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Aquesta tradició va ser portada als EEUU pels colons alemanys on també van portar el conillet de 

Pasqua. 

Antigament, es creia que els ous que es menjaven durant la Pasqua havien de trencar-se colpejant-los 

amb un altre; sinó portava mala sort. Així, era habitual en l’àpat familiar trencar els ous amb un altre 

familiar, d’aquesta manera es creia que s’estrenyien els llaços familiars. D’aquest costum en deriva la 

dita “haver-se trencat els ous amb algú“, una manera de dir que se li té simpatia a algú. 

 

Una altra tradició estesa en diverses comarques del nostre país, era menjar una truita el dilluns de 

Pasqua, i com més ous tingués millor, amb cansalada o botifarra a dins. 

De la importància que tenia menjar truita i ous en general durant aquesta diada, en dóna testimoni 

aquest refrany rossellonès: 

Pasqua sense truitada 

com Nadal sense torronada 

Pasqua sense ous, 

com Nadal sense torrons. 

Els ous també s’incorporaven a les postres, que consistien en una coca amb forma rodona feta a casa, la 

Mona de Pasqua. Els padrins acostumaven a regalar-les als seus fillols fins que feien la primera 

comunió i s’hi posaven tants ous com anys tenia l’infant. 

 

A poc a poc les mones es van anar fent més elaborades i el 1875 ja es té notícia d’una mona amb una figura 

al mig. 

El nom de “mona” es pot explicar pel fet que algunes pastisseries posaven al mig la figura d’un mico. Per 

altra banda, també podria provenir del món àrab, en què el mot “mona” equival a fer un present o un regal 
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A poc a poc les mones es van anar fent més elaborades i el 1875 ja es té notícia d’una mona amb una 

figura al mig. 

 

El nom de “mona” es pot explicar pel fet que algunes pastisseries posaven al mig la figura d’un mico. Per 

altra banda, també podria provenir del món àrab, en què el mot “mona” equival a fer un present o un 

regal per part d’un servent a un superior, i aquest regal consistia en un queviure o alguna cosa de 

menjar. Aquest costum es podria haver estès cap a Roma, on aquesta ofrena hauria pres el nom 

demonus i com que aquesta va adoptar la forma de pastís o de coca el nom es va estendre a la coca que 

simbolitzava el regal. 

Aquest nom i costum va passar cap a casa nostra, on es barregen els ous tradicionals d’aquest moment 

de l’any amb l’afany de menjar pastisseria com un gest de cristianisme. Així doncs, era habitual a la 

mona trobar dues tires que formaven una creu (símbol cristià) per subjectar els ous; mitjançant 

aquest fet es voldria esborrar l’origen pagà d’aquesta tradició. 

 

Extret del Costumari català de Joan Amades. 
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MANUALITATS AMB OUS DE PASQUA 

 
Com tenyir ous de Pasqua?  

http://pagingsupermom.com/2013/03/how-make-easter-egg-dye/ 

1 tassa d’aigua bullint 

2 culleretes postres vinagre blanc 

10-20 gotes de colorant alimentari 

Afegir els ingredients al recipient que es vulgui i barrejar bé. Repetir per a cada color.  

Submergir un ou dur dins del tint durant 5 minuts o més si es vol un color més intens. Deixar 

assecar. 

 
ORANGE :: 17 yellow + 3 red 

PLUM :: 10 red + 4 blue 

PURPLE :: 15 blue + 5 red 

TEAL :: 15 green + 5 blue 

MINT :: 12 green + 4 yellow + 2 blue 

LIME :: 15 yellow + 5 green 

 

 

 

 

desitjat, treure les restes i deixar refredar una mica)  i segon tenyir els ous (posar els ous dins 

del líquid fet anteriorment i llavors fer-lo bullir uns 10 minuts). 
Vermell: ceba vermella; taronja: ceba groga; groc: cúrcuma 2-3 cullerades de postres per tassa 
d’aigua; lila: ½ tassa nabius per 3 tasses d’aigua;  verd: aigua de nabius i 1 cullerada postres cúrcuma; 
blau: col llombarda (1/4-1/2 cap tallada) per 3 tasses d’aigua. 

http://pagingsupermom.com/2013/03/how-make-easter-egg-dye/
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Si es volen fer servir tints amb ingredients naturals, el procés es realitza en dos 

passos. Primer elaborar el tint (fer bullir tres tasses d’aigua, tres cullerades soperes de 

vinagre blanc i l’aliment que es vulgui fer servir i deixar 20-30 minuts fins que l’aigua agafi 

el color desitjat, treure les restes i deixar refredar una mica)  i segon tenyir els ous 

(posar els ous dins del líquid fet anteriorment i llavors fer-lo bullir uns 10 minuts). 

 

Vermell: ceba vermella; taronja: ceba groga; groc: cúrcuma 2-3 cullerades de postres per 

tassa d’aigua; lila: ½ tassa nabius per 3 tasses d’aigua;  verd: aigua de nabius i 1 cullerada 

postres cúrcuma; blau: col llombarda (1/4-1/2 cap tallada) per 3 tasses d’aigua. 
 

 
 

 

Més idees per decorar ous 
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                     BOna Pasqua a tots! 
 

 
 

 

                                         
                                   
 

                                              


