
Fem treballar la creativitat!!! 
 

PRIMERA MANUALITAT PRIMERA MANUALITAT PRIMERA MANUALITAT PRIMERA MANUALITAT     

Els papers endreçats amb aquest sol fet amb clips 
Material necessari:  7 clips de paper, 1 cotó rodó, 2 ulls mòbils, 

1 tros de cartró, cola, tisores i un retall d’iman. 
 
Primer tallem un cercle de cartró, hi posem cola i enganxem els clips d’un en un amb la part que 

subjecta el paper cap enfora. Hi posem cola i enganxem el cotó. Un cop fet això enganxem els ulls mòbils al 
damunt del cotó. Girem la peça i posem cola al cartró i tot seguit i enganxem l’iman.  

Ja tenim una peça ben bonica i útil per al nostre escriptori!!! 
 
SEGONA MANUALITATSEGONA MANUALITATSEGONA MANUALITATSEGONA MANUALITAT    

Posagots fets amb cintes. 
Material necessari: Cartró o làmina de suro, tisores, cola, cintes de 

colors o tires de roba, escuradents rodons i vernís. 
 
Agafem un escuradents i comencem a enrotllar la cinta o el tros de 

roba sobre si mateix de manera que quedi ben ajustat. Un cop tinguem 1 cm 
aproximat d’espessor ja es pot retirar l’escuradents, si volem afegir un color 

nou, s’ha d’enganxar amb l’anterior i repetir-ho tantes vegades com colors volguem posar-hi fins a tenir la 
mida del posagots desitjada. Calquem el posagots al suro o al cartró i el retallem a la mida. 

Per a donar brillantor i resistència al posagots, li posem una capa de vernís enduridor, igual que al 
suro o cartró que farem servir de base. Un cop sec, els enganxem aplicant la cola i esperem que estigui ben 
sec.  

També podem fer-los amb serpentines de colors, però haurem d’anar molt en compte ja que es 
trenca fàcilment. 

 
Tercera manualitatTercera manualitatTercera manualitatTercera manualitat    

 

Portallàpissos divertits 
 
Material necessari: Tub de paper higiènic, llavors de carbassa o d’altres, pintures 

acríliques o temperes, pinzells, cartolina o cartró i cola. 
 
Retallem pestanyes d’1 cm. aprox. en un extrem del tub de paper i les doblem 

enfora. Dibuixem un cercle en el cartró 1 cm. més gran que les pestanyes obertes del tub 
posat amb les pestanyes enfora. Aquest cercle ens farà de base del portallapissos.  Ara enganxem les 
pestanyes al cercle de manera que ens quedi centrat. 

Pintem les pipes de carbassa o llavors dels colors que més ens agradin. Encolem el tub de cartró i 
anem enganxant les pipes i les llavors fent sanefes, dibuixos o com més ens agradi, al nostre gust. Fem el 
mateix amb la base. 

Ho deixem eixugar i ja hi podem posar els nostres bolígrafs, llapis i colors favorits, o bé en podem 
fer un per a cada cosa...   Tu tries. 

 

Butlleti informatiu. . . Ampa 
De l’Escola Santa Maria d’Avià 
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L’’’’EDITORIAL d’Estiu::::�������� ���� ���� ���� RECICLATGE DRECICLATGE DRECICLATGE DRECICLATGE D’oli’oli’oli’oli    

    
 
En totes les cases, cada dia, es generen restes d'oli vegetal usat, com a conseqüència de l'elaboració dels aliments.  
L'oli vegetal procedent de les llars, del sector de la restauració i de la indústria alimentària, una vegada han perdut la 
seva utilitat culinària, és un producte contaminant que no s'elimina en tirar-lo a la pica; per aquest motiu, és necessari 
reciclar-lo.  
   
Conseqüències negatives de no reciclar-lo  

• Se solidifica i es queda adherit als desguassos 
de les cases i a la xarxa general de 
clavegueram amb el perill d'embossament.  

• Complica el procés de recuperació de les aigües 
residuals que recullen les depuradores locals, 
en dificultar el seu funcionament i disminuir la 
vida mitjana d'aquestes instal·lacions.  

• Un litre d'oli usat pot contaminar fins a 1.000 
litres d'aigua. Els olis arriben als rius i formen 
una pel·lícula superficial que impedeix el normal 
intercanvi d'oxigen, de manera que altera 
l'ecosistema. 

Beneficis del reciclatge de l'oli vegetal usat  

• Es contribueix a la conservació del medi 
ambient, tan castigat pels vessaments de 
residus contaminants.  

• Es poden fer sabons i productes de cosmètica.  
• Es disminueix el consum de combustibles 

fòssils, en produir biodièsel, que redueix les 
emissions produïdes pels processos de 
combustió i es degrada totalment de manera 
natural.  

Per tot això, és molt important que emmagatzemem l’oli usat a casa fins que en tinguem un pot o garrafa plè i el portem 
directament a la deixalleria, on el reculliran sense cap cost per a nosaltres i el portaran a reciclar. 

Si tots col·laborem, deixarem l’herència d’uns bons hàbits per les generacions següents i un planeta una mica millor. 

ATENCIÓ  PARES I MARES!!! 
 
L’AMPA fa una tasca que ens beneficia a tots els pares i mares de l’escola, és una tasca constant, en la que 
cal invertir moltes hores. 
Aquest any ens diu adéu la Gemma Soler que porta ja quatre anys a l’AMPA fent de secretària i vetllant del 
bon funcionament de l’extraescolar de piscina. Des d’aquí li volem agrair tot el seu treball. 
 
MOLTES GRÀCIES GEMMA PEL TEU TEMPS, ESFORÇ I DEDICACIÓ!!! 
 
Fem una crida a tots als pares i mares que vulguin col·laborar en aquest o en altres temes dedicant una mica 
del seu temps per a continuar i millorar la gestió de l’AMPA i la proposta d’activitats adreçades als nostres fills 
i filles. 

PG. INDÚSTRIA, Nº 20 -08600  

Agraïm la col·laboració de 
: 

Les persones que formem part de la 
junta de l’AMPA, us desitjem que 
tingueu molt bon estiu i que gaudiu 
tant com pogueu de la companyia 
dels vostres fills i filles. 



  

NOVETATS AMPA: 
 

LLIBRES CURS 2010 LLIBRES CURS 2010 LLIBRES CURS 2010 LLIBRES CURS 2010 ––––    2011201120112011::::    

RECORDEU!!! 
LA VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2010-2011, 
ES FARÀ EL DISSABTE DIA 3 DE JULIOL DE LES 
9H FINS LES 13H.  
El dia 3 de juliol s’entregaran els llibres a canvi del 
rebut de pagament segellat per l’entitat bancària. 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

 

CONEGUEM LES PERSONES: 

-QUI FA LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURALS 

AMB LA MAINADA? 

 
INFORMÀTICA AMB LA MAI: 

Des de l'Ampa m'han demanat que 
parli una mica sobre les classes 
d’informàtica. A banda de fer-vos cinc 
cèntims del que fem i donar-vos la 
meva opinió, he pensat que el millor 
era fer arribar l'opinió dels meus 
alumnes. 
Tot el que treballem a classe queda recollit en el blog 
que us convidem a visitar: www.infoavia.wordpress.com. A 
banda del que podeu veure en el blog també hem fet: 
  
Xerrades sobre temes i neguits que tenen els vostres 
fills.  
Sortides al pati on hem fet activitats relacionades amb 
la informàtica (fotos per penjar al blog, el joc del teclat 
gegant...) 
Aprendre a escriure amb el teclat (ordinografia). 
Buscar informació a la xarxa i saber-la contrastar.  
Incidir en les mesures que cal prendre respecte la 
seguretat a la xarxa. 
 
Els comentaris d’alguns alumnes: 
 
M'agrada molt informàtica, us recomano que vingueu 
perquè la Mai ho fa molt bé. Roger P. – 5è. 
 
M'agrada molt perquè ho porta tot pensat, ho fa molt bé 
i ho explica les vegades que cal. Roger F. – 6è. 
 
M'agrada molt perquè aprens més coses de l'ordinador i 
perquè la Mai ho fa molt bé, ho recomano molt a tothom. 
Roger Ú. – 5è. 
 
M'agrada molt venir a informàtica perquè la Mai fa les 
classes molt divertides, aprens molt i us recomano que 
aneu a informàtica perquè us ho passareu molt bé. - 
Genís V. – 5è. 
 
 
 

M'agrada perquè fa les classes que no són avorrides. 
Que les classe siguin divertides costa més perquè costa 
prendre atenció, però fent les classes divertides s'aprèn 
molt més. Aleix P. - 5è. 
 
M'agraden molt les classes d'informàtica perquè així 
aprens coses. Joan C. – 6è. 
 
A mi m'agrada informàtica perquè hem après moltes 
coses, no només fem ordinador també fem jocs i altres 
coses i he après molt. Sara M. - 4t. 
 
El que m'agrada és que a més d'aprendre coses amb 
l'ordinador també aprenem amb jocs. Maria M. - 4t. 
 
A mi m'han agradat molt les classes d'informàtica 
perquè he après a escriure i moltes altres coses gràcies 
als jocs. Marina R. - 4t. 
 
Jo he après moltes coses durant aquest curs 
d'informàtica i  crec que n'aprendré moltes més. Raquel 
P. - 4t. 
 
M'agraden les classes perquè quan no venia aquí sabia 
d'ordinadors però no tant com ara, he après moltes 
coses sigui a través dels jocs , o a través de l'ordinador 
fent treballs. Jèssica G. - 4t.  
 
Les classes d'informàtica m'han agradat molt perquè 
m'ha ajudat a escriure molt bé, encara escric una mica 
així, així. També he après a fer anar l'ordinador. Estel B. 
- 4t. 
 
A la classe d'informàtica he après moltes coses sobretot 
a escriure amb el teclat que abans no en sabia, ara ho 
faig més bé i m'ha agradat molt. Jordi F.- 4t. 
 
A mi m'agraden molt les classes d'informàtica i he après 
molt a escriure amb el teclat a través de jocs que fem 
per aprendre. Maria V. - 4t. 
 

ANGLÈS AMB TRINITY COLLAGE LONDON 

 

El principal objectiu de les 
nostres classes és el d’ajudar als 
nens i nenes a tenir un gran 
ventall de vocabulari i 
estructures comunicatives per tal 
de poder ser competents en la 
llengua anglesa. Per aconseguir-ho, utilitzem una gran 
varietat d’activitats i recursos: fitxes, jocs, cançons, 

històries, titelles, etc. 
Així doncs, intentem que els nens i 
nenes aprenguin anglès a la vegada 
que passen una estona divertida i 
entretinguda. 

 
 

CERÀMICA AMB LA TERESA FONT 

Per als infants, fer ceràmica es 
experimentar, primer s’ha de crear, 
donar forma i un cop llest, s’hi ha de 
posar color i els posem al forn. Quan 
surten del forn tenim la sorpresa de 
veure com ha canviat, i que brillant que 

és. A la mainada li agrada empastifar-
se les mans i a vegades la cara, dona 
una gran satisfacció veure la cara de 
contents que posen  els nens i nenes 
quan porten les seves obres a casa. 
 

 

CANT CORAL AMB EL XAVI LLOBET: 

 
Aquest curs els nens i nenes que han estat als grups de 

cant coral han treballat de valent. 
El grup dels grans han participat 
en diferents concerts però potser 
destacaríem el Concert Simfònic 
que va tenir lloc a Berga en el que, 
sota la direcció de Lluís Caballeria, 
vàrem tenir l'oportunitat 

d'interpretar un conjunt de cançons 
populars catalanes acompanyats 
d'orquestra de corda. Remarcar la 
bona acollida que va tenir el cap de 
setmana a "Les Vinyes". Un bon 
nombre de nens i nenes van passar 
dues nits ben divertides, cantant, 
jugant i potser dormint poquet. 
Destaquem la gran assistència dels 
més petits, els de 6 anys, alguns dels 
quals no s'havien quedat mai a dormir 
fora de casa. 
No ens podem oblidar però dels més 
petits encara. Aquest any hem estat 
treballant una cantata molt bonica: "el 
nen enamorat de la lluna". Molts 
d'ells, van viatjar fins a Taradell, per 
estrenar aquesta obra composada 
especialment per l'ocasió.  
El diumenge dia 20 de juny a les 
12.45h. a l'Ateneu es va fer un petit 
concert amb les principals obres que 
hem treballat aquest curs, des dels 
més petits de tres anys fins als més 
grans. 
 
 
LES JOGUINES...LES JOGUINES...LES JOGUINES...LES JOGUINES...    

Si teniu joguines de tipus didàctic, 
pilotes, cubs, anelles... que ja no 
utilitzeu a casa els podeu portar a l’escola! A més a 
més de divertir-nos molt compartint-les amb els 
companys i companyes, també ens ensenyen que hi 

ha nens que estan sols o mancats de joguines. Per 
això, els ninots de peluix o les bicicletes es poden 
portar a llocs com Càritas, on de ben segur que els 
faran arribar als braços d'algun menut que els 
necessiti i el faran molt feliç. 
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  Saps 
com es diuen 
aquests 
animals?  
  Fes 
servir les 
lletres que hi 
ha a sota. BUSCA LES 9 DIFERÈNCIES 


