
 

U N A  E S T O N A  A M B  E L S  T E U S  F I L L S  

ROSA DE SANT JORDI 

QUÈ NECESSITEM: 

 Una ouera de cartró 
 Pintura verda (aquarel.les o témperes)  
 Paper de seda vermell i verd 
 Filferro 
 Una canya de refresc 
 Cola 
 Tisores  
 Dues espigues de blat 
 Cinta de senyera catalana 

COM HO FEM? 

Primer de tot, tallarem l’ouera i la pintarem de verd (l’ouera serà la base de la rosa). Mentre s'asseca, 
tallarem el paper de seda amb una amplada d'uns 5-8 cm, i la començarem a enrotllar fent que 
quedi desigual (estem fent els pètals de la rosa)... lligarem la part de baix amb el filferro. quan la 
pintura de l’ouera està seca, farem un foradet a la part de baix, i hi passarem el filferro que subjecta 
els pètals vermells i que l’enrotllarem a la canyeta. Llavors tallarem el paper de seda verd, amb tires 
d'un centímetre, més o menys, que enrotllarem amb l'ajuda de la cola a la canyeta (i será el tronc de 
la rosa). Un cop tenim la rosa feta hi afegim les dues espigues de blat i les subjectem amb la cinta de 
la senyera catalana. I…ja teniu la rosa de Sant Jordi per regalar a qui més estimeu!!! 

 

ENTRETENIMENTS 

 

 

 

 

 

 
 

De L’Escola Santa Maria d’Avià 
 

 

 

a càrrec de Jordi Royo, psicòleg clínic. 
 

 

Dissabte 21 de maig de 2011, a les 19:00 hores. 

Hotel d’entitats d’Avià. (edifici de l’antic ajuntament i de les 

escoles velles) 
 

 

En l’àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus 

de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la manca de 

participació en el repartiment de les tasques domèstiques; 

l’exigència desmesurada d’amplis horaris d’oci i sortides; la negociació 

relacionada amb els diners i amb la seva destinació; i l’excessiva 

exposició a formes d’oci paralitzants: televisió, mòbil, Internet, etc. 

Aquests joves adolescents contemporanis reclamen cada vegada més 

autonomia subvencionada, i l’autoritat paternofilial de les generacions 

anteriors s’ha transformat ara en la dictadura de la negociació 

continuada. 

Els beneficis d’aquest llibre són per a la “Fundació Portal”, d’ajuda a 

nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. 
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Novetats AMPA: 
 

LLIBRES CURS 2010 – 2011: 
 

 Aquest any fem una petita variació respecte 

l’any passat en el tema dels llibres, amb la 

intenció de fer-ho més còmode i viable per a 

tothom. Entre una setmana i quinze dies 

abans d’acabar el curs repartirem a cada 

nen/a la factura i el paper de pagament, 

juntament amb la resta de documentació 

d’extraescolars i socialització que es donava 

el dia que es venien els llibres. El full de 

pagament dels llibres i el de la socialització 

caldrà portar-los abans que s’acabi el curs, 

d’aquesta manera, ja disposarem de tota la 

documentació i no serà necessari passar a 

recollir els llibres com hem fet fins ara, sinó 

que els nens els trobaran junt amb el 

material a la classe el primer dia d’escola. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
Aplicació de les subvencions a les 

activitats extraescolars de l'escola de 

Santa Maria d'Avià. 
A principi de curs la Junta de l'Ampa quantifica 

tots els ingressos rebuts en concepte de 

subvencions per activitats extraescolars. 

Recordem que desde l'Ampa es sol·liciten 

subvencions per altres conceptes com els 

Casals, Llibres, etc...  i que en tots els casos 

n'hem de justificar la seva aplicació. 

A partir del total disposat per aquest 

concepte, la Junta de l'Ampa revisa i aprova 

com es distribueixen, per tal que tothom qui 

realitzi activitats extraescolars en surti 

beneficiat. Enguany, s'ha distribuit de la 

següent manera: 

-Les subvencions específiques per a l'activitat 

de Piscina s'han aplicat directament reduïnt la 

quantia de la quota trimestral.  

-Les subvencions per a activitats extraescolars 

en general s'han dividit proporcionalment 

segons el número d'inscripcions, en tres blocs. 

Anglès, Blocs Infantils i Activitats Extraescolars 

(excepte Piscina, que té les seves específiques 

i Cant Coral, que té ja un preu simbòlic).  

-La part trimestral d'anglès es va acordar que 

s'utilitzaria per a la compra del material 

necessari per a dur a terme l'activitat al llarg 

del curs.  

-La part trimestral corresponent als Blocs 

Infantils s'apliquen per a reduir la quota 

mensual dels nens que en fan ús.  

-I la part trimestral de les Activitats 

Extraescolars s'apliquen reduint la quota 

trimestral.  

Com que en el moment de fer el càlcul no 

sabem quants nens tindrem inscrits, el fem a 

partir del número de nens i nenes inscrits al 

trimestre anterior. D'aquesta manera les 

possibles diferències es compensen al següent 

trimestre amb el marge de subvenció pendent 

d'aplicar, minorant o augmentant la reducció a 

aplicar a la quota trimestral. Enguany, en el 

bloc de les Activitats Extraescolars, enlloc 

d'aplicar el total sobre el 2on i 3er trimestre, 

com s'ha fet a Anglès i Blocs Infantils, hem  

els nens i nenes de sisè deixaran de banda les 

vacances i es posaran a vendre llibres a la 

parada que muntaran  a la plaça de l’Ateneu. Us 

hi esperem! 

Però, perque cap companya ni company de 

l’escola es quedi sense llibre, el divendres 

abans de les vacances de Pasqua, els nens i 

nenes podran comprar el seu a una parada que 

es muntarà dins del recinte escolar.  

També hem fet la venta de samarretes, triades 

i dissenyades pels nes i nenes de 6è, durant 

dues tardes a l’escola, però si encara no en 

teniu una, la podreu comprar o encarregar-la a 

la parada de Sant Jordi, si aquell dia tampoc hi 

podeu ser, no patiu , les nenes i nens de sisè ja 

s’encarregaran de buscar-vos perque pugueu 

lluir la samarreta d’aquest curs! 

 

Anem al teatre ! 

 

Aquest  trimestre és un bon moment per a 

gaudir dels caps de setmana plens 

d’activitats musicals d’arreu. Us en 

presentem diverses propostes, a Barcelona 

i a Manresa. 

El teatre Kursaal de Manresa ofereix una 

bona programació infantil, dins els cicles 

“Imagina’t”, “Petit Kursaal” i “Serveis 

educatius”, que ofereixen programació 

estable d’espectacles de públic familiar 

dels 2 als 12 anys i que es fan, 

respectivament al Teatre Conservatori, 

Sala petita, i a la Sala gran del Kursaal , 

respectivament.  Alguns dels espectacles 

que s’hi podran veure aquest trimestre 

son “La petita flauta màgica”, “Tortuga, 

L’illa d’en tresot” o “Cuac”, espectacles 

itinerants que ja fa temps es vénen 

representant als teatres catalans, on la 

música hi té sempre un paper destacat, 

però es conjuga amb el teatre de titelles, 

pallassos, ballarins i la narració 

d’històries apassionants. Preus de 5€ - 10 € 

A Barcelona, disposem d’una àmplia 

varietat de propostes, però sobretot 

destaquem els concerts en família que 

organitza l’Auditori, per a infants 

d’entre els 3 mesos i fins als sis anys. 

Aquesta programació és especificament 

musical, i alguns dels títols a representar 

properament són “Wimoweh”, “El més petit 

de tots”, “Sona Bach” o “Músiques d’arbre”. 

Preus de 10€ - 12 €  

Un cop a l’Auditori, no podem deixar 

d’anar al Museu de la Música, que està 

situat al mateix edifici. Tots els diumenges 

a les 11 h. del matí hi fan visites 

dinamitzades per a famílies, i a la tarda hi 

fan música en viu i contes familiars sota 

el títol “Silenci, fem música”. Aquestes 

activitats son gratuïtes o bé van incloses 

dins el preu de l’entrada al museu, de 3 €. 

Val la pena donar un cop d’ull a les 

seves planes web, són atractives i s’hi 

pot comprar o reservar l’entrada.  

 

www.kursaal.cat – 

www.auditori.cat  - 

www.museumusica.bcn.cat 
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