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TOTES LES INFORMACIONS REFERENTS A L’AMPA DE L’ESCOLA DE SANTA MARIA D’AVIÀ LES TROBAREU ACTUALITZADES A: 

http://ampavia.wordpress.com/ 
 

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 diem adéu l’Anna Mª Pou, el Jordi Vall, la Beatriu Durán, la Sandra García, la Beth 

Buscall, la Núria Santmantí i Maria Santanach com a membres de l’AMPA. Des d’aquí dónem les 

gràcies a tots i totes per la tasca que han fet, i recordem que les places que queden lliures 

s’ocuparan voluntariament o per votació, si cal, a principi del nou curs. Donem tots els nostres 

ànims i suport als nous membres per la tasca que faran amb il·lusió 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. 
 

PROPOSTES PER AQUEST ESTIU... 
 

Pàg. 1 
Pàg. 12 

http://www.cimdaligues.com/
http://www.naturlandia.ad/ca/hivern/index.aspx


Xerrada entorn del llibre “Els rebels del benestar”, a càrrec de Jordi Royo Isach 

 

El passat dissabte 21 de maig a les 19:00 h. l’Ampa va organitzar una xerrada  sobre els 

adolescents a càrrec d’en Jordi Royo Isach, psicòleg clínic, entorn del llibre “Els rebels del 

benestar” (Ed. ALBA 2008) del qual n’és l’autor. La xerrada va comptar amb l’assistència 

d’unes 60 persones que 

gairebé van omplir la sala 

gran de l’Hotel d’Entitats 

que estrenava les seves 

instal·lacions amb aquest 

acte. 

La xerrada va tenir una 

durada de dues hores, en 

què es va tractar una 

extensa varietat de temes 

que envolten el 

creixement dels nostres 

fills; des de la explicació 

fisiològica i neuronal del 

canvi d’un nen que esdevé 

adolescent, i còm aquestes transformacions afecten les relacions amb la família. 

L’autor del llibre, va fer només un esbós dels temes que en el mateix s’hi amplien més 

extensament, com ara les drogues, tabac i alcohol; problemes alimentaris, anorèxia, bulímia i 

vigorexia; internet, el joc i les compres compulsives; sexualitat segura i responsable; preguntes 

que els adolescents no saben a qui demanar-les; adolescents i joves violents, violència familiar i 

escolar.  

Ens va fer veure que la clau de tot comença per uns pares ben informats, amb capacitat de 

resposta i amb la suficient comprensió per entendre les dificultats que està patint l’adolescent, 

sabedors que créixer mai no és fàcil.  

Tres indicadors d’avaluació: quin és el seu rendiment escolar?  

– còm fa ús del seu temps lliure? – còm administra els seus diners?. La resposta a aquestes 

qüestions, ens pot donar una orientació per saber si hem de cercar ajuda. 

En paraules de Jordi Royo, “el fet d’haver tingut èxit com a pares d’un nen no pressuposa, 

tenir-lo com a pares d’un adolescent”. 

L’èxit de la xerrada ens engresca a iniciar un cicle de cara al curs vinent, de caràcter 

trimestral i sobre temàtiques entorn dels pares, fills i família, temes que no podem deixar en 

mans d’altres perquè són els nostres infants, aquells que aviat deixaran de ser-ho. 
 

 

 

 

 

Pàg. 2 Pàg. 3 

http://www.catalunyaenminiatura.com/indexn.php?iweb=18&lg=2
http://youtu.be/IR7EL0YCZx0
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html


 

 

Aquest és un escrit d’opinió d’uns que avui només som pares i que 

un dia també vam ser alumnes. Constatem en veu alta la percepció 

que si seguim per aquest camí seguirem empobrint indefinidament 

la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles. Fins 

on?   

 

Entenem que la pregunta fonamental que ens hem de fer, tant 

polítics, com el col·lectiu de mestres i de pares és evident. Les 

decisions que es prenen per a dirigir el sistema educatiu tenen 

com a objectiu absolutament prioritari aconseguir el millor per 

l’aprenentatge dels nostres fills i filles?  

 

Tenim un sistema educatiu que a conseqüència de moltes pressions 

i concessions per totes les parts està atrapat per múltiples i 

continuades pugnes,  que tot i que puguin ser legímites 

legalment, no van en la mateixa direcció que el que entenem ha de 

ser prioritari: repetim, el millor marc per l’aprenentatge de la 

canalla. Per aquest camí, doncs; no anem bé! 
Pàg. 4 
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La última... ara, en nom de la crisi o del que vulgueu, menys del 

que hauria de ser realment important, s’elimina la sisena hora 

del sector públic! Uns profans com qui us escriu, entendríem que 

si els que hi entenen decideixen que la sisena hora és 

contraproduent, es tregui definitivament. Però no entra al cap de 

ningú que l’escola concertada i privada la mantingui 

invariablement de fa molts anys, integrada en el seu pla 

d’estudis. (Mai no n’han dit sisena hora. S’anomena, mates, 

educació física, medi, català...)  Torna a ser evident que si es 

treu, no és per millorar l’ensenyament.  Aleshores hi ha qui diu 

que als països nòrdics es fan menys hores i va millor. –Oi tant 

que sí!, si la gràcia no és fer més hores per que sí!  Però el 

sistema educatiu d’aquests països està a anys llum del nostre. 

L’ensenyament té un reconeixement social preeminent. A un mestre 

se’l reconeix, respecta i també se li exigeix com al que més. 

Això no s’arreglarà d’avui per demà... però quan arribarà al 

govern algú amb el coratge per començar a redreçar la situació 

pensant a mig i llarg termini. 

 

Siguem clars, si fem números 1h/dia menys durant tota la primària 

actual (6 cursos), significa més d’un curs lectiu de sis hores 

diàries, que els nostres fills deixen de rebre. No hi devem 

entendre gens, però més de 1000h lectives a primària han de poder 

donar per molt. Només amb lectura i amb comprensió, que és la 

mare dels ous de la capacitat futura dels nostres fills i filles 

en tots els àmbits, la millora ha de ser significativa. Altra 

cosa és com cada centre pugui gestionar aquesta hora amb els 

recursos actuals. Enlloc de carregar-se la sisena hora... que la 

dotin de recursos per oferir-la amb garanties.  

 

A tots els governs que hem tingut i tenim: que no els queda clar 

que el futur són els nostres/seus fills i filles? Que no és 

prioritari que l’ensenyament rutlli? Doncs per què no alleugerir-

ne la burocràcia improductiva i contraproduent pel desgast que 

suposa en els professionals, i dotar-la de més gent qualificada. 

No creieu que al nostre país també hauríem d’aconseguir que ser 

mestre fos un dels oficis més valuosos, exigits, sí; però també 

més valorats i respectats per la societat? És en aquesta direcció 

que creiem s’ha de treballar a mig i llarg termini. Pensar que 

passats els quatre anys ja és cosa d’un altre, és tant com pels 

pares, pensar que què importa el que pugui passar d’aquí a 

cinquanta anys si la majoria ja no hi serem... D’això senyors 

se’n diu  E G O I S M E, i és a les nostres mans plantar-li cara. 

 

Als pares: portant els nens a l’escola estem confiant part de 

l’educació dels nostres fills als mestres. Doncs respectem-los i 

fem-los costat, malgrat que el sistema d’avui no sigui gaire 

favorable. I a casa... cadascú fem el que podem, segur; però 

esforcem-nos més a fer pinya. És a les nostres mans que valors 

com el respecte i l’esforç, entre altres, siguin el seu bagatge  

 

quan van a l’escola. I només així començarem a donar la volta a 

la truita, permetent als mestres poder centrar-se a fer la que 

realment és la seva feina. 

 

Als mestres: us pregaríem que malgrat el marc legal complex i 

desfavorable, i l’entorn social que tenim avui per avui,  mireu 

de treure forces d’on pugueu per a  que segueixi brollant la 

vostra més brillant capacitat vocacional en el dia a dia. 

Juntament amb els pares, sou la clau del futur per les pròximes 

generacions.  

 

Jordi Vall i Lurdes Llobet 

 

 

També ens ha arribat una suggerència a l’hora de triar contes pels 

nostres fills: 

 
3 llibres alternatius als contes de sempre.  
1. LA PRINCESA NO QUIERO Y EL PRINCIPE QUIERO (PRINCESAS FABULOSAS) 

Autors  RONCAGLIA , SILVIA TEMPORIN, ELENA  
Editorial EDICIONES BEASCOA, S.A. 

Classificació Literatura infantil de 5 a 8 anys 

2. LA PRINCESA QUE LEIA DEMASIADAS HISTORIAS DE PRINCESAS (PRINCESAS FABULOSAS) 
Autors  RONCAGLIA , SILVIA TEMPORIN, ELENA  
Editorial EDICIONES BEASCOA, S.A. 
Classificació Literatura infantil de 5 a 8 anys 
 
3. SEIS MARIDOS PARA UNA RATITA 
AUTORS                                                                                     JEAN PIERRE KERLOCH,CHRISTIAN 
GIBBAUD 
EDITORIAL                                                                                JAGUAR 
 

Meritxell Puig 
 

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. 
Pàg. 6 

Pàg. 7 

http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_scrittori.asp?scrittore=RONCAGLIA+%2C+SILVIA++TEMPORIN%2C+ELENA&idaff=0
http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=18970&idaff=0
http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_scrittori.asp?scrittore=RONCAGLIA+%2C+SILVIA++TEMPORIN%2C+ELENA&idaff=0
http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=18970&idaff=0


 
 

 

 

 

 

 

COMIAT DELS ALUMNES DE SISÈ 

 

 

 

 

 

 

 

Sembla que era ahir, però d'això ja fa uns quants anys, que un grup de companys començàvem a la Llar d'Infants 

amb l'Araceli, la Teresa Santmartí i la M Àngels. Fèiem tot un equip el Ferran, la Rosa, el Roger Prat, la Maria 

Serra, el Genís, l'Aleix, la Gemma, l'Eva, el Marc Pujols, la Joana, l'Adrià i el Marc Gálvez i ens ho vam passar 

d'allò més bé fent un munt de treballs amb pintura (una marieta, una àliga de la Patum, una samarreta amb una 

guita...) No paràvem de gronxar-nos a les "cabassetes" i ens agradava molt pujar  a la muntanyeta i quan érem al 

capdamunt cantàvem "La merda de la muntanya no fa pudor, encara que la remenis amb un bastó..." 
Recordem que un any ens vam disfressar de pallassos i ens entrebancàvem amb la disfressa i vam decorar tota la 

llar com si fos un circ. També era molt emocionant quan per Nadal venia el Pare Noel i ens donava caramels. I ens 

fa molta gràcia recordar que quan fèiem una sortida pel poble o anàvem a l'Ateneu tots ens agafàvem a una corda 

i la mestra anava al davant. 

 

A Parvulari van arribar nous companys: la Clàudia i la Júlia a P-3 i l'Elisabet a P-5. De mestres vam tenir l'Ester a 

P-3 i la Gemma a P-4 i P-5. 

A la classe de P-3 teníem una tortuga de peluix que es deia Tuca, portava una butxaca  d'on sempre en sortien 

jocs diferents. A P-4 vam tenir una periquita que es deia Currita i una tortuga que li vam posar Tuca en honor a la 

que havíem tingut l'any anterior. La Gemma feia un sorteig amagant-se els nostres noms rere l'esquena per veure 

qui se'ls enduia a casa el cap de setmana. 

Recordem, també, que quan fèiem pàrvuls venien nens grans a jugar al nostre pati i també els grans ens feien 

representacions de teatre al gimnàs. 

A P-5 ens vam pintar una guita en un mocador de la Patum i encara molts de nosaltres el portem. 

Fèiem molts racons de jocs a la classe i ens va agradar molt l'excursió al museu de la xocolata. 

 

A Cicle Inicial vam tenir l'Agnès de tutora i a segon van arribar nous companys: la Laura, l'Àlex, el Víctor, el Gabi, 

que va tornar a marxar a 3r i l'Iván. 

Jugàvem a naus espacials al pati del darrera i també a pares i a mares, cada nen tenia un paper assignat i sempre 

feia el mateix. També jugàvem a fer boles de fang al sorral. I quan vam fer un treball sobre les fades, vam passar 

un temps jugant a fades i follets. 

L'Agnès ens llegia uns contes d'unes verdures que ens agradaven molt i fèiem redaccions explicant el cap de 

setmana. 

La Dolors Simon a l'hora de castellà ens portava un llibre molt gran que es deia Papelo i ens feia molt riure. 

La Roser, a l'hora de plàstica, ens feia trucs de màgia amb els colors. 

També recordem que quan vam treballar el projecte dels tornados ens va visitar a l'escola el Dani Ramírez, l'home 

del temps. 

Ens va agradar molt anar a Vilanova i la Geltrú, vam caminar per la platja i vam ficar els peus a l'aigua. 

 

A Cicle Mitjà, vam tenir la Seve de tutora, però també vam tenir altres mestres. Per exemple recordem que la 

Neus ens va fer un drac que es deia Esquitx i fèiem molts jocs matemàtics. El Quim sovint ens deia 

extraterrestres i ens feia riure. 

A tercer va arribar l'Alba. 

A quart vam anar a les cargoleres i ens va agradar perquè teníem els lavabos al costat de la classe i semblava que 

fóssim en una altra escola. Un dia ens van fer sortir corrent perquè hi va haver un curtcircuit i sortia fum. 

 

 

Vam fer excursions molt interessants, a l'Imax, al Poble Espanyol, a Castell de l'Areny on vam fer esports 

d'aventura... 

També vam tenir cucs de seda i vam poder veure els capolls, que dèiem que semblaven "ganxitos" i vam veure com 

en sortien les papallones. Va ser molt interessant. També vam tenir capgrossos, alguna granota i un cranc de riu 

que va portar l'Adrià. 

 

 

 

A Cicle Superior han arribat més companys: la Maria Torrella, el Roger Úbeda i el Gabi a cinquè i a sisè s'hi han 

afegit la Berta i la Zoraida. Total, que aquell petit equip que fèiem quan vam començar, amb el temps s'ha anat 

fent gran, gran i ara ja som 25. 

També hem augmentat en nombre de mestres, que tot i que la Montse ha estat la nostra tutora, n'hem tingut 

molts altres, com l'Anna Camps, la Sandra, la Isabel, l'Arantza, la Queralt, la Rosa, el Joan, la Montse de 

religió...uf! quin munt! Ens han fet treballar de valent! 

Ens han agradat molt les excursions que hem fet en aquest cicle: Les mines de St Corneli, la Tèrmica, museu dels 

dinosaures, Camadoca, el Tibidabo..., i no diguem el cap de setmana de colònies a la Carral organitzat pels nostres 

pares. 

Hem fet una sortida cada any per conèixer l'entorn, el curs passat al Grau i aquest, aprofitant la visita als Mossos 

d'Esquadra, vam anar a cal Galta, on vam veure moltes eines antigues i a la Serra de Noet on hi vam jugar molt 

fent cabanes. 

En aquest cicle també hem fet conferències i ho hem trobat molt interessant perquè hem après moltes coses. 

I de ben segur que sempre recordarem els emocionants programes de ràdio que la Teresa i l'Anna Itó ens han 

ajudat a fer i que per uns moments ens han fet sentir veritables locutors. 

 

Bé..., abans d'acomiadar-nos volem agrair l'ajut, l'estimació i paciència que hem rebut per part de tothom: 

mestres, equip directiu, monitores del menjador, de la biblioteca, de les extraescolars, personal de la cuina, que 

de ben segur trobarem a faltar els seus bons menjars, l'AMPA, per totes les activitats que ens heu organitzat i 

els conserges, especialment al Joan Lluís que aviat també deixarà l'escola. 

 

Ens fa il·lusió començar una nova etapa, ens fa il·lusió anar a l'institut perquè ens dóna l'oportunitat de conèixer 

nous horitzons i això vol dir fer-se gran; però per altra banda ens dol deixar aquesta escola on tantes persones 

ens heu ajudat a créixer i hi hem tingut moltes vivències des de ben petits. Per tant no us volem dir adéu, sinó A 

REVEURE! 

 

Pàg. 8 
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PREBENJAMI 
DATA CASA  FORA RESULTAT 

06/11/2010 VEDRUNA AVIA 5 1 

13/11/20010 AVIA VEDRUNA-  B 1 8 

27/11/2010 AVIA CEIP GIRONELLA 0 5 

04/12/2010 AVIA ANUNCIATA 4 2 

11/12/2010 PUIGCERDA AVIA 2 1 

08/01/2011 BAGA AVIA 10 0 

15/01/2011 AVIA GUARDIOLA 0 2 

29/01/2011 AVIA ST. JORDI 0 1 

05/02/2011 CE BERGA AVIA 6 2 

12/02/2011 AVIA ST.JOAN 3 3 

          

19/02/2011 AVIA VEDRUNA 1 2 

26/02/2011 VEDRUNA-B AVIA 6 0 

19/03/2011 CEIP GIRONELLA AVIA 1 4 

26/03/2011 ANUNCIATA AVIA 1 6 

02/04/2011 AVIA PUIGCERDA 3 4 

16/04/2011 AVIA BAGA 6 4 

30/04/2011 GUARDIOLA AVIA 8 1 

14/05/2011 ST. JORDI AVIA 2 1 

21/05/2011 AVIA CE BERGA 4 6 

28/05/2011 ST. JOAN AVIA 6 2 

BENJAMI - A 
DATA CASA  FORA RESULTAT 

06/11/2010 VEDRUNA AVIA 3 3 

13/11/20010 AVIA VEDRUNA-B 5 1 

20/11/2010 AVIA AVIA 4 3 

27/11/2010 AVIA CEIP GIRONELLA 5 1 

11/12/2010 PUIGCERDA AVIA 1 10 

18/12/2010 AVIA STA. EULALIA 14 1 

08/01/2011 BAGA AVIA 6 7 

15/01/2011 AVIA GUARDIOLA 1 1 

22/01/2010 CASSERRES AVIA 2 3 

29/01/2011 AVIA ST.JORDI 2 4 

12/02/2011 AVIA ST.JOAN 2 1 

          

19/02/2011 AVIA  VEDRUNA 7 0 

26/02/2011 VEDRUNA-B AVIA 0 2 

12/03/2011 AVIA AVIA 2 3 

19/03/2011 CEIP GIRONELLA AVIA 0 4 

02/04/2011 AVIA PUIGCERDA 5 1 

09/04/2011 STA. EULALIA AVIA 1 14 

16/04/2011 AVIA BAGA 4 4 

30/04/2011 GUARDIOLA AVIA 6 1 

07/05/2011 AVIA CASSERRES 5 2 

14/05/2011 ST.JORDI AVIA 4 4 

28/05/2011 ST. JOAN AVIA 0 6 

      

 

 
BENJAMI - B 

DATA CASA  FORA RESULTAT 
06/11/2010 ST. JOAN AVIA 0 3 

13/11/20010 AVIA VEDRUNA A 6 2 

20/11/2010 AVIA AVIA 3 4 

27/11/2010 AVIA VEDRUNA B 10 0 

04/12/2010 AVIA CEIP GIRONELLA 10 1 

18/12/2010 AVIA PUIGCERDA 11 5 

08/01/2011 STA. EULALIA AVIA 0 3 

15/01/2011 AVIA BAGA 7 7 

22/01/2011 GUARDIOLA AVIA 3 1 

29/01/2011 AVIA CASSERRES 7 4 

05/02/2011 ST. JORDI AVIA 1 3 

          

19/02/2011 AVIA ST. JOAN 6 0 

26/02/2011 VEDRUNA A AVIA 2 3 

12/03/2011 AVIA AVIA 3 2 

19/03/2011 VEDDRUNA B AVIA 0 1 

26/03/2011 CEIP GIRONELLA AVIA 4 10 

09/04/2011 PUIGCERDA AVIA 3 4 

16/04/2011 AVIA STA. EULALIA     

30/04/2011 BAGA AVIA 5 3 

07/05/2011 AVIA GUARDIOLA 5 6 

14/05/2011 CASSERRES AVIA 0 5 

21/05/2011 AVIA ST. JORDI 3 5 

ALEVÍ 
DATA CASA  FORA RESULTAT 

06/11/2010 VEDRUNA AVIA 1 5 

27/11/2010 AVIA CEIP GIRONELLA 9 4 

18/12/2010 AVIA STA. EULALIA 4 2 

08/01/2011 BAGA AVIA 4 3 

15/01/2011 AVIA GUARDIOLA 3 2 

22/01/2011 CASSERRES AVIA 4 0 

29/01/2011 AVIA ST. JORDI 0 4 

05/02/2011 ARTES AVIA 3 3 

12/02/2011 AVIA VALLDAN 5 2 

          

19/02/2011 AVIA VEDRUNA 12 0 

12/03/2011 SOLSONA AVIA 0 11 

19/03/2011 CEIP GIRONELLA AVIA 2 11 

09/04/2011 STA. EULALIA AVIA 0 11 

16/04/2011 AVIA BAGA 5 1 

30/04/2011 GUARDIOLA AVIA 1 3 

07/05/2011 AVIA CASSERRES 0 1 

14/05/2011 ST. JORDI AVIA 2 0 

21/05/2011 AVIA ARTES 10 0 

28/05/2011 VALLDAN AVIA 1 2 

04/06/2011 AVIA SOLSONA 3 1   

Pàg. 10 
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