
JOGUINES I DISFRESSESJOGUINES I DISFRESSESJOGUINES I DISFRESSESJOGUINES I DISFRESSES    

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 
Del CEIP Santa Maria d’Avià 

     

    CONCURS PER A PARES, MARES I ALUMNES:  
 

    ENS AJUDES A TROBAR UNA FRASE QUE ENS REPRESENTI? 
 

Volem animar-vos a trobar una frase per a l’Associació de Pares i Mares de l’Escola..  La data límit per a  presentar LLLLAAAA    VVVVOOOOSSSSTTTTRRRRAAAA    

OCURRÈNCIA OCURRÈNCIA OCURRÈNCIA OCURRÈNCIA és ELELELEL dia 31 de Gener del 2009, així al pròxim butlletí ja li tindrem. 

  ENTRETENIMENTS  

    NADALENCS 

Sopa de Lletres 
S R R S T E R O T S A P 

A V E R G E M A R I A B 

N Z I I J M V C A R S T 

T P M I B K B N F U T H 

J H E G N A W Z S X R C 

O W L S T H L E G N A A 

S J C K L M J T Q U D G 

E B I M B N W K A H E A 

P B O U E L P S C S S N 

V N R N M P Q S I U A E 

T H R E I G A S P A R R 

A B C D E F G H I J K L 

    

 

BUSCA  LES 7  DIFERÈNCIES 
 

      

 
 
Agraïm la col·laboració de:  
 

 

 

 

 

o Àngel    

o Sant Josep 
o Verge Maria 
o Nen Jesús 
o Ase 
o Bou 
o Rei Gaspar 
o Rei Melcior 
o Rei Baltasar 
o Caganer 
o Pastorets
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EL NADAL EN TEMPS DE CRISI , ALGUNS CONSELLS...EL NADAL EN TEMPS DE CRISI , ALGUNS CONSELLS...EL NADAL EN TEMPS DE CRISI , ALGUNS CONSELLS...EL NADAL EN TEMPS DE CRISI , ALGUNS CONSELLS...    

    

Aquest cop parlarem de la crisi, ja que ara ve Nadal i és una 
de les èpoques que més diners es gasten, tot i que no hauria 
de ser així. És bonic fer regals i rebre’n, però el més bonic 
del Nadal, és la retrobada amb el millor de nosaltres 
mateixos. 
Amb l’arribada del Nadal, ens arriba aquell esperit dolç i 
emotiu, on som capaços de perdonar-ho gairebé tot i oblidar 
antigues enemistats. Però no només això, també se’ns 
desperta un esperit consumista, que aquest any ens pot ser 
molt perjudicial. Com tots sabem, les feines davallen, en 
conseqüència les economies de les famílies també, i per 
acabar-ho d’arreglar, els preus per Nadal tenen el mal costum 
de pujar. Gastar més del compte pot tenir conseqüències molt 
negatives de cara al gener, que com cada any ve amb una 
costa cada cop més pronunciada. Prendre mesures abans 
d’aquestes dates, és molt important. Alguns consells dels 
entesos en economia, ens recorden que hauríem de fer un 
pressupost del què ens podem arribar a gastar sense que la 
nostra economia es vegi afectada, i no sobrepassar-lo. També 
podem mirar preus en diferents establiments abans d’adquirir 
els presents. Una altra mesura, és pensar en si val la pena 
anar lluny a buscar els preus més barats, ja que hi haurem de 
sumar la despesa del desplaçament. A l’hora de triar, també 
podem mirar un tipus d’obsequi que agradi i alhora no quedi en 
un racó en pocs dies. I és clar, també es pot optar pel regal 
que entreté a tothom per fer pinya i disfrutar del joc i de la 
companyia en família. De fet és una de les coses que no 
oblidem mai d’aquestes dates, els bons moments viscuts a l' 
infància en companyia d’un ambient acollidor, agradable i 
també divertit. 
A l’hora dels àpats, també podem optar per fer plats que 
continguin menjars més lleugers, la salut també ens ho 
agrairà, i per descomptat la butxaca. Els aliments més cars 
els podem posar en menys quantitat per adornar els plats i 
fer el plat fort amb menjars més assequibles. Si hem de fer 
un dinar que s’escapa una mica del nostre pressupost, podem 
comprar els ingredients abans que pugin de preu i congelar-
los. 
Bé, esperem que tots passeu unes molt bones festes i que 
aquests petits consells us hi ajudin. 
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Així és com ens sentim, com una rampa aue comunica  i dóna 
accés a aconseguir alguns objectius pels pares i mares del 
CEIP Sta. Maria d’Avià. 
Aquest any la Junta de l’AMPA es despedeix de Marta 
Sánchez, Montserrat Perarnau i de Xavier Salas que han 
completat els 4 anys amb nosaltres. També n’han marxat 
Ester Vives, Xavier Viñas i Maria Muñoz. Moltes gràcies a 
tots pel temps de dedicació i bon humor aportats. 
Amb molta il·lusió i ganes de col·laborar s’incorporen Beth 
Buscall, Núria Santmartí, Sandra Garcia i Maria Santanach. 
 
NOVETATS: 

LA JUNTA DE L'AMPA DEL CEIP STA. MARIA D'AVIÀ 
CREA UN BLOC. 
Des del bloc podreu consultar totes les informacions 
ampliades i actualitzades de tot el referent a l'AMPA 
http://www.ampavia.wordpress.com 
Sense la Mai Alsina no hagués estat possible. 
 
 XANDALLS 

Aquest any s’han posat els xandalls de l’escola a la venta amb 
la possibilitat de comprar la suadora de sempre amb mitja 
cremallera o amb la cremallera sencera en forma de jaqueta, 
La resta de l'equipament, és igual al de l'any passat. 
 
EXTRAESCOLARS 

Degut a la sisena hora, a Primària  s’han eliminat les 
extraescolars al migdia per llei, i això ha provocat 
l’acumulació d’activitats extraescolars a la tarda. Han 
desaparegut les activitats de dibuix i pintura, teatre i 
aeròbic a primària i un grup de bàsquet. 
 
ANGLÈS. EXTRAESCOLAR. 

Aquest any pel bé dels alumnes s’ha decidit no poder inscriure 
cap alumne al segon i tercer trimestre perquè no hi hagin 
diferències de nivell dins un mateix grup. 
 
CASAL DE NADAL FENT CAMÍ. 

Anirà a càrrec del Grup d’Esplai Fent Camí, i es farà els dies 
22, 23, 24 i 29, 30 i 31 de desembre 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. La data límit d’inscripció va ser el dia 
28 de novembre i ja no se n’admeten més. 
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Els nens i nenes que fan informàtica juntament amb la Mai, 
que és la monitora, han creat el blog dels informàtics de 
l'Escola d'Avià. És un blog on tots hi diuen la seva, s'hi pot 
aprendre a cuinar, hi ha acudits, endevinalles i un munt de 
sorpreses més que podreu tastar entrant a : 
www.infoavia.wordpress.com 
 
CONEGUEM LES PERSONES: 

-QUI ENS CUIDA LA MAINADA FORA DE L'AULA?  

Cada trimestre parlarem d'algunes persones que tenen cura 
dels nostres fills i dels elements que els envolten, mentre són 
a l'escola i no estan amb els mestres. 
Començarem pel Joan Lluís i la Mª Mercè. 
 

 
 
Tot i que fa temps que la majoria de famílies els 
coneixem, hem anat a parlar amb ells per saber-ne més 
coses. Ens han rebut molt amablement, amb un xic de 
timidesa i un somriure als llavis.  Després de passar una 
tarda molt agradable parlant amb ells hem arribat a la 
conclusió que la il·lusió i dedicació amb la que fan la seva 
tasca són admirables, ho fan amb senzillesa i amor.  
Ajuden a tothom que poden i tenen cura de l'escola i del 
benestar de la canalla a les estones que estan amb ells. 
També canten a la Coral del poble. 
 
Quines són les tasques que feu diàriament? 
Joan Lluís: Al matí faig el manteniment i arreglo coses que 
s'hagin espatllat, també tallo la gespa i arreglo el jardí, vaig 
fent fins les 12 del migdia, ja que faig el servei d'acollida a 5 
ó 6 nens fins la 1. 
A la 1 fins les 3 ajudo al menjador i al pati mirant a la canalla. 
Quan entren a classe, dino i segueixo fent el manteniment 
fins les 5. A aquesta hora l'escola es buida de nens i 
comencem a fer la neteja amb la Mª Mercè per deixar-ho tot 
a punt per a començar al dia següent. 
Mª Mercè: Jo arribo a les 11:45 i fins a les 3 donem el 
menjar als nens, i un cop han dinat tots, ens tornem per a 
dinar. Un cop els nens han entrat a classe començo la neteja 
de les aules que estan buides i els lavabos. A les 5 acompanyo 
als nens que han de marxar amb l'autobús de l'escola fins que 
son a dins. Un cop ja han marxat continuo amb la neteja de les 
classes que queden i fins a acabar, no tenim un horari fix. El 
més important és que quedi tot fet. 
-Quants anys fa que treballeu a l'escola? 
Joan Lluís: Vaig començar al 1991, jo treballava amb talers, 
però el tèxtil començava a davallar i quan em van oferir la 
feina la vaig acceptar. 
Mª Mercè: Bé, l'escola va engegar l'any 1977 i només hi 
havien 50 ó 60 nens, llavors tota la feina la feien les mestres. 
Jo vaig entrar a treballar farà 25 ó 26 anys tot i que llavors 
només feia 3 hores. 
-En aquest temps, quins canvis heu notat més? 
Joan Lluís: Potser el que més vam trobar va ser quan es va 

deixar de fer l'EGB que hi teníem nens fins a 8è i vam passar 
a tenir-los només fins a 6è, ja que com més grans, més ens 
costava de mantenir l'ordre. 
Això si, abans eren uns 170 nens i ara en son al voltant de 
225. 
Mª Mercè: També se'ns ha complicat una mica amb la 6a hora 
primer per que abans els alumnes de 1r. dinaven amb els 
petits, ara això ja no és possible ja que els petitons dinen a 
les 12:15 i els de 1r. surten a la 1, això fa que el menjador 
estigui ben ple a la segona tanda. 
També costa més de fer ordre a la segona tanda ja que abans 
venien del pati de jugar una bona estona, i ara només tenen 10 
minuts i cap a dinar, això fa que estiguin més esverats. A 
hores d'ara ja ens hi hem adaptat els nens i nosaltres. 
-Quins menjars agraden més i quins costen més? 
Joan Lluís: El que més costa potser és el peix i el menú que 
més agrada és la pasta de primer i el llom o el pollastre 
arrebossats i la pizza de segon. 
Mª Mercè: Mengen de tot, fruita, verdura, llegums, 
arròs...Amb el que anem molt en compte és amb els nens que 
pateixen algun tipus d'al·lèrgia o malaltia de caràcter digestiu 
on influeixi el que es menja, s'ha de tenir molt controlat el 
tipus d'aliments que els hi donem. 
-Mentre la quitxalla fa vacances vosaltres també? 
Mª Mercè: Per vacances seguim fent la neteja mentre dura 
el casal. Quan els nens ja no hi venen a cap hora, venim de 
tant en tant a regar les plantes i a controlar que tot estigui 
en ordre. 
-Quan éreu petits, què volíeu ser de grans? 
Joan Lluís: Jo havia treballat amb els telers, i pensava que 
seguiria així. 
Mª Mercè: A mi m'agradava molt cosir i també cantar. Però 
tots dos estem encantats de ser aquí i ho fem amb molt de 
gust. 
-Alguna cosa que hagueu après a la feina? 
Joan Lluís: Quan treballava amb les màquines, si una cosa no 
la feia prou bé i s'espatllava, es reparava o es canviaven les 
peces i ja estava solucionat, treballant amb les persones 
costa més reparar l'error, però se n'aprèn. 
Totes les feines tenen un temps d'aprenentatge i 
l'experiència t'hi ajuda, en aquesta feina també. 
Mª Mercè: També he de dir que hi ha molt recolzament per 
part dels mestres i de direcció, s'involucren molt i fem equip. 
També hem intentat resoldre petits conflictes demanant 
consell i opinions i tenint molta paciència. 
-Alguna anècdota que recordeu especialment? 
Joan Lluís: En tenim moltes, la que se m'acut ara mateix es la 
meva primera feina a l'escola. Havia de reparar una persiana 
molt gran del 2n pis, vaig descollar-la, i em va sortir de les 
guies, no la vaig poder aguantar i em va caure a baix, 
finalment vam haver de trucar al fuster per arreglar-ho, això 
si, a partir de llavors ja me n'he sortit per arreglar-les. 
-I amb els nens? 
Joan Lluís: Bé, amb els nens n'hem viscut moltes, hi han 
coses que les feien els nens quan vam començar i els d'ara, ho 
segueixen provant, per exemple venir un grup d'amics i 
demanar permís per pujar dalt a buscar deures, hi deixem 
anar a un, i llavors agafa la pilota que tenen a classe i la llença 
per la finestra mentre els altres l'esperen a baix. 
Mª Mercè: Un dia que havia plogut i el terra era moll, vaig 
deixar anar un nen a buscar una pilota, i el nen va fer veure 
que no podia desenganxar els peus de terra i que les sabates 

li pesaven tant que no podia caminar, i només em volia gastar 
una broma. 
Joan Lluís: Un altre dia estava al pati amb els nens i hi havia 
una nena que plorava desconsoladament, vaig anar a veure què 
havia passat. Hi havia un grup que jugaven a fer màgia, i 
aquella nena que plorava volia hipnotitzar un nen, i el nen 
també va gastar una broma i va fer veure que havia perdut la 
memòria i que no coneixia a ningú, i la nena s'havia espantat 
moltíssim i per això plorava, realment s'ho havia cregut. Tot i 
que s'ha de dir que aquell nen era molt bon actor i que ho va 
fer durar molta estona. 
A través d'aquestes ratlles, hem intentat apropar aquesta 
part humana i de valors de l'educació a tots els pares i 
mares. 
Donem les gràcies a la col·laboració de Mariona Ferrer 
per aportar idees i donar suport. 
 

AQUEST ANY DONEM LA BENVINGUDA A 

L'ESCOLA ALS NOUS COMPANYS DE P-3 A I B 

 

 

 

 

 

 

 
 
I TAMBÉ ALS NOUS COMPANYS DE P-4, P-5 I 1R. 

 

 

 

 
Sóm la Raquel i el David de P-4, la Maria i l'Anna de P-5 
i el Víctor, el Chhaturam Thi i la Gemma de 1r. 

 


