
considerat també el 1er trimestre del curs 

vinent per tal d'evitar tenir quotes més altes al 

setembre.  

INFORMÀTICA AMB LA maI: 
 
Els nens i nenes que fan 

informàtica juntament amb la 

Mai, que és la monitora, 

segueixen amb el bloc dels 

informàtics de l'Escola 

d'Avià. És un bloc on tots hi 

diuen la seva: hi ha acudits, 

endevinalles i un munt de 

coses per aprendre junts. 

 Ho podeu trobar entrant a : 

www.infoavia.wordpress.com 

 
Anglès amb trinity collage london 
 

Trinity Collage London proposa als alumnes a 

partir de 7 anys que fan aquesta activitat 

extraescolar, un examen oral. L’examen és 

bàsicament un intercanvi d’informació 

personal i un seguit de preguntes i respostes 

sobre un llistat de temes (menjar, animals, 

hobbies, ...) prèviament treballats a classe. Hi 

ha 12 cursos diferents dividits en 4 nivells: 

principiant, elemental, avançat i expert. Un cop 

superat es dóna al candidat un diploma, 

reconegut a nivell internacional, amb la 

qualificació obtinguda. Cal destacar que no és 

un examen obligatori. Es realitzarà a Berga 

durant el mes de juny (concretament els dies 

20, 21 i 22 de juny). Més endavant, s’assignarà 

a cada candidat un dia i una hora concreta. 

 

SETMANA BLANCA 

( DEL 28 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ) 

 

Aquest any els pares hem hagut de 

fer mans i mànigues per poder 

atendre els nostres infants durant 

la setmana blanca,la qual ha estat 

del 28 de febrer al 4 de març. 

 

Una vegada més, l'AMPA s'ha 

preocupat de que poguéssim gaudir 

d'una sèrie d'activitats on els 

nostres nens estiguessin 

entretinguts. 

 

Per una banda l'entitat esportiva 

Cquie amb la col·laboració de 

l'escola ha organitzat un curset 

d'esquí a Le Porté durant aquesta 

setmana. 

 

L'acollida va ser molt bona, uns 25 

nens entre primer i sisè de Primària 

van poder prendre part del curset 

d'esquí i s'espera que l'any pròxim 

es pugui repetir. 

 

Per altra banda l'entitat  d'esplai 

“Els quatre trèvols del Berguedà” va 

organitzar el Taller “Viu al 

Carnestoltes” a les instal·lacions 

de l'escola. 

 

L'horari del taller va ser de les 

7'45 del matí fins a les 13'00 del 

migdia, i es van realitzar 

activitats dins la mateixa escola o 

espais propers, enfocades a 

l'educació en el lleure al voltant 

de la temàtica del Carnestoltes . 

 

De les 13'00 a les 15'00 hi havia 

servei de menjador, amb la Patricia 

com a monitora. 
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El nombre de nens va ser de 23, els 

quals es van dividir en tres grups 

homogenis. 

La valoració de l’activitat, que 

trenca la rutina habitual dels nens, 

i a la vegada permet als pares 

d’alumnes poder compaginar els seus 

horaris laborals amb els escolars, 

ha estat valorada molt positivament 

per tots els sectors implicats: 

alumnes assistents, pares i mares, 

equip directiu i claustre de 

professors de l’escola, així com 

també per l’Equip de Govern de 

l’Ajuntament. 

Esperem poder seguir en aquesta 

línia. 

 

CASALS D'ESTIU 

 

Davant la bona acollida que hem 

tingut fins ara, enguany també es 

muntaran els tallers d'Estiu a 

càrrec de l'entitat “Fent Camí”. 

Arran de la possible modificació del 

dia de tornada a l'escola al 

setembre, en aquests moments us 

podem garantir les setmanes que 

comprenen del 27 al 30 de juny, i 

tot el mes de juliol fins el dia 29. 

Esperem més endavant poder concretar 

els dies de Casals pel mes de 

setembre i oferir-vos més 

informació. 

FESTA DE FINAL DE CURS 

Aquest any la festa de final de curs 

serà el dissabte dia 18 de juny. Hi 

haurà de tot, activitats esportives, 

exposició de treballs a les classes, 

exposició de treballs de les 

activitats extraescolars, 

actuacions, despedides... i també hi 

haurà un inflable. 

L’horari de l’inflable serà de 11 a 

13:30 i de 19:00 a 20:00h. 

Necessitem persones voluntaries que 

s’apuntin per vigilar que cap infant 

prengui mal. Pensem que és una 

activitat que els infants gaudeixen 

de manera especial. Farem torns de 

30 minuts. Si no hi ha prou pares 

disposats a donar un cop de mà, no 

hi haurà inflable!!! 

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. 

 
Els pares dels alumnes de 6è... 
 

Com cada any els pares i mares dels alumnes 

de 6è ens hem reunit per tal d’ajudar als/les 

nostres fills/es a organitzar i  promoure 

diferents activitats per tal que aquest any 

que deixaran l’escola d’Avià per a anar a 

l’institut, puguin fer una sortida de final 

d’estada a l’escola i se n’emportin un altre bon 

record. 

Després de la venta, pels vols de Nadal, dels 

autèntics polvorons de la Estepa (portats 

directament de Sevilla pel Toni Espinosa, pare 

de la Elisabeth), hem entrat de ple a les 

activitats de Sant Jordi. Aquest any, tot i que 

el 23 d’abril cau en dissabte de Setmana Santa, 
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