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#tweets

Per problemes tècnics
s’ha tancat el blog

d’informàtica.
Properament se’ns

informarà de la nova
adreça.

Un any més el poble
d’Avià ha demostrat la
seva gran solidaritat i

ha recollit ni més ni
menys que 2.451,00

euros per la Marató de
TV3, que com sabeu
estava dedicada a la

regeneració i
trasplaments d’òrgans

i teixits.

L’escola s’ha afegit a
la recollida de taps de

plàstic amb finalitats
benèfiques, amb la

col·locació d’un
contenidor per a

aquest fi. Participen
en aquesta iniciativa

nombrosos
establiments de

Berga, i calen tones
d’aquest material per

a ajudar infants del
país amb greus

problemes de salut, o
tractaments i material

que no poden
costejar.

L’escola, el català i les ampa
Només cal engegar la tele o la ràdio per saber que

quelcom està passant al nostre voltant davant els atacs a la nostra llengua i molt
especialment en l’entorn de l’escola.  En aquest aspecte, la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac) s’ha posicionat de manera clara i
reclama la nostra atenció de manera viva, en la defensa dels valors que s’ha anat
aconseguint lentament i amb tant d’esforç. La Fapac, membre de la plataforma
Somescola.cat , ha valorat com a “gris” la  sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), ja que si bé el model lingüístic i els programes d’immersió no en
resulten afectats a nivell general, demana al govern català l’atenció personalitzada dels
alumnes que demanin ser escolaritzats en castellà.

La Plataforma “Som Escola”  ha reclamat a la Generalitat de Catalunya intel·ligència per
a gestionar el tema, que no doni cap pas enrere i que vetlli per les “primeres víctimes de
la sentència”, que consideren són el fills de la famílies que han reclamanat l’educació en
castellà. També ha recordat que el català a l’escola promou la igualtat d’oportunitats i
que la llei ja preveia l’educació en castellà en casos excepcionals o de necessitat.
A hores d’ara, es continua recollint signatures per què els parlamentaris aprovin la
proposició de llei “Defensem l’Escola en Català” que pretén blindar el català com a única
llengua vehicular de l’ensenyament  a Catalunya.

També l’Ajuntament d’Avià s’ha adherit en Ple municipal en suport a aquesta moció, i ha
ofert la seva col·laboració en la recollida de signatures de suport a la porposició de llei.
Si voleu saber més, llegiu el comunicat integre signat per les 35 entitats del moviment
associatiu català que formen Somescola.cat.
Per saber què pots fer per l’Escola en català visita: www.escolaencatala.cat

A Avià, el 13 de gener va ser el dia “D”
Com si de Normandia es tractés, el nostre poble es va veure envaït per un dia per un “exèrcit” de gairebé
600 persones, format per directius d’una famosa multinacional de iogurts que comença per aquesta inicial,
que va venir a realitzar feines de manteniment i millora en tres localitzacions d’Avià, de manera altruïsta.
L’escola Santa Maria d’Avià va ser un dels llocs en què s’hi va fer més actuacions; es va renovar el
gimnàs, canviar el parquet de l’aula de P3, renovar l’enjardinament i reparar i pintar els jocs de pati i
porteries de futbol, així com reparacions importants als vestidors del camp de futbol.
Tot això va ser possible, també, per la col·laboració d’unes 100 persones del poble entre les quals hi havia
nombrosos pares i mares d’alumnes de l’escola. Aquell dia “D”, el nostres fills van passar el matí a l’Hotel
d’Entitats, on monitors de l’esmentada empresa iogurtera i voluntaris van fer tallers pedagògics sobre
alimentació saludable i bons hàbits, esperant l’hora de veure còm havia quedat l’escola després de l’atac.
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Actualitat d’extraescolars

Aviat encetarem el darrer
trimestre d’aquest curs, i
també la última inscripció a
les activitats extraescolars
que organitza l’ampa, per
les quals ja deveu haver
lliurat el full a la secretaria
de l’escola. No hi ha
novetats remarcables, es
manté l’oferta de totes les
activitats d’aquest curs i cal
esmentar el canvi de
responsable d’anglès dels
grups de P4, P5 i 1r, dels
qui l’Adrià Corominas n’és el
nou professor.

Un trimestre més, les activitats de migdia per als petits
(menjajocs) han estat plenes de colors i divertiment. Ja
sabeu que se’n pot consultar la programació i imatges
al perfil de www.facebook.com

Un cop de mà

Sense que l’escola ens ho demanés i fruit d’una visita de membres de l’ampa a les aules de l’escola, que
vam veure la necessitat de col·laborar en l’adquisició de material informàtic i multimèdia.
S’ha aportat la quantitat de 5.549,23 € per al següent material:  6 ordinadors per l'aula d'informàtica, 8
ordinadors per les classes que no en tenien, 2 projectors i dos suports de sostre nous, 3 pissarres Velleda
no brillants per fer de pantalla a tres projectors interactius, 3 kits de projecció de segona mà provinents de
l’institut de Berga, formats per pantalla, suport de sostre i projector.
Amb aquest material i la dotació de tres
projectors interactius per part del Departament
d’Ensenyament totes les aules de l'escola ara
tenen pantalla, projector, i ordinador.
L'aula d'informàtica ara té la meitat dels
ordinadors nous, ja que n’hi havia més d’un
d’obsolet.
A més, des de primers de gener, l’Ajuntament
va fer les obres que calia per tal de fer arribar
una bona connexió d’Adsl als barracons, i
possibilitar una correcta connexió a internet en
totes les aules.
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Ens han dit...
que els alumnes de P3 ja no fan migdiada a l’escola. L’arribada del bon temps i la proximitat del pati i el
soroll d’esbarjo de l’estona del migdia, han motivat que se’n parlés amb alguns pares i es decidís deixar de
fer-la. Enrere han quedat aquelles despertades acompanyades de música a càrrec d’alumnes més grans,
de danses amb coreografies i breus interpretacions teatrals que s’empescaven les monitores. Estem

segurs que durant aquest temps han estat uns dolços despertars i agraïm les
persones que n’han tingut cura.

El passat dia 12 de març es va poder sentir la conferència sobre còm
prevenir el consum de drogues, a càrrec del televisiu Pedro Garcia
Aguado, campió olímpic d’exitosa carrera esportiva que va haver de
deixar a conseqüència del consum de drogues. Una vegada recuperat,
s’ha format en diferents àrees que li han permès treballar com a
assessor i orador en la prevenció del consum d’alcohol i altres
drogues. Els qui el van poder sentir, van sortir encantats, i l’aforament
del Pavelló de Suècia de Berga es fa desbordar En cas que es torni a
repetir, no us la perdeu!.

Agenda
festa de fi de curs i casal d’estiu

Atenció pares !!, ja ens hem posat en marxa per organitzar la festa de fi de curs, que
tindrà lloc el dia 16 de juny, i amb un programa d’activitats serà similar al de l’any passat,
que ja us farem arribar un cop estigui ben definit, però que a grans trets tindrà:

Atletisme, futbol. (P4 i P5 contra els alumnes
d’alguna altre escola ), tallers de manualitats i
d’embrutar-se molt, aperitiu popular i
muntatge de dos, (si si, heu sentit bé)
dos inflables !!!
A la tarda: Teatre i cant coral a l’Ateneu i
passacarrers amb la colla de els gegants i
grallers d’Avià, i berenar de coca i xocolata.
Festa de comiat dels alumnes de 6è i actuació del grups “Koloraines” i al vespre,
tradicional sopar de grans i petits.

Davant la bona acollida dels casals d’estiu dels darrers anys, enguany es preveu fer
casals al juliol i també la primera setmana de setembre, atès que el proper curs
començarà el dia 12 de setembre. Com sempre, s’oferirà servei d’acollida i de menjador.
El monitoratge anirà a càrrec de “Fent Camí”.
dates: del 25 de juny fins al 27de juliol, i la setmana del 3 al 7 de setembre.
Estigueu atents als periodes d’inscripció, que s’omplen de seguida !

Presentació del llibre d’Arcadi Alibés “Les petjades dels herois”, divendres 30 de
març a les 19:30 h. a l’Església Vella de Gironella. Presentarà el llibre
Ramon Noguera, amb presència de l’autor.
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Novetats editorials
En aquest butlletí no us proposarem llibres per a llegir, bé, si
més no, per llegir poquet.
Us volem mostrar un parell de llibres perquè els pogueu
“experimentar” amb els/les  vostres fills/es.
La primera de les nostres propostes és un llibre de l’Editorial
Galera amb el títol  “Experimenta-cuina” de l’autora Bethany
Perkins.
Aquí trobarem 24 receptes de cuina explicades detingudament per
què els nens puguin elaborar , amb l’ajuda de l’adult, exquisits
plats de cuina, nutritius i alhora divertits. Ens han agradat les
pàgines d’aquest llibre,
totalment plastificades pels
possibles accidents que
puguin sorgir.
Vinga, agafeu el davantal i el
corró i som-hi!!

I la segona proposta  és un llibre que ens transportarà a diferents
èpoques i a diferents llocs. Còm?
 Doncs, ens ensenyarà a construir amb les nostres pròpies mans i
amb els materials més propers que ens poguem imaginar, les
joguines d’ara , d’abans i de diferents cultures.
El llibre és de varis autors i es diu “Com construir les teves joguines”
de l’Editorial Estrella Polar.
Us podem asegurar que la diversió i la creativitat està assegurada.

Família, ja no tenim excusa per no embrutar-nos o tenir les mans
dins les butxaques.

Què podem trobar per internet?
Activitats interessants en família

Sembla que fa dos dies que vem començar el curs escolar i ja estem a
punt d’arribar a Setmana Santa. I això que vol dir? Doncs que tindrem un
munt de dies per fer activitats amb els nostres menuts.
La primera proposta és la web del Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat/cultura. Potser el nom és molt formal, però si xafardejem  a la
seva Agenda Cultural, ens trobarem un apartat on se’ns detalla tot un seguit d’activitats per a Infants i
Joves.  Podem cercar les activitats per data o per paraules clau, i si no volem tancar-nos a cap proposta,
us animem a que mireu totes les activitats culturals que es fan arreu de Catalunya.
De veritat, val la pena perdre una estoneta, el que podem descubrir de ben segur ens agradarà.

L’altre proposta menys coneguda, però no per això menys interessant és el web www.eixestels.com/ca
Aquí trobarem desde colònies d’estiu , estades de cap de semana per a families, activitats d’un sol dia,
campaments i el més interessant: colònies adreçades a pares i nens fins a 16 anys per Setmana Santa a
cases de colònies de l’empresa Eix Estels.
Els preus són força asequibles, pensant que parlem d’una pensió complerta amb les activitats incloses.
Les cases de colònies proposades están ubicades als Parcs Naturals del Montseny (zona Osona) i la de
Sant Llorenç de Munt (zona Vallès Oriental).

www.petitbcn.com
És un butlletí setmanal online que cada semana envía als seus seguidors, un llistat d’activitats que es fan
a Barcelona o les poblacions més properes.
Les activitats van dirigides a infants fins als 14 anys i les seves famílies. Desde teatre, cinema, circs,
tallers… Per a rebre el butlletí tan sols ens hem de donar d’alta a la web i ho podem enviar a tanta gent
com vulguem. Tal i com diu petitbcn.com , “la distracció del dissabte i el diumenge está garantida”.


