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Butlletí Informatiu de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria d’Avià (AMPA) 

Núm. 58 Primer  trimestre  Curs 2017-2018 

 

Benvolgudes famílies! Un altre any ens tornem a dirigir a tots vosaltres per a 

fer-vos arribar el primer butlletí del curs 2017-2018, que té com a objectiu fer 

d’altaveu de tot allò que es cou a l’AMPA. 

 

 

Sumari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

EL BUTLLETÍ______________ 

   

• Renovació anual de la junta de l’AMPA. 

• Resums dels acords presos a les 

reunions del consell escolar de l’escola 

Santa Maria d’Avià, realitzats durant el 

curs. 

• Alumnat nou a l’escola. 

• Auxiliar de conversa: Emily. 

• Jubilació. Rosa Boixader 

• Curs de ioga. 

• Casal d’estiu. 

• Angelets Marató TV3. 

• Per Nadal: Galetes! 
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1. Renovacio anual de la junta de l’AMPA. 

Com a cada nou curs, els antics membres de l’AMPA  marxen i uns altres nous 

membres, arrel de les votacions, que es  realitzen a l’octubre, s’incorporen a les 

diferents comissions de la junta de l’AMPA de l’Escola Santa Maria d’Avià. Us 

presentem a continuació la nova junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tresoreria :                               

Ines Corominas /Anna Cos                           

 

Presidència:                            

Sílvia Altarriba/ Oleguer Ribera 

Extraescolars, casals i colònies 

Ramon Mª Graus/  

 

 

Festa final de curs: Sandra Domínguez/      

Olga Burniol / Sandra Malé/ Laura Cutal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Menjador:                           

Mònica Font /Imma Bonet 

Llibres:  David Benitez  /   Família Candàliga                 

     Anna Belmonte    / Eva Manubens  . 

 

Comunicació: Toni Clavero /                     

Meritxell Serra/ Monica Saucedo  

Extraescolars, casals i colònies:  

Ramon Mª Graus/ Família  Vásquez 

Serra 

Secretaria: Laia Garreta / Xavier Camps / 

Florianne Gaillardin /Queralt Sales. 

 

Activitats esportives, coordinació 
amb colònies 6è: 
Ramon Prat /Jessica Genescà  
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2. Resums dels acords presos a les reunions del 
consell escolar de l’escola Santa Maria d’Avia, 
realitzats durant el curs. 

 

Aquest curs s’ha realitzat una reunió del Consell Escolar, el 25 d’octubre. Es van 

donar informacions generals sobre l’organització d’aquest curs, es va aprovar la 

Memòria del curs 16-17 i la Programació General Anual pel curs 17-18, les 

activitats i sortides, les activitats extraescolars, el Casal de Nadal i d’estiu i el 

servei d’acollida. També es va aprovar la realització del simulacre d’evacuació 

durant el primer trimestre i la participació en el programa de Suport Vital Bàsic. 

Es va informar d’activitats que es realitzen a l’escola durant aquest curs com el 

programa d’auxiliars de conversa, l’Esport Blanc (3r), ioga, jornada sobre 

Charcay, projecte comú d’escola... 

  

 

3. Alumnat nou a l’escola. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aquest any s’han incorporat 
a la nostra escola nous 
companys. Us donem la 
benvinguda i esperem que 
us hi trobeu com a casa! 
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També tenim les fotos dels més patufets de l’escola... 
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4. Auxiliar conversa. 

 

 

 

 

Benvinguda Emily!!!! 

L’auxiliar de conversa aporta al nostre centre… 

1. Tant l’alumnat com l’auxiliar s’esforcen per fer-se entendre i s’adonen 

que es necessiten mútuament per entendre’s. 

2.  Col·laboren en el desenvolupament de les competències bàsiques 

(competència per aprendre a aprendre i iniciativa personal en la 

correcció d’errors, autonomia en el treball personal, superació de 

dificultats lingüístiques...). 

3. Afavoreix el diàleg cultural i augmenta la tolerància cap a les altres 

cultures i costums. 

 

 

 
 
 
 
 
Emily Nicholls és una estudiant universitària 
procedent del Regne Unit. Viu a la ciutat de 
Walsall, a prop de Birmingham i estudia Filologia 
anglesa a la Universitat d’Aston. 
Va arribar a Barcelona a finals de setembre i es 
va incorporar a l’escola el 2 d’octubre. Aquest 
dia se li va preparar una petita rebuda per part 
de tots els alumnes de l’escola i els de 5è li van 
cantar una cançó en anglès. Després va visitar 
les instal·lacions de l’escola i va conèixer els 
mestres i els alumnes.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Fa 25 hores lectives a l’escola. Fa una sessió 
amb cada grup, des de P3 fins a 6è. A més fa 1 
sessió d’educació física amb els alumnes de 6è i 
reforç de plàstica a 1r i 2n. Es coordina 
setmanalment amb les mestres per preparar les 
classes. La seva tasca es centra en treballar la 
competència oral dels alumnes, en grups reduïts 
o conjuntament amb la tutora a l’aula.  

        

4.- L’ Emily ja es aqui ! 
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5. Jubilacio. Rosa Boixader. 
 
Treballadora incansable, 

què faràs amb tot el temps? 

 

T’arriba l’etapa de la impunitat, 

de saber que t’organitzes la vida 

i ningú ja te la organitzarà. 

 

Fora horaris, graelles i quadres, 

fora llistes, programar i avaluar. 

Ara et toca viure a dojo 

pels camins que t’has de dissenyar. 

 

Treballadora incansable, 

començares feina ben aviat. 

Generosa afable i transmissora 

de la llengua i el saber, 

que aculls nenes i nens, 

els hi ofereixes aixopluc 

i els hi atanses als perquès. 

 

El circuït, profund i dúctil 

marcat per la dedicació 

compaginant treball i estudi 

entre família, llar i emocions. 

 

Contundent, seu de criteri, 

abastant ampli camp laboral, 

estimada per alumnes i col·legues 

en el teu llarg, llarg transitar. 

 

Dinàmica i emprenedora, 

confiada, amb recursos i gran impuls 

has deixat empremta a l'escola 

dia a dia, curs a curs. 

 

Treballadora incansable, 

què faràs amb tot el temps? 

 

T’arriba l’etapa de la impunitat, 

de saber que t’organitzes la vida 

i ningú ja te la organitzarà. 

 

Que trobis dies lúcids 

i meravelles a l’abast, 

et mereixes hores d’oci i descans, 

et mereixes bona vida 

i el que vulguis, ..................., copsar. 

Tens el món pel davant.                                              Autora: Isabel Barriel 
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6. Curs de ioga. 

 
 

 

A finals del curs passat l’AMPA va 
presentar un projecte innovador i va 
guanyar una subvenció de la Diputació de 
Barcelona per a ajudar a dur-lo a terme: 
“Ioga en l’educació: exercicis, jocs i 
tècniques per a l’escola i les famílies“. 
La proposta es basa en oferir una 
formació sobre tècniques relacionades 
amb el ioga que puguin ser d’utilitat per 
millorar la concentració, la relaxació i la 
cohesió com a grup, dels infants. D’una 
manera motivadora i innovadora, a través 
d’exercicis i jocs adequats a cada grup 
d’edat, és pretén treballar la relaxació, la 
concentració, la respiració, les posicions 
del cos, alhora que es creen relacions 
basades en el respecte i la convivència 
l’aula. 

 
El projecte involucra a diferents docents, educadors del menjador, als infants i 

també a les famílies. Les formadores que vindran formen part de l’associació 

RYE (Recerca en Ioga i Educació) ( http://rye-yoga-educacion.es/) i amb 

experiència en dur a terme aquest tipus de formació en altres escoles. Les 

sessions teòriques i pràctiques ja s’han iniciat aquest trimestre. 

El 17  i 28 de novembre  es varen realitzar unes sessions de formació per a 

mares i pares, dins del projecte IOGA EN L’EDUCACIÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ioga no s’explica es viu! I aquí en teniu una mostra. 
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7. Valoracio del casal d’estiu.                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casal de nadal  

El casal d'estiu de l'escola ha viscut enguany les aventures del món del còmic. 
                Han ajudat al Tintin a construïr un coet, han provat la possió màgica de l'Astèrix i l'Obèlix, han 

costruït un vaixell viking, han caçat els Dalton del Lucky Luke i finalment 
s'han convertit el superherois. 

Durant el juny, juliol i principis de setembre cada setmana la temàtica ha variat. 
El nombre de participants ha estat des de 30 fina a 89, dividits en 3 grups segons l'edat. 

Durant l'estiu s'han fet dues acampades en que els més xics van dormir al gimnàs, els mitjans 
acampats al pati i els gran al bosc de Santa Maria. 
El servei d'acollida i de menjador ha funcionat cada dia. 

      També s'ha anat 3 cops per setmana a la piscina i les famílies que volien podien fer que dos cops 
per setmanes fessin curset de natació. 
La valoració final és molt positiva. 

Moltes gràcies a totes les famílies DeTotsColors 
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8. Angelets Marato TV3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En col·laboració amb diferents escoles de Berga, l’AMPA 
un any més, ha proposat una sèrie d’iniciatives i 
activitats per poder prendre part en el projecte dels 
angelets de la Marató de TV3. 

El projecte s’ha centrat en la confecció d’uns angelets 

fets a mà per part dels nens i nenes de l’escola amb 

l’ajuda dels pares i mares, per tal de poder-los vendre a 

un preu de 2€ i recaptar  fons per la causa solidària de la 

de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties 

infeccioses 

 CALENDARI DEL PROJECTE QUE ES VA SEGUIR: 

– Dimarts 28 i Dimecres 29 de novembre: Lliurament de cartolines per retallar a les 
famílies: s’havia de  marcar amb una plantilla i retallar segons el model en l’arxiu adjunt.                                                                                                                              
– Divendres 1 de desembre: Retorn del material retallat i la plantilla al porxo de l’escola. 
– Dissabte 2 de desembre: Taller de confecció d’angelets de 10:30 a 13:30 i de 16:00 a 
18:00 a la biblioteca de l’escola. 
– Dilluns 11, Dimarts 12 de desembre: Taller de confecció d’angelets de 16:45 a 18:00 h. 
– Dijous 14 i Divendres 15 de desembre: Venda d’angelets al Porxo de l’Escola. 
– Dissabte 16 de desembre: Venda d’angelets a la parada al matí a la plaça Sant Joan i a 
la tarda al Vall.  
– Diumenge 17 de desembre: Venda d’angelets a Avià. 

 

mailto:ampaavia@gmail.com
https://ampavia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/


ampaavia@gmail.com https://ampavia.wordpress.com/                    www.facebook.com    
 

 

 

Des de l’AMPA us volem donar  es gràcies a tots i totes, ja que entre tots hem 

aportat el nostre granet de sorra la quantitat de 2300 € . 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.215.676 euros per investigar les malalties 

infeccioses. 
Catalunya ha reaccionat a la crida de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb 
un volum de recursos que impulsaran la recerca sobre unes malalties que 
causen 1 de cada 3 morts al món i que, segons els experts, en els pròxims 
anys es convertiran en un greu problema de salut pública. 

A la 01.16, després de 20 hores d'emissió en directe, 5 per ràdio i 15 per 
televisió, s'ha acomiadat la 26a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 
dedicada a les malalties infeccioses. I ho ha fet amb un marcador de 7.215.676 
euros. La xifra, però, serà provisional fins al 31 de març del 2018, quan es 
tancarà definitivament el termini de recepció de donatius. 
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9. Per  Nadal : Galetes!         
 

 

Ara que venen les festes i tenim més temps per fer activitats amb els nostres 

fills us proposem una senzilla recepta de galetes que podem fer fins i tot amb 

els més petits. 

GALETES AMB FORMES DE 

LLETRES 

Menja’t l’abecedari!  

Galetes amb formes de lletres.  

 

1  2  

 

 

3  4  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTS 

• 2 ous sencers 

• 400 grams de mantega 

• 1 bol de sucre 

• 4,5 bols de farina fina 

• Pell de mitja taronja, pell 

de llimona 

• Essència de vainilla 

• Canyella 

 

A

S 

C 

O 
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1. En un bol gran posem la mantega (ha d’estar pomada) i hi afegim el 
sucre. 

2. Barrejar la mantega i el sucre fins que quedi una pasta fina. 
3. Afegim els dos ous i (opcional) essència de vainilla o de canyella. 
4. Remenem ben remenat fins que ens quedi una pasta homogènia i 

lleugera. 
5. Aleshores afegim un a un els bols de farina i anem remenant. 
6. Si us costa remenar la massa amb la forquilla, la podeu abocar sobre el 

marbre i treballar-la amb les mans (ben nétes) 
7. Afegim la farina fins que tinguem la massa compacta. 
8. Fem blocs, es pot afegir gingebre o ratlladura de taronja. I fem maons 

amb la massa. 
9. Els emboliquem amb paper film i ho deixem a la nevera durant 2 hores 
10. Quan la massa s’hagi refredat preparem els motllos i els toppings que hi 

vulguem posar. 
11. Estirem la massa. 
12. Fem formes i les posem al forn! 
13. Les hem de deixar refredar sobre una reixeta. 
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l’AMPA us desitja que 

passeu unes bones festes! 
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