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

Núm. 59  Segon trimestre  Curs 2017-2018 

 

Ja ens tornem a trobar a finals de trimestre! 

 

 Durant aquest segon trimestre, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Santa Maria 

d’Avià (AMPA) han continuat treballant i mantenint reunions amb l’Ajuntament, el Consell 

Escolar i l’equip directiu de l’Escola per tal de millorar totes aquelles qüestions que 

impliquen els nostres fills i que van sorgint de forma puntual a l’Escola.  

Així mateix, les diferents comissions ja estan treballant per encarar la recta final 

d’aquest curs 2017-2018. 

Sumari: 

 

1. Valoració de les extraescolars. 

2. Petites novetats al menjador. 

3. Notícies breus de la gestió de l’AMPA. 

4. Tenim nou ordinador al taller de ràdio. 

5. D’on prové la tradició de regalar la mona de Pasqua. 

6. Contes i llibres recomanats per aquest Sant Jordi. 

 

   

 

BONA 
PASQUA! 

 EL BUTLLETÍ_______________________  
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1.   Valoracio de les extraescolars. 

Ara que estem a mitjans de curs, és 

hora de fer balanç de  les 

extraescolars d’enguany i agrair a tots 

els nens i totes les nenes que estan 

fent extraescolars a l’escola amb 

DeTotsColors. 

 
MENJAJOCS 

Aquest any som 40 infants que durant el 

primer trimestre van viure les aventures de 

la Bruixa Filomena i en aquest segon s’han 

convertint en Indis. 

En aquesta activitats els infants segueixen 

una programació molt variada, ja  sigui 

contes, jocs tradicionals, cantar i ballar, 

manualitats... seguint l’eix temàtic 

corresponent i ajuda als infants a no trobar 

llarga l’estona de lleure del migdia. 

Enguany l’activitat està funcionant molt bé i 

estan tots ben emocionats vivint les 

aventures dels seus amics indis. 

 CERÀMICA 
Ha tingut molt d`èxit. Són 38 infants que  

dividits en 3 grups fan l’activitat cada dimecres i dijous a 

partir de p5. 

Els infants aprenent diferents tècniques de la ceràmica i  

desenvolupen la seva creativitat 
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ROBÒTICA 
CADA DILLUNS DURANT UNA HORA I MITJA UN GRUP DE 

8 ESTAN APRENENT A CONSTRUÏR, A DISSENYAR I A 

PROGRAMAR ROBOTS. MENTRE TREBALLEN LA 

IMAGINACIÓ A TRAVÉS DE LA TECNOLÒGIA. 

 

ACTIVEM LA MENT 

Cada dilluns al mig dia un grup de 6 alumnes 

passen una estona fent funcionar el cervell 

pensant estratègies mentre  

fan jocs de taula. 

 
ZUMBA 

I els divendres al migdia els nens i les nenes de 

l’escola poden fer zumba a ritme de la Lea de l’Alter 

Sports. 

Hi ha dos grups el de 1r i 2n que són 10 i els de CM i 

CS que són 19. 

L’activitat està funcionant molt bé i esperem poder 

veure la l’exhibició de final de curs. 

 ACOLLIDA 
Cada matí a partir de les 7.45 

comencem el dia a l’acollida. Aquest 

curs som 14 infants fixes tot i que 

es pot utilitzar el servei 

esporàdicament quan es necessiti. 
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       ANGLÈS 

A L’ESCOLA PODEU FER L’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 

A PARTIR DE P3 . ENGUANY TENIM UN GRUP DE P3-

P4 AMB 3 INFANTS. 

TAMBÉ TENIM UN GRUP DE P5 AMB 10 

UN GRUP DE 1R I 2N DE 8  

I UN DE 3R I 4RT AMB 8 INFANTS 

TOTS ELLS REFORCEN I MILLOREN EL NIVELL  

D’ANGLÈS ADQUIRIT A L’ESCOLA. 

 
PISCINA 

Els dimecres a les 6:20 com cada any 

anem al Tossalet a fer curset de natació. 

Aquest any som 24 infants d’Educació 

infantil i 9 de primària. 

TALLERS EN ANGLÈS 

Com a novetat d’aquest curs, els dimarts al 

migdia oferim l’activitat de tallers creatius 

en llengua anglesa. 10 infants participen d’

aquesta activitat. 

ORDINOGRAFIA 
Dimecres al migdia seguim aprenent 
ordinografia amb molta participació, hi 
prenen part 23 infants repartits en dos 
grups. 
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TEATRE 
Amb la Montse Tristany, preparen l’obra 

de final de curs, que aquest any és En 

Joan sense por, amb molta il·lusió un grup 

de 12 actrius i actors amb molt de futur  

ALEMANY 
Com a novetat d’aquest any, vam pensar 
que estaria bé oferir la possibilitat 
d’aprendre nous idiomes, així que vam 
crear l’activitat d’alemany, en la que de 
moment participen 2 alumnes de 6è. 

FUTBOL 
Tot i les dificultats per les que passa el futbol escolar 

a la nostra comarca, estem molt satisfetes de la 

participació d’aquest any. Seguim mantenint 3 

equips ( infantil, pre-benjamins i benjamins). Els més 

nombrosos són els pre-benjamins ( 1er i 2n ) amb 

una participació de 15 infants, i participen a la lliga 

escolar del Consell Comarcal. Els altres grups fan 

trobades i partits amistosos. 
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2.  Novetats al menjador. 
 

• Al menjador hi ha hagut uns petits canvis que han ajudat a una millora de la 

gestió i bon funcionament de la dinàmica extraescolar del migdia:  

• Els alumnes de P-3 no dinen al menjador amb la resta de cursos. Aquest any 

estan més tranquils i mengen al seu ritme  a una aula de desdoblament que 

hi ha al costat del despatx (que també té les taules petites i una pica per 

rentar mans).. 

• Els alumnes de 5è tenen dues taules més amples, gaudint de més espai. 

• Han introduït un dia sense pilota (de moment dimarts) i en vista dels bons 

resultats, proposen d’augmentar-ne els dies . 

 
 

 

3.    Noticies breus de la gestio 
de l’AMPA. 

• Aquest curs 2017-2018, l’AMPA ha donat 1266 € a l’escola, per la compra 

d’un ordinador MacBook  per a l’elaboració del programa de ràdio. 

 

• El dia 9 d’abril es realitzarà al centre una xerrada de los Mossos d’Esquadra 

sobre els riscos que representen les xarxes socials dirigida als alumnes. 

Aprofitant la importància del tema, aquesta xerrada també es farà als 

pares el dimecres 11 d’abril a les 20.00h del vespre a la biblioteca de 

l’escola. 
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4.Tenim nou ordinador  

al taller de radio. 
 

 

Des de l’escola van comunicar a l’AMPA la necessitat de canviar l’ordinador destinat 

al taller de ràdio. Amb els anys la capacitat de l’antic ordinador havia quedat 

desfasada i per poder treballar amb programes més actualitzats, i per tant més 

complerts, calia un ordinador més potent. 

 

Des de finals del curs 2006-07 l’escola comença a elaborar i retransmetre 

programes de ràdio ja que va començar a disposar d’un kit de ràdio permanent. 

L’equip docent de seguida veu els beneficis que poden aprofitar els alumnes en el 

procés de producció d’un guió radiofònic a partir del qual també hi tenen cabuda 

altres objectius d’aprenentatge: 

 

• Treballar el llenguatge a través de les diferents tipologies textuals, 

• Difondre el treball dels alumnes a partir del llenguatge oral. 

• Conèixer el funcionament d’una emissora de ràdio i aprendre a utilitzar les 

tecnologies que tenen relació amb el muntatge d’un programa de ràdio. 

• Aprendre a utilitzar la crítica constructiva com a factor d’avenç personal i 

de grup. 

El resultats que s’aconsegueixen a través de la utilització de la ràdio com a recurs 

pedagògic és molt transversal: 

- Augmenta la motivació dels alumnes. 

- Afavoreix la inclusió. 

- Ajuda a despertar la imaginació. 

- Millora l’expressió oral i la capacitat creativa. 

- Ajuda a sintetitzar i a establir criteris per seleccionar la informació. 

- Amplia coneixements 
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  Cada setmana, els divendres, el grup que fa el 

programa passa per totes les classes per repartir un full on es demana la 

col•laboració de totes les classes en l’elaboració de notícies i si volen a participar 

en el programa presentant alguna col•laboració. 

El divendres següent es van a recollir els fulls i a partir dels mateixos s’inicia el 

treball d’elaboració del guió. Es fa una llegida de tota la informació que es té i 

s’agrupa, es classifica i es decideix quina es queda i quina no. Després s’elabora el 

guió de la setmana, mirant de redactar de manera clara i sintetitzada i es comença 

a fer la gravació de les col•laboracions. 

El tercer divendres es comença ja des de primera hora gravant el programa, que 

inclou, notícies de l’escola, d’arreu, esports escolars, aniversaris i entrevistes i 

s’acaben de gravar les col•laboracions que han quedat pendents. És un treball lent i 

el ritme no sempre és el mateix. 

El taller de ràdio funciona amb les mateixes rotacions que els altres tallers (de 

plàstica) que es fan a C.Superior, i així tots els nens hi passen en grups de 7-8, i fan 

un programa durant 3 setmanes. 

En acabar cal fer el muntatge del programa, retallant tot el que no serveix, i 

ajuntant totes les gravacions per fer el projecte del mateix. 

El procés acaba quan el programa, ja en format mp3, es penja al blog. 

Us animem a escoltar-lo quan vulgueu ja que està permanentment 

penjat al blog de l’escola en la secció de projectes en forma de 

podcast . 

Els alumnes ho elaboren amb molta il·lusió !  

90è Programa de Ràdio Avià 
   

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

mailto:ampaavia@gmail.com
https://ampavia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://escolaavia.cat/category/radio-avia/


 
 

 

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

9 

                                                                                  

  

I aquest és el nou ordinador que fa possible els programes de ràdio actuals! 

MacBook 

 

 

 

                El programa que els permet elaborar el taller de ràdio és el Garageband  

                L'aplicació permet gravar i reproduir diverses pistes d'àudio. Es poden         

incorporar filtres utilitzats per AU (audio unit), que ajuden a millorar la pista amb 

diversos efectes com la distorsió, l'eco, o la reverberació entre d'altres. 

GarageBand els ofereix la possibilitat de gravar amb una resolució d'àudio de 16 

bits o 24 bits. 
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L'existència de la 'mona' entesa com una menja dolça pròpia del dia de Pasqua 

Florida està documentada almenys des del segle XV, tot i que hom sospita que es 

remunta a més antic. La forma i composició d'aquest pastís, que la tradició dicta 

que els padrins han de regalar en aquesta data als seus fillols, ha variat molt amb el 

temps. Sembla que antigament, quan es feia a casa, tenia forma de tortell i era feta 

amb pasta de pa, possiblement una mica més pastada i enriquida. 

 Fins ben entrat el segle XX s'hi posaven ous durs amb la closca pintada, un per 

cada any de l'infant a qui li era lliurada. En alguns llocs el pastís tenia forma de 

ninot amb les cames eixarrancades i amb l'ou a la boca o al ventre, fet que alguns 

han interpretat com la supervivència d'un antic culte a la fecunditat. Les mones 

actuals del Principat, fetes amb una base de pa de pessic, mantega i xocolata, i 

adornades amb plomalls, fruita confitada i ous o altres figures de xocolata, no es 

van començar a fer fins al segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. D'on prove la tradicio de regalar 
la mona de Pasqua? 
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Una tradició amb diferents arrels possibles 

S'atribueixen molts orígens plausibles a aquest costum: de les 'muníquies', 

celebracions gregues dedicades a Artemísia; de les 'pascorals', festes que els 

pastors romans celebraven amb coques, o de la festa cèltica de Beltene —el primer 

de maig—, quan s'ofrenaven tortells rematats amb ous. Etimològicament, les pistes 

ens porten a l'àrab antic, on per 'mûna' s'entenia un tribut d'arrendament de 

terres que es pagava amb coques, productes agrícoles i ous durs. D'aquesta llengua 

hauria passat al llatí, on l'ofrena prengué el nom de 'monus' (‘present' o ‘ofrena'). 

En llatí, però, existeix també la paraula 'munda' (plural de mundum), mot amb què es 

coneixien les paneres ornades i plenes d'objectes, particularment coques i 

pastissos, que els romans ofrenaven a Ceres durant el mes d'abril. 

 

Actualment, arreu dels Països Catalans continua essent costum menjar algun tipus 

de coca o pastís exclusiu de Pasqua, sovint de noms particulars: empanades a 

Mallorca, formatjades a Menorca, flaons a Eivissa... En moltes zones del Principat, 

però sobretot a la Catalunya Nova i també al País Valencià, està molt arrelat l'hàbit 

a qualsevol edat d'anar a menjar la mona en grups d'amics al camp, coincidint 

generalment amb els primers dies del bon temps. 
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6 .   Recomanacions de contes i 
llibres  per Sant Jordi 2018.   

INFANTIL__________________________________________ 
  

A partir de 2 anys 

Troba un amic.  

  

Autora: Maria Costa 

 Editorial : Elfos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

La divertida història d’un 

conillet i un petit esquirol en 

busca de l’amistat. Un conte 

que encantarà al públic 

preescolar gràcies a una 

doble narrativa visual que 

mostra la vessant còmica de 

cada un dels moments, als 

personatges principals, 

lleugerament despistats, i a 

la seva gamma cromàtica, de 

tons mediterranis. 

A partir de 3 anys 

El moment perfecte.  

Autora: Susana Isern 

Editorial: La Fragatina.   
 

 

 

 

 

 

L’Esquirol no té ni un minut a 

perdre. Ha rebut una carta 

molt important i ha d’arribar 

a la seva destinació al més 

aviat possible. Però no serà 

tan fàcil. Pel camí es trobarà 

amb molts amics del bosc que 

necessiten la seva ajuda. Però 

és que té tanta pressa… Què 

s’ha de fer en aquests casos? 

Aquesta joia de llibre 

agradarà a tothom, ja siguin 

grans o petits. 
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Una família per a la 

Marina. 

Autor: John Clegg 

Editorial: Blume. 

 

La Marina és una petita gavina 

molt valenta que s’esforça 

tant com pot per adaptar-se a 

la gran ciutat. Aquesta  

història tan tendra i divertida 

parla dels forts lligams que 

uneixen totes les famílies 

A partir de 5 anys 

Podries.  

Autora: Joana Raspall  

Editorial: Takatuka. 

 

Reflexió sobre la condició 

humana en forma de poema de 

Joana Raspall, dirigida a 

petits i a grans, és un 

homenatge emotiu a totes les 

persones que han hagut 

d’abandonar involuntàriament 

casa seva. 

 

Tota la gent del món.  

Autors: Anja 

Tuckermann, ; Tine 

Schulz,  

Editorial: Takatuka. 

 
 

Parlar amb els infants sobre 

la diversitat cultural, els 

costums i les llengües 

diferents que hi ha al món. La 

diversitat cultural pot ser 

molt enriquidora, però de 

vegades també genera 

problemes que provenen del 

desconeixement i dels 

prejudicis. I és per això que, 

per assegurar una bona 

convivència, el millor és 

conèixer els nostres veïns i 

veïnes amb els nostres fills, 

tal com ens proposa aquest 

llibre. 
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PRIMÀRIA________________________________________ 

Les quatre estacions d’en 

Bru.  

Autor: Pep molist 

sadurni; Celej zuzanna  

Editorial: Pages Editors. 

 

 

Les quatre estacions d’en Bru 

presenta quatre contes amb 

quatre aventures quotidianes d’un 

ós anomenat Bru i la seva família. 

Un per cada estació de l’any. 

Tot i que els contes i els 

protagonistes són inventats, estan 

inspirats en la vida i els costums 

dels óssos bruns que es mouen pels 

Pirineus i per altres muntanyes 

semblants d’arreu del món. Els 

contes descriuen els primers anys 

de la vida d’en Bru, des que neix 

fins que es fa gran. 

A partir de 7 anys 

Vermell o perquè el 

bullying no es cap broma. 

Autor: Jan de kinder 

Editorial: Tramuntana. 
 

Tot va començar com una cosa 

sense importància. En Tomàs 

s’havia posat vermell, i era 

divertit. Però quan tothom va 

començar a riure’s d’ell, ja no ho 

era tant de divertit… 

 

 

Armstrong.  

Autor: Torben Kuhlmann 

Traductor: Susana 

Tornero 

Editorial: Joventut.  

Acompanya Armstrong en la seva 

fascinant aventura per a desmentir 

la resta de ratolins que es pensa 

que la Lluna es una bola de 

formatge enorme. Aquest llibre 

d’aventures, amb unes il·lustracions 

meravelloses i plenes de detalls, 

acaba amb una breu historia de la 

navegació espacial, des de les 

observacions de Galileu sobre el 

funcionament de l’univers als 

primers passes de l’home sobre la 

Lluna. 
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A partir de 9 anys  

La Mia es fa gran.  

 

Autora: Mònica Peitx 

Editorial: Joventut 

  

La Mia té nou anys i ens explica aquí 

l’extraordinària aventura de fer-se 

gran. 

Descobreix quins canvis 

experimenta el cos d’una nena 

durant la pubertat: ¿Pits? 

¿Tops?¿Sostenidors? ¿Dormir més? 

¿Pèls? ¿Depilar-se?¿Regla? 

¿Compreses? ¿Tampons? La seva 

pediatra respondrà a totes les 

preguntes… 

Fer-se gran és una gran aventura i 

quant més en sàpigues, millor! 

Un llibre per parlar dels canvis de la 

pubertat escrit per una pediatra-

endocrinòloga posant l’accent en els 

hàbits saludables i en el procés 

normal de les adolescents. 

 

 

 

 

 

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

