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Benvolgudes famílies!
Un any més ens dirigim a
vosaltres per fer-vos arribar el
primer butlletí del curs 2020/21,
amb l'objectiu de mostrar-vos
amb total transparència el què es
fa a l'AMPA.

Renovació anual de la Junta
de l'AMPA.
Alumnat nou a l'escola.
Marató de TV3.
Recepta de Baklava.
Casal de Nadal.

INFORMACIÓ DE L'AMPA
CURS 2020/21
Com ja sabeu l'AMPA és l'associació sense afany de lucre de pares i
mares d'alumnes que col·labora directament amb la comunitat educativa.
QUÈ FEM A L'AMPA?
Fem de pont entre les famílies i l'equip directiu.
Representem a les famílies a les reunions del Consell Escolar.
Gestionem la compra del material escolar i dels llibres socialitzats.
(s'utilitzen mínim 4 anys).
Organitzem la festa de final de curs.
Gestionem, juntament amb De Tots Colors, les activitats
extraescolars i els Casals.
Gestionem la sol·licitud de possibles ajuts i subvencions.
Col·laborem econòmicament en la millora de l'escola.
Organitzem xerrades adreçades a pare i mares.
Totes les famílies que paguen la quota de l'AMPA, que es fa efectiva
voluntàriament en el moment de realitzar la compra del material escolar,
en són sòcies i es beneficien dels seus avantatges.
Aquest any, degut a la pandèmia de la COVID-19, l'AMPA ha assumit el
50% de la quota que havia d'abonar cada família, quedant de la següent
manera:
15€ pel primer fill
10€ pel segon fill
Gratuït a partir del tercer fill
Totes les famílies poden ser membres actius de l'AMPA de manera
voluntària o mitjançant votació anual. La família activa ho és durant 2
anys i després queda exclosa en futures votacions.
La junta anual, oberta a totes les famílies, es realitza durant el mes
d'octubre i es presenta la memòria del darrer curs amb les propostes del
curs entrant.
L'AMPA s'organitza per comissions on es tracten temes i/o projectes
concrets en grup.

RENOVACIÓ JUNTA DE L'AMPA

Ampa 20-21

PRESIDÈNCIA

Jacint Vilardaga.
Neus Martinez.
La seva funció és de Representació,
ser Membres del Consell Escolar,
coordinar-se amb l’equip directiu
de
l’escola,
donar
suport
a
secretaria, de les bates, les
subvencions, etc.

SECRETARIA

Olga Gaona.
Maria Ripoll Roca.
Joan Casoliva.
Té com a funció coordinar les
reunions, fer les actes, coordinar
la secretaria amb l’Ajuntament
d’Avià, fer el contracte amb la
FAPAC,
la
contractació
d’assegurances, la custòdia de
l’arxiu de l’AMPA (estatuts, actes
de reunions…) etc.

TRESORERIA

Xavier Ninou.
Marc Vila.
S’encarrega de portar el control
dels comptes bancaris, l’estat de
comptes anuals i del pressupost,
del control i l’arxiu de les
factures, la gestió del canvi de les
signatures
dels
bancs,
del
pagament de factures, etc.

COMUNICACIÓ,
XERRADES I COVID

Elisabet López.
Diana Sánchez.
Zahra El Fatihi.
Jordina López.
Gabriel Sala.
Fer i mantenir el blog, el facebook,
l'instagram i el butlletí de l’AMPA.
Organitzar xerrades en temes d’interès
pels pares, equip educatiu i/o alumnes.
Enguany com a novetat, també donem
suport a l'escola sobre qualsevol
incidència o mancança generada per la
situació epidemiològica que estem
vivint.

EXTRAESCOLARS,
ACTIVITATS
ESPORTIVES,
MENJADOR, CASALS I
COLÒNIES

Eva Casas.
Lea Llorens.
Alba Morancho.

Coordinació amb TOTS COLORS
(horaris, activitats, monitors, control
coordinació
empresarial
(documentació
empresa,
contractes
monitors...).
Coordinació
Consell
Esportiu Comarcal, horaris camp de
futbol Avià, calendari competicions
esportives, material, equipacions ...
Formar part del compte de l’AMPA
per coordinar les colònies de 6è.
Assistència a les reunions de
coordinació de menjador i proposar
millores al menjador si s’escau.
LLIBRES

Ioana Popartac.
Jordi Casas.
Rosa Solé.
Txell Badia.
Compra i distribució de llibres,
coordinació amb l’escola, fotocòpies,
compra material, cobrament quotes
llibres, gestió compte bancari dels
llibres (saldo, socialització, seguiment
quotes pendents de cobrar).
Tenen claus bústia i donen el correu.

FESTA FINAL DE CURS I
MARATÓ TV3

José Antonio García.
Teresa Serret.
Gerard Mateos.
Queralt Marco.
Coordinació de la festa final de
curs
(programa,
activitats,
inscripcions, orles, sopar, fotos
aules...).
Coordinar
les
activitats
de
col·laboració amb la Marató de
TV3.

ALUMNES NOUS
CURS 2020/21

ALUMNES P3
MESTRA: ANNA BELMONTE

FABIO P4

MARTINA P4

VENTURA P5

VALYRIA 1R

ADRIANA 2N

PAU 3R

PAULA 3R

TSIRA 3R

ONA 4T

FABRIZIO 4T

AYOUB 5È

BENVINGUTS I BENVINGUDES
A L'ESCOLA!

MARATÓ DE TV3 PER LA COVID-19
Des del 1992, La Marató ha recaptat prop de 202 milions
d'euros i ha finançat 872 projectes de recerca, que han dut a
terme 1.369 equips, amb la implicació de 8.000 investigadors.
Gràcies a la solidaritat ciutadana, el projecte s'ha convertit en
una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica
a Catalunya i en una potent plataforma de sensibilització i
divulgació social de les malalties tractades.
La Marató d'enguany per al COVID-19 també ha tingut una
gran participació. La nostra escola, juntament amb la resta
d'escoles del Berguedà, gràcies a la venda de lots per
confeccionar fanalets, hem fet una aportació de 2700€ a la
Marató de TV3.

#tocaatothom

LA NOSTRA ESCOLA
HA RECAPTAT
618€ GRÀCIES A
LA VENDA DE
FANALETS
MOLTES GRÀCIES
A TOTES LES
FAMÍLIES

BAKLAVA
Recepta d'origen Turc
El Baklava o Baclaua és un pastís molt dolç
característic de moltes cuines de països que
eren a l'antic Imperi Otomà. Està fet de capes
de pasta de full, farcida de fruits secs, i
endolcida amb almívar o mel.
Ingredients:
2 làmines de pasta de full
500 gr. d'ametlles
100 gr. de sucre
2 cullerades de mantega
1 culleradeta de canyella
50 ml d'aigua de tarongina
Decoració:
50 gr. de panses o ametlles
50 gr. de mel
Preparació:
Per començar bullim les ametlles durant 10
minuts. Un cop fredes, les pelem, les torrem una
miqueta i les triturem. Després, les barregem
amb la resta d’ingredients menys les panses i la
mel.
En una safata coberta amb paper de forn,
col·loquem la primera làmina de pasta de full,
després repartim el farcit per sobre i cobrim amb
la segona làmina. Seguidament la tallem en
quadrats petits i col·loquem una pansa o una
ametlla a sobre.
La fiquem al forn a 180º foc a sobre i sota. Quan
estigui daurada, la traurem i mentre continua
calenta repartirem la mel per sobre i la deixem
refredar.

Recepta de Zahra El Fatihi

Bon
Profit!

Casal de Nadal
Aquest any, tot i ser complicat, De Tots Colors ha pogut dur a terme el Casal de Nadal sota
la temàtica dels esquimals, les foques i els pingüins, aplicant les mesures pertinents per
garantir en tot moment la seguretat dels infants.
En un principi el Casal estava programat del dia 22 de desembre al dia 7 de gener ambdós
inclosos, tot i que degut a noves restriccions en matèria de salut pública el Casal ha hagut
de finalitzar el dia 5 de gener.
No s'ha pogut oferir la possibilitat d'apuntar-se per dies esporàdics com sempre havíen fet,
i al només poder ser 6 infants per grup n'ha limitat la participació. Tot i això, el Casal ha
funcionat molt bé; s'ha comptat amb la inscripció de 10 infants la primera setmana, 7 la
segona, i també 7 la tercera,
L'AMPA ha col·laborat subvencionant 2 infants i l'Ajuntament s'ha fet càrrec de la neteja
diària dels espais utilitzats.
S'han realitzat diverses activitats: jocs de presentació, murals, iglús, pingüins, jocs de
pistes, balls, contes, excursions, jocs al pati i al bosc, i un fanalet per l'arribada dels Reis
d'Orient, on tots els infants s'ho han passat d'allò més bé amb l'Anna i el Víctor!!!
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ampaavia@gmail.com
ampavia.wordpress.com
facebook.com/groups/224014844305266
https://www.instagram.com/ampasantamariadavia/

