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SOBRE LA TAULA...
Es parla d'activar, o millor dit, d'augmentar l'oferta de material socialitzat. No és
nou que l'AMPA ofereix llibres socialitzats i ara s'estudia la possibilitat d'ampliar el
servei en xandalls i la roba per interpretar els pastorets i la castanyada. 

També, s'està estudiant una nova manera per escollir els nous membres de l'AMPA.

NOTÍCIES BREUS

Tot seguit us informem d'un seguit de notícies relacionades
amb l 'escola, en un format breu.

L'AMPA, impulsa el rentat de dents
pels alumnes que fan ús del menjador
a partir de primer de primària.

Es manté pel proper curs la
reducció del 50% de la quota dels
socis.

Des de l'Ajuntament, ens informen que
aquest estiu es portaran a terme les
obres de pavimentació de la pista de
ciment. Mes endavant, s'actuarà sobre la
tanca.

S'impulsa la xerrada "Créixer en
família", programa d'orientació
educativa per a famílies ofert per la
Generalitat.



FOMENTEM LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE A L'ESCOLA

NOUS APARCAMENTS PER A BICICLETES A L'ENTRADA
DEL DARRERA

AMPLIACIÓ DE
L'APARCAMENT
DE BICICLETES
A L'ENTRADA

PRINCIPAL

L'AMPA en col·laboració amb l'Ajuntament d'Avià ha dut a terme la
creació d'un nou aparcament de bicicletes a l'entrada nova de la pista de
ciment, i l'ampliació de les places ja existents a l'entrada principal.



JUBILACIONS
Montserrat Perarnau i Casals (P5)

Gemma Jou i Company (P4)
Anna Camps i Almirall (2n)

L'AMPA vol agrair a les mestres, que aquest any es

jubilen, tots aquest anys de docència i dedicació a

la nostra escola. Les famílies us volem desitjar el

millor per aquesta nova etapa, que segurament

serà molt més tranquil·la i d'oci.

Esperem de tot cor que el regal de l'AMPA de

"Fem País" us hagi agradat i que el pugueu gaudir

molt. No us volem dir adéu sinó a reveure, vivim

en un poble petit i molt bonic on molt segur ens

retrobarem!

Moltes 

Gràcies

A reveure mestres!



Aquest any, se’ns presentava un curs difícil,
però el vam agafar amb moltes ganes i
entusiasme. Vam començar amb una sèrie
de restriccions que van anar variant en
diferents moments del curs, però hem sabut
adaptar-nos-hi.

Pel què fa a les extraescolars culturals hem
pogut fer l'anglès de diferents nivells
respectant el grup bombolla de la classe. En
total 6 grups de màxim 8 persones.

Els tallers en anglès que es fan al migdia per
alumnes de primària ha tingut un gran èxit,
17 infants han gaudit de l’activitat creativa
mentre practiquen l’anglès.

La ceràmica l'han realitzat 12 infants dividits
en dos grups. Aquesta activitat al no poder
fer-se en grup bombolla, alguns mesos no
s’ha pogut dur a terme.

L'ordinografia, també realitzada al migdia, ha
tingut una participació de 36 alumnes
d’entre 3r i 6è i separats en diferents grups.

Al menjajocs han sigut 48 infants de P3 a P5
els quals han viscut les aventures dels
pirates i dels indis, superant els diferents
reptes que se’ls proposava. Per poder dur a
terme l’activitat respectant els grups
bombolla de classe, aquest curs s’ha
passat de poder fer l’activitat cada dia, a fer-
la 3 cops per setmana per a cada grup.

L'acollida ha ajudat a 22 famílies a poder
compaginar la seva vida professional amb la
familiar. Aquest any s'ha realitzat a la
biblioteca i es valora positivament el canvi
de lloc.

VALORACIÓ
EXTRAESCOLARS



Pel que fa les activitats esportives, són les
que han estat més afectades per les
restriccions. S’ha pogut realitzar multiesports
amb 14 infants de primària amb dos
monitors.
En futbol de nens de P5 i 4rt també han
pogut jugar algun partit. Pel que fa al grup
dels més grans, van jugar només el primer
trimestre, i es va dissoldre per falta d'inscrits. 

A l'activitat de zumba han pogut muntar
coreografies un grup de 10 infants.

A la piscina del Tossalet hi han anat un total
de 19 infants.

LA VALORACIÓ FINAL QUE EN FEM ÉS
POSITIVA, TOT I NO PODER FER TOTES LES
ACTIVITATS PRESENTADES.

Ja només queda agrair-vos la vostra
confiança.

Salut per a tothom!!!



Presentació de cada alumne pel Sr. Minoves.

Realització d'un ball preparat pels alumnes.

El divendres dia 18 de juny s'ha realitzat la festa de final de curs,
organitzada per l'escola i l'AMPA.

Aquest any però, només ha comptat amb la participació dels alumnes de
6è, els seus pares i germans i mestres, degut a les mesures restrictives
dictades pel PROCICAT en relació a la Covid-19.

La festa ha començat a les 17h després de l'arribada de les famílies i la
seva ubicació a les grades, i s'han  dut a terme les següents activitats:

FESTA FINAL DE CURS



Després d'un breu discurs de la directora, l'alcaldessa i el regidor
d'educació, s'ha procedit a l'entrega d'orles i birrets.



Seguidament, s'ha procedit a l'entrega d'un detall de part de les
famílies als mestres de 6è, i  d'un regal d'agraïment a les mestres que
es jubilen de part de l'AMPA i al Sr. Minoves per la seva col·laboració.

Lectura del parlament pels alumnes de 6è.

Pica-pica pels alumnes elaborat pel nostre cuiner Lluís.



Castell inflable estil "humor amarillo" situat a la pista de l'escola
durant tota la tarda.



 
 
 

De 18h a 19h discoteca "Divertimento Animació" amb el DJ Marc
Sensada al gimnàs.

Comiat



UN ANY MÉS, AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE TOTA LA GENT EN LES
ACTIVITATS I  INICIATIVES QUE S’HAN DUT A TERME DES DE L’AMPA.
SENSE VOSALTRES NO HAGUÉS ESTAT POSSIBLE FINALITZAR EL CURS
AMB ÈXIT.

MOLTES GRÀCIES I  FINS EL CURS VINENT! 



Tancat
per

vacances
L ' A M P A  U S  D E S I T J A  

B O N  E S T I U ! !



ampaavia@gmail.com
ampavia.wordpress.com

facebook.com/groups/224014844305266
https://www.instagram.com/ampasantamariadavia/


