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L'AMPA és l'associació sense afany de lucre de pares i mares
d'alumnes que col·labora directament amb la comunitat educativa.

QUINES FUNCIONS FA L'AMPA?
- Fa de pont entre les famílies i l'equip directiu, facilitant-ne la
comunicació.
- Representa a les famílies a les reunions del Consell Escolar.
- Gestiona la compra del material escolar i dels llibres socialitzats
(que s'utilitzen un mínim de 4 anys), reduïnt en gran part el seu cost
per a totes les famílies.
- Organitza la festa de final de curs.
- Gestiona, juntament amb De Tots Colors, les activitats extraescolars
i els Casals, possibilitant l'accés a tots els infants a un preu més
beneficiós.
- Gestiona la possible sol·licitud d'ajuts i subvencions, per tal de poder
col·laborar més activament amb l'escola.

- Col·labora econòmicament, en la mesura del possible, en la millora
de l'escola (compra de material i equips...).
- Organitza xerrades d'interès adreçades als pares i mares
(presencials i on-line).
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.
Totes les famílies poden ser membres actius de l'AMPA
voluntàriament o mitjançant votació anual. La família activa ho és
durant 2 anys i després en queda exclosa per a futures votacions.
La Junta Anual, oberta a totes les famílies, es realitza durant el mes
d'octubre-novembre i és on es presenta la memòria del darrer curs
amb les propostes del curs entrant.
Aquest any com l'anterior, 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
L'AMPA s'organitza per comissions on es tracten temes i/o projectes
concrets en grup. La descripció de les seves funcions s'especifiquen en
el següent punt.

Renovació anual de la Junta de
l'AMPA
PRESIDÈNCIA
Neus Martínez
Èlia Siurana
La seva funció és de representació, ser
membre del Consell Escolar, coordinarse

amb

l’equip

directiu

de

l’escola,

donar suport a secretaria, subvencions,
etc.

SECRETARIA
Olga Gaona
Josep Casafont
Té la funció de coordinar les reunions, fer les
actes,

coordinar

la

secretaria

amb

l’Ajuntament d’Avià, fer el contracte amb la
FAPAC,
custòdia

TRESORERIA

contractació
de

l’arxiu

de

d’assegurances,
l’AMPA

(estatuts,

actes de reunions…) etc.

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

LLIBRES
Txell Badia
Ioana Popartac
Marta Graus
Manel Carretero
La

seva

distribució

funció
de

és

llibres,

de

la

compra

coordinació

i

amb

l'escola, fotocòpies, compra de material,
cobrament

de

les

quotes

i

gestió

del

compte bancari dels llibres, socialització,
quotes

pendents

d'abonar,

bústia i correu, etc.

COMUNICACIÓ, XERRADES I COVID
Elisabet López
Diana Sánchez
Zahra El Fatihi
Toni Bascompte
És

la

comissió

encarregada

de

mantenir

actualitzades les xarxes socials (facebook i
instagram)

i

confecciona
xerrades

el
els

amb

blog

de

butlletins,

temes

l'AMPA,
organitza

d’interès

per

les

famílies, equip educatiu i/o alumnes, dóna
suport a l'escola en qualsevol incidència o
mancança

generada

epidemiològica

que

per

estem

conseqüència del COVID-19.

la
vivint

situació
com

a

gestió

de

la

EXTRAESCOLARS, ACTIVITATS ESPORTIVES,
MENJADOR, CASALS I COLÒNIES
Eva Casas
Edu Llop
Alba Morancho
Jordi Budia
Porta a terme la coordinació amb DE TOTS COLORS (horaris, activitats,
monitors,
contractes

control
dels

coordinació
monitors...),

empresarial,

la

coordinació

documentació
amb

el

d'empresa,

Consell

Esportiu

Comarcal (horaris del camp de futbol d'Avià, calendari de competicions
esportives, material, equipacions...), formar part del compte de l’AMPA per
coordinar les colònies de 6è, assisteix a les reunions de coordinació de
menjador i proposar millores, si s’escau.

FESTA FINAL DE CURS I
MARATÓ DE TV3
Teresa Serret
Ester Espelt
Jordi Tomàs
La seva funció és la de coordinar la festa de final
de curs (programa, activitats, inscripcions, orles,
sopar, fotos de les aules...), i les activitats de

·

col laboració amb la Marató de TV3.

Famílies que s'han incorporat aquest curs a la Junta de l'AMPA:
Casafont-Armengou P3
Bascompte-Rosiñol 3r
Dachs-Espelt P4
Narmania-Siurana 4t A
Celis-Graus P5
Llop-Prat 4t B
Canudas-Carreño 1r
Carretero-Bonet 5è A
Tomàs-Rotchés 2n
Budia-López 5è B

Famílies de 2n any que pertanyen a la Junta de l'AMPA:
Casals-Gaona
El Mardi
Montalban-Martínez
Grané-López
Ballús-Casas
Ninou-Canudas
Valdellou-Morancho
Marimon-López
Popartac
Ribera-Sánchez
Curriu-Badia
Espelt-Serret

ALUMNAT NOU
CURS 2021/22
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BENVINGUTS I BENVINGUDES
A LA NOSTRA ESCOLA!

Aportacions de l'AMPA a l'escola
Amb el què portem de curs,
l'AMPA ha col·laborat amb l'escola
mitjançant la compra de 8
Chromebooks valorats en uns
2.400€, 10 torres d'ordinador
valorades en uns 2.200€, i s'ha
finançat el 50% de la compra d'una
televisió pel menjador considerant
que tots aquests equips són una
inversió
necessària
per
a
l'educació dels nostres fills i les
nostres filles.

REUTILITZAR ÉS BO

Gràcies a la participació de les famílies, s'han recollit 8 xandalls que
ja no s'utilitzaven i s'han entregat a diferents famílies de l'escola per
a la seva reutilització.
Amb la recol·lecta de roba pels pastorets no s'ha tingut tan èxit, ja
que només s'ha aconseguit una capa i una samarra.
Esperem que aquesta iniciativa faci que l'any vinent hi hagi més
participació i puguem allargar la vida útil de més roba, ja que
creiem que és bo ensenyar als nostres fills/es a reutilitzar.

CASAL D'ESTIU
Aquest any De Tots Colors sí que ha pogut fer el Casal d'Estiu i n'estan molt i
molt contents! No han tingut cap incident ni cap confinament, i tan infants com
monitors/es han gaudit moltíssim i ja estan pensant en la temàtica de l'any
vinent.
Van tenir una mitjana de 60 infants per setmana que van poder gaudir del Casal,
amb 8 monitors/es que se'n van fer càrrec. El Casal va començar el dia 28 de juny
i va acabar el 30 de juliol (ja que al setembre no es va poder tirar endavant per
falta

d'inscripcions).

Cinc

setmanes

plenes

d'emocions

i

aventures

acompanyats/es de l'Astèrix i l'Obèlix.
Es va poder fer les activitats de Patum, Jocs Olímpics, circ, una gran festa i es va
anar a Egipte. També, es van fer dues acampades: durant la segona setmana
(petits i mitjans a l'escola i grans al bosc) i la quarta setmana (tots a l'escola).
Com cada any es va anar a la piscina els dilluns, dimecres i divendres.

De Tots Colors us dona les gràcies per haver compartit aquests
meravellosos dies amb ells!

VALORACIÓ DE LES
EXTRAESCOLARS
D'ENGUANY
Aquest curs l'hem començat sense massa canvis, doncs la normativa Còvid a
principi de curs era igual que l'any passat, així que vam decidir no proposar
activitats noves per por a no poder-les dur a terme. Vam decidir esperar a
l'any que ve i treballarem fort aquest any per fer propostes noves de cara al
curs vinent.
Estem molt contentes amb la participació que hem tingut aquest primer
trimestre, ja que hi ha més inscripcions que l'any passat.
L'acollida són uns 20 infants que cada dia arriben a l'escola a partir de tres
quarts de vuit del matí, a punt per passar una estona jugant, mentre la seva
família va a treballar.
Hem organitzat l'horari per tal de poder oferir l'anglès a tots els cursos en la
franja del migdia, i ha tingut molt d'èxit, amb més alumnes que mai fent
classes d'anglès amb la Rosa i la Pilar de l'acadèmia Logos, que són qui fan
les classes aquest any.
La Zumba, després de pràcticament no poder-la realitzar durant el curs
passat, hem arrencat el curs amb un grup de 3r a 6è molt nombrós.
Els tallers en anglès segueixen funcionant bé, i aquest any els realitza la
Raquel Aran, que també fa l'ordinografia, de la qual gaudeixen gairebé 50
infants de 3r a 6è.
El Menjajocs, l'activitat estrella pels més petits de l'escola, com cada any ha
tingut una gran acceptació entre les famílies, i tenim uns 50 infants gaudint de
les activitats proposades per la Betlem i l'Anna tres dies a la setmana, però de
moment encara no podem barrejar els grups.
Pel què fa a la ceràmica, tot un clàssic amb la Teresa, i el multiesports, que
es fan a la tarda, també hem multiplicat el nombre d'infants apuntats.

En quant a la piscina, aquest curs tornem a fer-la en dos torns, un de petits i
un de grans, al Tossalet tots els dimecres.
Per acabar, després de molts i molts anys, no tenim futbol com a extraescolar.
No hi va haver prou inscripcions per fer equip ni de grans ni de petits. Ens sap
molt greu que el futbol escolar desaparegui, però ens és impossible competir
amb els clubs federats.
Esperem que tot segueixi igual o millor i que tots puguem seguir gaudint de
les extraescolars.
Moltes gràcies a totes les famílies que ho fan possible!
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L’AMPA

ha

continuat

·

col laborant

any ha tingut com a lema

amb

*la

Marató

de

TV3*

que

aquest

la salut mental.

Per aquest motiu es van preparar 300 kits que constaven d'uns saquets de
tela, una bossa de llavors d'espígol (lavanda) per plantar a casa vostra,
un clip en forma d'estel i una figura de fusta que els alumnes de l'escola

·

van pintar amb la col laboració dels i les mestres, per poder decorar els
vostres arbres de Nadal.

El preu del kit era de 3

€

com cada any (1

€

pel material i 2

€

per la causa)

i es van posar a la venda durant 3 dies a les dues sortides de l'escola, i
durant

el

cap

de

setmana

de

la

Marató

també

es

va

aprofitar

per

vendre'ls davant l'Ateneu.

Gràcies a la vostra col · laboració hem pogut aportar a la Marató de
TV3 un total de 627,10 € (600 € de la venda dels kits i 27,10 €
d'aportacions voluntàries).

GRÀCIES PER LA VOSTRA SOLIDARITAT

♥

GALETES DE GINGEBRE PER NADAL
LES GALETES DE GINGEBRE I CANYELLA SÓN UN CLÀSSIC
AL NADAL A MOLTES LLARS D'ARREU DEL MÓN.
VOLS PASSAR UNA TARDA DIVERTIDA PREPARANT-LES?
INGREDIENTS
350G DE FARINA
125G DE MANTEGA EN POMADA
100G DE SUCRE
100G DE MEL DE CANYA O MELASSA
1 OU MITJÀ
⅛ DE CULLERADETA DE NOU MOSCADA MÒLTA
⅛ DE CULLERADETA DE CLAU MÒLT
¼ DE CULLERADETA DE GINGEBRE MÒLT
1 CULLERADETA DE CANYELLA
PER DECORAR:
1 TASSA DE SUCRE EN POLS
½ CULLERADETA DE VAINILLA
2-3 CULLERADES DE LLET

PREPARACIÓ
1. TAMISEM LA FARINA JUNTAMENT AMB LA RESTA D'INGREDIENTS SECS.

2. BATEM EN UN BOL LA MANTEGA AMB EL SUCRE MORÈ FINS QUE LA BARREJA

BLANQUEGI. BARREGEM UN PER UN LA RESTA D'INGREDIENTS FINS QUE ES PUGUI
FORMAR UNA BOLA COMPACTA. SI DESPRÉS DE BARREJAR LA BOLA S'ESMICOLA,
ES POT AFEGIR UNA CULLERADA DE LLET.

3. DIVIDIM LA MASSA EN DUES O TRES PARTS I AMB AJUDA D'UN CORRÓ, ESTENEM
LA MASSA ENTRE DOS PAPERS DE FORN FINS QUE TINGUI UN GRUIX

D'APROXIMADAMENT 6 . * SI LA MASSA ESTIGUÉS MOLT TOVA, PODEU
REFRIGERAR 10 MINUTS I DESPRÉS ESTIRAR-LA.

4. TALLEM ELS NINOTS AMB EL TALLADOR, ELS COL·LOQUEM A LA SAFATA DE FORN
FOLRADA I ELS FIQUEM 15 MINUTS A LA NEVERA.

5. MENTRE, ESCALFEM EL FORN A 180 º C AMB CALOR AMUNT I AVALL.

6. PASSAT EL TEMPS, TRAIEM ELS NINOTS DE LA NEVERA I ELS POSEM AL FORN
DURANT 10-12 MINUTS APROXIMADAMENT, FINS QUE LES VORES ESTIGUIN
DAURATS.

7. ELS TRAIEM DEL FORN I ELS DEIXEM REFREDAR SOBRE LA SAFATA.

POSTERIORMENT ELS TRASPASSEM A UNA REIXETA PERQUÈ REFREDIN
COMPLETAMENT.

8. UN COP FREDES DECOREM LES GALETES DE GINGEBRE AMB UNA CREMA DE
VAINILLA, XOCOLATA FOSA ...

ZAHRA EL FATIHI

ampaavia@gmail.com
ampavia.wordpress.com
facebook.com/groups/224014844305266
https://www.instagram.com/ampasantamariadavia/

