
Aquesta primavera Va de concurs... 
 

 
ATENCIÓ ALUMNES: 
Com ja s'ha fet tradició a l'escola, reobrim el concurs de dibuix per a triar el que sortirà al tríptic de la 

festa de final de curs. 
Els vostres dibuixos només han de tenir aquests requisits: 
-S'ha de presentar en blanc i negre en un full DIN A-4 vertical. 
-Ha de posar "Festa Fi de Curs 2009" 
-Cal posar-hi el nom i el curs al darrera del full. 
-Només en podeu presentar un per alumne. 

----------------------------------------------------- 
Atenció pares: 

Per a nosaltres també hi ha concurs. Estem preparant el Casal d'Estiu i també necessitem un dibuix per al 
díptic. 

Els requisits són els següents: 
1-S'ha de presentar en blanc i negre en un full DIN A-4 vertical 

2-Ha de posar Casal d'Estiu 
3-Cal posar-hi el nom de l'autor i el de l'alumne i la classe a la que està vinculat 

4-Només en podeu presentar un per persona. 
5-S'ha d'entregar abans del 30 d'abril 

 
Passatemps 

 
Busca les 7 diferències 

 

Butlleti informatiu. . .  Ampa 

Del CEIP Santa Maria d’Avià 
 
L’EDITORIAL de primavera: 

Una de les més grans preocupacions per als pares, són les noves tecnologies, els límits i dels riscos que poden comportar 
utilitzades incorrectament. Per això hem decidit buscar la informació i fer-ne cinc cèntims en aquest editorial. L'autor del text 
que ens ha semblat el més adequat, és en Miquel Àngel Prats Fernández Mestres que és  Psicopedagog, Doctor en Pedagogia, i 
Professor de noves tecnologies aplicades a l'educació a la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). N'hem extret una part 
per l'editorial i l'altra si és del vostre interès l'hem posada al bloc de l'AMPA: http://www.ampavia.wordpress.com 
Reptes i possibilitats, límits i riscos d'algunes eines tecnològiques 
Les noves tecnologies no són eines exemptes de perills si cauen en mans de persones desconsiderades o bé que desconeixen 
l'impacte emocional que poden produir a l'altra banda de la pantalla. Per això hem cregut oportú classificar les eines 
tecnològiques més emprades pels nostres infants i adolescents i advertir-los dels possibles riscos en el seu ús: 
Pel que fa al correu electrònic: 

• No respondre mai a missatges agressius o que indueixin o incloguin missatges obscens, amenaçants o que ens facin 
sentir malament. 

• En el cas que vulguem tractar i/o comunicar-nos amb persones desconegudes per mitjà de les eines electròniques de 
xat, correu o missatgeria més habituals, es aconsellable disposar de vàries comptes de correu gratuït, tipus Hotmail 
(http://www.hotmail.com) o Yahoo (http://es.yahoo.com) 

• Cal que sospitem d'aquells correus electrònics que regalen o ofereixen productes amb molta facilitat o bé demanen les 
nostres dades personals per a realitzar alguna operació financera. 

• Quan rebem algun tipus d'informació sospitosa o amenaçant, el millor que podem fer és reenviar el missatge a 
delitos.tecnologicos@policia.es. 

• Existeix una normativa a la xarxa que ajuda tractar amb educació i etiqueta la comunicació virtual i a fer un bon ús del 
correu electrònic. Per a més informació, aneu a http://www.netiqueta.org/ 

Pel que fa al xat i/o a la missatgeria instantània: 
• Cal tenir en compte que la major part d'aquests tipus d'aplicacions demanen una identitat o un "alies", altrament dit, 

"nickname" per poder entrar a xatejar, Això significa que MAI s'ha de posar el propi nom en aquest tipus de 
formularis. 

• A conseqüència d'això anterior, MAI es té la seguretat, ni la garantia, ni la confiança de saber exactament qui és 
l'altra persona que es troba darrera la pantalla. Cal anar molt en compte en donar o enviar les nostres dades personals 
(nom, adreces, telèfons, mòbils...) 

• És aconsellable fugir de les anomenades "cites a cegues" amb persones desconegudes. 
• Quan rebem algun tipus d'informació sospitosa o amenaçant, el millor que podem fer és reenviar el missatge a 

delitos.tecnologicos@policia.es 
• Molts programes o aplicacions de missatgeria permeten guardar una còpia de la conversa mantinguda en forma de text. 

Informar als nostres infants i joves d'aquesta opció pot prevenir i aclarir possibles i futurs malentesos. 
• Existeix una normativa a la xarxa que ajuda tractar amb educació i etiqueta la comunicació virtual i a fer un bon ús del 

xat o la missatgeria instantània. Per a més informació, aneu a http://www.netiqueta.org/ 
Pel que fa a la navegació web: 

• És aconsellable realitzar sessions de navegació per Internet, és a dir, planificar amb els nostres fills quines adreces 
visitaran i quins llocs webs es poden trobar pel camí. 

• És aconsellable també poder visitar conjuntament pares i fills planes pornogràfiques i aprofitar per a explicar-los i 
comentar-los l'existència a Internet d'aquest tipus de continguts. Sovint, manifestar cert "coneixement" en aquests 
temes per part dels adults ajuda a crear un clima de confiança necessari entre pares i fills en relació a aquests temes. 

• Com a mesura preventiva, cal emprar filtres i opcions de seguretat en el navegador, arribant a bloquejar espais webs no 
desitjats. 

• Cal tenir sempre l'ordinador ben configurat i totes les eines de connectivitat i de seguretat ben instal·lades ja que les 
finestres emergents acostumen a ser altament perilloses per distreure la navegació o bé per instal·lar software 
malintencionat (spyware) provocant així visites inesperades en el navegador. 

• En qualsevol cas, si us trobeu amb pàgines de contingut il·legal: racista o xenòfob, pàgines que fan apologia del 
terrorisme, pàgines de pornografia infantil o de tràfic de drogues és convenient denunciar-les a la Línea de Denúncia 
Anònima a http://www.protegeles.com 

Pel que fa a mesures preventives amb l'ordinador. 
1. Coneguin eines de control (opcions de seguretat del navegador) 
2. Estableixin regles bàsiques d'ús a casa i regles de seguretat (creant comptes limitades). 
3. Col·loquin l'ordinador a la vista. 
4. Ensenyin als infants a navegar de forma segura, és a dir, a pàgines web conegudes. 
5. Davant d'un possible problema, reaccionin a temps: 

a) Parlant amb ells, b) Trucant a les organitzacions adients i c) Denunciant qualsevol acte il·legal 
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Agraïm la col·laboració de 
: 

Resol aquest Sudoku: 



d'aquest butlletí i de l’AMPA ampliades i actualitzades  
http://www.ampavia.wordpress.com 

 
Sense la Mai Alsina no seria possible. 

 
ANGLÈS. EXTRAESCOLAR. 

Aquest any, pel bé dels alumnes, s’ha decidit no admetre més 
inscripcions durant el segon i tercer trimestre perquè no hi 
hagi diferències de nivell dins un mateix grup. 
 
INFORMÀTICA AMB LA MAI: 

Els nens i nenes que fan informàtica juntament amb la Mai, 
que és la monitora, han creat el bloc dels informàtics de 
l'Escola d'Avià. És un bloc on tots hi diuen la seva: hi ha 
acudits, endevinalles i un munt de coses per aprendre tots 
junts. Ho podeu trobar entrant a : 
www.infoavia.wordpress.com 
 
LES JOGUINES...LES JOGUINES...LES JOGUINES...LES JOGUINES...    

Si teniu joguines de tipus didàctic, pilotes, cubs, 
anelles... que ja no utilitzeu a casa els podeu portar a 
l’escola! A més a més de divertir-nos molt compartint les 
joguines amb els companys i companyes, també ens 
ensenyen que hi ha nens que estan sols o mancats de 
joguines. Per això, els ninots de peluix o les bicicletes es 
poden portar a llocs com Càritas, on de ben segur que els 
faran arribar als braços d'algun menut que els necessiti i 
el faran molt feliç. 
 
ESQUÍ... 

La iniciativa d'anar a esquiar els diumenges 1, 8 i 15 de 
febrer, va ser una experiència molt positiva per a tothom. En 
aquest cas, hi va haver una petita aportació del Pla Català de 
l'Esport. Es va ampliar 3 diumenges més. El dia 15 de març 
van fer a Le Portè una petita festa de comiat amb el grup que 
se'n cuidava, que en aquest cas són els del Cquie de Puig-reig.  
 

JOCS... 

Per motius professionals, aquest trimestre hi ha hagut un 
canvi de monitor en l'activitat de jocs dels grups infantils. Ha 
marxat la Patrícia, que ara treballa al Centre de Dia d'Avià, i 
en el seu lloc ha vingut en Vicenç. Un xicot molt trempat que 
té la canalla ben captivats. 
 

EXTRAESCOLARS...  

Quins pares no desitjarien veure als seus fills per un foradet 
mentre són a l'escola?. Al bloc de l'escola hi podreu trobar 
als vostres fills mentre fan algunes de les activitats 
extraescolars. 
 
XERRADES PELS PARES... 

"Aprendre amb tu":  dia 7 de maig a les 20:30h a la 
biblioteca "Canvis i pèrdues a l'entorn familiar" 
Dia 21 de maig a les 15.30h a la biblioteca de l'escola 
tenim la xerrada sobre: "parlem de sexualitat a casa". 
 

 

 

 

CONEGUEM LES PERSONES: 

-QUI CUINA PER LA NOSTRA MAINADA A FORA DE 

CASA?  

 
Tots i totes estem d’acord que l’alimentació és una part molt 
important de la salut dels nostres menuts. Per això aquest 
trimestre hem volgut parlar amb les persones que treballen a 
la cuina de l’escola : El Lluís , el Levi i la Fina.  
 
 

 
 
-Hi sou des del començament del menjador escolar de 
l'escola? 
Lluís: Fa uns 30 anys que hi sóc, aproximadament un mes més 
tard de l'inici del menjador. 
Levi: jo hi sóc des de l'octubre de l'any 2005. 
Fina: Jo des del setembre de l'any 2005, un mes abans que el 
Levi. 
-Hi ha hagut algun canvi des que veu començar fins ara? 
Lluís: Sí, al començament es quedaven 60 o 70 nens a dinar i 
tot es feia a mà, no hi havia rentaplats. Mica en mica s'ha 
anat incorporant més personal i es va fer una ampliació del 
menjador quan els infants ja no hi cabien. De fet les primeres 
persones que feien de monitores eren les mateixes mestres 
de l'escola. 
També hi ha hagut millores per al control de la salut, com les 
mostres de tot el menjar que es fa, el control diari del clor 
que hi ha a l’aigua... 
-Els menús els trieu vosaltres? 
Lluís: Sí, tenim una llista que ens va facilitar la doctora amb 
els menjars que es recomana que han de consumir els nens; i 
d'aquella llista en triem els plats entre el Levi i jo. 
-I les compres, qui les fa? 
Lluís: També les fem el Levi i jo. 
-Compreu el mateix menjar que abans o heu canviat alguna 
cosa? 
Lluís: Nosaltres no hem canviat els hàbits, el tipus d'aliments 
que es recomana és el que els donem. 
- A quina hora us hi poseu? 
Lluís: Jo entro entre les 6:00 i les 6:15h del matí i acabo la 
feina aproximadament a les 5 o les 6h de la tarda, sempre hi 
ha algun dia que fem alguna cosa més laboriosa i ens quedem 
fins més tard. 
Levi: Jo començo a les 8:30 i hi sóc fins a les 5 o les 6 de la 
tarda, però igual que el Lluís, algun dia em quedo més estona. 
Fina: Començo a les 12 i hi sóc fins les 4:15 de la tarda, algun 
dia si s'han de fer croquetes, canelons, o coses més 
laborioses, em quedo a ajudar fins a l'hora que calgui. 
-Quina tasca fa cadascú? 
Lluís: Depèn dels dies i dels menús que fem. Per exemple si 
fem escudella, de seguida poso a bullir l'aigua, ja que en fem 
uns 70 o 80 litres. Si hi ha amanida, començo a netejar les 

verdures. També fem el menjar per a la guarderia, que ha 
d’estar llest a les 11:45. El de l'escola ha d’estar a punt a les 
12:10 pel primer torn i a les 13:10 pel segon. El dinar pel  
Casal d'avis d'Avià ha d’estar a punt a les 13h. També hem de 
fer algun menú especial per a algun alumne/a que ha de fer 
dieta, ja sigui habitual o bé esporàdica. En acabar de dinar els 
nens i nenes dinen els monitors i alguns mestres, i finalment 
cap allà a les tres dinem nosaltres. Un cop estem tips, ens 
posem a netejar la cuina i a deixar-la com una patena per a 
tornar a començar el dia següent. 
Levi: La meva feina també canvia depenent del menú que hi 
hagi. Jo faig les amanides i normalment preparo el segon plat, 
el tall arrebossat o el que calgui. Es pot dir que sóc la mà 
dreta del Lluís, li faig de reforç. Quan acabo, també faig la 
neteja, i mentre es serveixen els menjars es van netejant les 
safates, les pinces i cullerots que es van buidant. Fem un bon 
equip!  
Fina: Jo arribo al punt que els nens i nenes petits ja acaben 
el primer plat i em poso a netejar tots els utensilis a mida que 
els fan servir, primer esclarits a mà i després passats per al 
rentaplats industrial a alta temperatura. Un cop ja han acabat 
de dinar els nens i nenes acabo de rentar i plegar al seu lloc 
els estris i em poso a dinar. Un cop tipa, rento i endreço el 
que queda i l'espai on desenvolupo la meva tasca, de manera 
que quedi a punt per al dia següent. 
-On heu après a cuinar? 
Lluís: Treballo de cuiner des dels 14 anys. Vaig començar al 
restaurant de Queralt on em van començar a ensenyar l’ofici. 
M’hi quedava a dormir i tot. Després vaig fer cursets a 
l'escola d'hostaleria de Barcelona. També anava amb la Sra. 
Reixac on hi vaig aprendre molt. També treballava els caps de 
setmana al "Cau del Llop" un restaurant que hi havia a Avià i 
després 25 anys, els caps de setmana als "Roures". 
Levi: Jo n'he après del Lluís, tot i que a l'any 89 vaig haver 
de cuidar els meus nebots i havia de cuinar per ells i llavors 
vaig fer un curs de cuina a Florida. La meva feina però era 
d'administratiu fent facturació pels hospitals i els caps de 
setmana tocava el piano a celebracions com casaments i 
comunions...  
També canta molt bé, comenten el Lluís i la Fina, però no ho 
vol fer mai. 
Fina: Des dels 14 anys feia d'ajudant en una cuina d'un 
restaurant, però en vaig començar a aprendre amb la meva 
mare. 
-Que en feu del menjar que sobra? 
Lluís: Vénen a recollir mostres de tot el menjar que es fa per 
controlar-ne la qualitat. També hem de guardar un plat de 
cada congelat durant una setmana per si hi hagués algun tipus 
d’intoxicació. Llavors s’hauria d’analitzar per saber de seguida 
quina ha estat la causa de la intoxicació.  La resta es congela i 
es guarda per a fer canelons, croquetes i les coses que no són 
aprofitables com l'arròs a la cubana i coses per l'estil, ho 
vénen a buscar per donar a animals domèstics com els gossos. 
-Quin és el teu plat preferit? 
Lluís: M'agrada la varietat, no sabria quin triar. 
Levi: A mi també m'agrada variar, però m'agraden molt les 
patates estofades. 
Fina: A mi m'agrada la varietat. 
-Què no menges mai? 
Lluís: No m'agrada gens el fetge. 
Levi: A mi no m'agrada ni el conill ni els peus de porc. 
Fina: Jo no menjo mai conill. 
-A quantes persones atipeu cada dia? 

Lluís: De nens i nenes, uns 240 d'infantil i primària més 20 
infants de la llar d'infants. De mestres 10 de primària 
aproximadament més 5 de la llar d'infants. I les 8 monitores, 
la coordinadora, el bidell (conserge) i nosaltres tres. 
-Ara que ja coneixem unes quantes curiositats sobre la 
cuina i els cuiners, ens podríeu donar alguna recepta per a 
fer a casa amb l'ajuda dels nostres fills i filles? 
Lluís: Bé, jo us proposo el pastís de tonyina. 
Ingredients: 
-Pa de motlle tallat de llarg 
-Tomàquet triturat natural 
-Maionesa 
-Tonyina 
Preparació: 
Tallar les crostes del pa de motlle 
Untar una llesca del pa amb la tomaca, posar la tonyina 
esmicolada al damunt la tomaca, a sobre un altre llesca 
de pa i untar-la amb maionesa i fer com un entrepà. 
Això es va repetint successivament amb totes les capes 
fins a acabar el pa. L'última capa s'ha d'untar amb 
tomaca per sobre i amb maionesa pels costats. Després 
decorar-ho al gust amb tomaca cherry, amb blat de 
moro, olives... 
Levi: Penso que els menuts s'ho passaran d'allò més bé 
fent una amanida de cranc. 
Ens fa falta: 
-Barretes de cranc. 
-Maionesa 
-1 cullerada de mostassa 
-Ou dur 
-Ceba tendra picada 
És molt senzill, es trinxa tot ben petit, es barreja i es 
posa a sobre de torradetes, o bé a dins de croissants 
petits. Es pot decorar amb pebre vermell dolç o al gust. 
Fina: Doncs jo us donaré un postre ben senzill i 
saludable: macedònia 
Els ingredients poden variar molt depenent dels gustos. 
Jo la faig així: 
-Taronja 
-Plàtan 
-Pera 
-Maduixes 
-Raïm 
-Pomes 
Es talla tot a dauets, es glasseja amb sucre i s'hi pot 
afegir un raig de moscatell. 
 

Bon Profit!!! 
 

Us convidem a compartir les vostres receptes amb 
nosaltres al bloc de l'AMPA: 

www.ampavia.wordpress.com 

Donem les gràcies a la col·laboració de Mariona Ferrer 
per aportar material i donar suport. 


