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NOTÍCIES

Benvolguts pares i mares del Salarich,

Estem molt contents de poder estrenar aquest butlletí 
bimensual del curs 2013-2014. Aquest butlletí serà el 
canal de l’AMPA per compartir amb tots vosaltres el dia a 
dia de l’escola i l’AMPA. 

Volem que tots us sentiu part d’aquesta escola i que ens 
ajudeu a fer-la millor. La vostra participació és 
importantíssima en tot allò que sigui treballar per la nostra 
escola, la dels nostres �lls. Tots els pares i mares ja sou 
part de l’AMPA, però sapigueu que podeu participar de 
moltes maneres: sent col·laboradors puntuals en festes i 

activitats o bé, fer-vos sentir en les 
reunions que fem el darrer 

dilluns de cada mes (a les 21h 
del vespre).

Aquest butlletí recollirà totes 
aquelles notícies destacades 
de les activitats de l’AMPA 
com reunions, festes i 

activitats que us interessaran. I 
a més, a l’agenda presentarem 

totes aquelles activitats que estem preparant. Tot això, 
amenitzat amb fotos de tot plegat.

I engeguem doncs, una AMPA amb ganes de treballar i 
hem començat com ja sabeu, amb els arranjaments del 
pati d’infantil. Ha  estat la primera vegada que es feia i la 
resposta de pares i mares ha sigut tot un èxit. Des d’aquí 
un agraïment a tothom que va participar.

Va ser també una molt bona oportunitat per posar-nos en 
contacte diversitat de famílies. I és que un dels objectius 
de l’AMPA és contribuir a la cohesió social dins la 
comunitat escolar.

Després de treballar totes les famílies de valent en pintar 
parets, gronxadors, rodes i en arreglar les jardineres, vam 
fer un petit descans amb una boníssima xocolata desfeta 
amb coca que ens va preparar una mare de P5.

Destacar a més, que es va fer difusió d’aquest projecte en 
diversos diaris comarcals com “El 9 nou” i “El Vigatà 
Independent”, a més de la web de l’Ajuntament de la 
nostra ciutat 
(http://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/noticies/jornada-
d2019arranjaments-al-pati-de-l2019escola-dr.-salarich).

Així doncs, endavant AMPA!!!

LA NOVA 

Albert Canudas, pare de P4; Alícia Mesas, 
mare de 1r i vocal de l’AMPA; Alícia Pago, 
mare de 6è i representant del Consell 
Escolar; Anna Solé, mare de P3 i vocal de 
l’AMPA; Esther Fernández, mare de 1r i 3r i 
Tresorera de l’AMPA; Eva Casasús, mare de 
P4, 2n i 4t i Presidenta de l’AMPA; Feli 
Pérez, mare de P3 i vocal de l’AMPA; Fina 
Padrós, mare de 2n; Isabel Moral, mare de 
4t; Jordi Montecino, pare de 2n i 4t; Lídia 
Crous, mare de P3; Magda Sibina, mare de 
2n; Maira Rufí, mare de P5 i Secretària de 
l’AMPA; Mireia Molist, mare de P3; Míriam 
López, mare de P4 i 3r; Montse Girabent, 
mare de P3; Natàlia Vega, mare de P4 i P5 i 
vocal de l’AMPA; Toni Mellado, pare de P5; 
Sílvia Cortina, mare de 5è; Sònia Saiz, 
mare de P5 i Vicepresidenta de l’AMPA.

JUNTAATENCIÓ
Pares i mares és molt important que 
vingueu per informar-vos. Podeu 
participar de les activitats de l’AMPA de 
diferents maneres. Comptem amb 
vosaltres?
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Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES



L’AGENDA
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04/03 “TENS EL FACTOR Q”? Comença la 7a Escola de pares i mares de Vic “Tens el factor Q”?. Un seguit de 
xerrades, tallers i activitats amb família adreçades a pares de nens de 0 a 15 anys. Trobareu tot el programa a 
http://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/�txers/programacio-escola-de-pares-i-mares-2014/view.

08/03 JORNADA DE PORTES OBERTES Col·laborem amb l’escola en  la jornada de portes obertes presentant als 
futurs membres de la comunitat escolar del Salarich qui som i què fem.

10/03 XERRADA 7a ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC A les 21.00 h a la biblioteca de l’Escola 
oferirem la xerrada “Entendre’ls i fer-nos entendre”: Claus per caminar amb els nostres fills; 
comunicació efectiva. A càrrec de Roser Sellés, diplomada en Magisteri i coach familiar i educatiu. Us hi 
esperem!

18 i 20/03 PAGAMENT LOTERIA DE NADAL Són els darrers dies per cobrar les butlletes de 
la rifa de Nadal. L’horari és al matí de 8:45h a les 9:15h i a la tarda de 16:45h a les 17:15h.

18/5 CAMINADA DE PRIMAVERA Ja us informarem degudament de la ruta, però reserveu el 
matí del dia 18 de maig per la tradicional caminada de primavera de l’AMPA.

FESTES
01/03 CARNAVAL A VIC Per primer any hem participat a la rua de Carnaval de Vic. Ha estat una festa molt divertida i l’any 
vinent, amb més temps, segur que farem una comparsa ben conjuntada i animada. 

L’AMPA col·labora 

en totes les 

activitats que uneix 

família i escola. 

Organitzem trobades 

de parelles 

lingüístiques a la 

Biblioteca cada 

dilluns a la tarda. 

RECORDEU QUE...
WEB: Visita el web ampaescolasalarich.com 
on hi trobaràs tota la informació sobre les 
activitats que realitza l’AMPA a l’escola.

BÚSTIA: Al costat de la sala de professors, a 
la porta de l’AMPA, hi ha la bústia de 
l’AMPA per fer-nos arribar qualsevol dubte, 
consulta o suggeriment. També ens podeu 
enviar un correu electrònic a 
ampasalarich@gmail.com.

PLAFONS INFORMATIUS: També penjarem 
informació al plafó d’anuncis de les 
entrades de l’escola.

L’ATLÀNTIDA A MEITAT DE PREU: a secretaria 
disposen de vals de descompte del 50% 
per als espectacles familiars de l’Atlàntida, 
apro�teu-ho!

Curs 2013/14 AULA DE CIÈNCIES  Des de l’AMPA hem 
col·laborat amb l’escola en la millora de l’aula de ciències, per tal de 
que els nostres �lls puguin experimentar de gust. 

Curs 2013/14 TEATRE  Estem treballant per habilitar el gimnàs 
com a teatre. A veure si el curs que ve no cal que ens desplacem per 
gaudir dels nostres petits artistes!

Curs 2013/14 JOGUINES PER EDUCACIÓ INFANTIL  
Durant el mes de gener les mestres han pogut renovar les joguines 
d’educació infantil gràcies a l’aportació econòmica de l’AMPA.

I TAMBÉ...

26/02  PRESENTACIÓ DE “TENS EL FACTOR Q?” Hem 
participat a la roda de premsa de presentació de la 7a Escola de 
pares i mares de Vic que s’ha fet a la Sala Sert de l’Ajuntament de Vic 
amb la presència de la regidora d’Ensenyament Anna Erra i 
representants d’altres AMPES de la ciutat.


