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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

En el darrer butlletí us vam explicar l’evolució del Projecte Pati. 
Un projecte en el qual fa temps que treballem, però la resposta 
obtinguda ens va sorprendre. Moltes famílies ens van venir a 
demanar si l’AMPA només té aquest projecte en marxa i que com 
podia ser que sempre demanéssim més persones de suport si al 
�nal ens faríem nosa. Ens varem posar les mans al cap! Que 
malament que ens havíem explicat si el que transmetíem era 
aquesta idea! Que l’AMPA només treballa pel projecte pati? Això 
no pot ser! No us podem demanar que us impliqueu si no sabem 
explicar-vos per quin motiu ens feu tanta falta. Per aquesta raó, i 
amb l’objectiu de motivar-vos a participar en alguna de les moltes 
tasques que tenim, hem decidit dedicar aquest butlletí a explicar 
breument tots els temes que tenim sobre la taula. Des de l’AMPA 
ens organitzem per comissions i a continuació us detallem  la 
feina que fa cada una d’elles:

Comissió de festes
Aquesta comissió s’ocupa d’organitzar totes les festes que es fan 
a l’escola obertes a totes les famílies. L’objectiu és crear cohesió 
entre l’escola i les famílies: festa de benvinguda a les noves 
famílies de P3, organització d’autocars per anar a la festa del 
Súper3, castanyada, mercat de la joguina, carnestoltes del barri, 
Sant Jordi i festa de �nal de curs.

Comissió de menjador
Els representants d’aquesta comissió vetllen pel bon 
funcionament del menjador de l’escola. Periòdicament es 
reuneixen amb Fundesplai, empresa contractada per a la gestió 
del menjador, per valorar els menús i activitats que es 
desenvolupen a les hores del migdia. Mensualment visiten el 
menjador de l’escola per comprovar in situ la qualitat del menjar 
que es serveix i poder veure el dia a dia del menjador. D’aquesta 
manera podem garantir que el servei que oferim és de gran 
qualitat.  

Comissió de tresoreria i atenció a les famílies
S’encarrega d’administrar els comptes de l’AMPA, contractar 
monitors/es i gestionar les beques de tots els alumnes. Tenint en 
compte el volum de feina que genera aquesta comissió, l’AMPA 
compta amb una persona contractada per tal que gestioni una 
part d’aquestes feines i l’atenció a les famílies a més de la 
tresorera de l’AMPA. També s’ocupa de la Loteria de Nadal i de 
les compres de materials escolars, educatius i lúdics amb els 
quals es dota a l’escola.

Comissió de comunicació i disseny
La seva funció és redactar i dissenyar els diferents suports 
comunicatius que l’AMPA utilitza per fer arribar les informacions a 
les famílies: butlletí informatiu, cartells, web, xarxes socials... 

Comissió de pati
Partint del document inicial proposat el curs 2015-2016, 
s’organitza per anar tirant endavant les diferents fases del 
projecte. Busca idees, parla amb l’equip docent, valora preus... 

Una feina de formigueta que mica en mica va convertint el nostre 
pati en un espai envejable. 

Comissió d’extraescolars
S’ocupa d’organitzar, gestionar i controlar totes les activitats 
extraescolars i el servei “Bon dia”. 

Comissió de l’hora del conte – Escola de pares
La seva funció és programar les activitats culturals per a infants i 
famílies: tallers de contes, xerrades, conferències...

Comissió de llibres
Revisa tots els llibres que s’han de reutilitzar i s’ocupa de fer 
noves comandes.

Comissió de costura
Son un grup de famílies que s’ofereixen per cosir totes les coses 
de roba que l’escola ha de recosir o fer de nou: disfresses, fundes 
de material, coixins, banderetes, davantals per jugar... 
 
Això és tot? Doncs NO. A part d’aquestes feines que son �xes, 
l’AMPA realitza moltes altres tasques derivades del dia a dia de 
l’escola. Quan els mestres necessiten suport per tirar endavant 
algun nou projecte doncs allà estem. 

I realment cal tot això? Doncs SI. Una escola funciona si tots 
anem a la una. Mestres, equip directiu, alumnes i famílies. Junts 
podem fer que l’escola tingui unes instal·lacions internes i 
externes còmodes, pràctiques i agradables, que les aules 
gaudeixin de gran varietat de materials i recursos per fer de 
l’educació dels nostres �lls sigui més divertida i amena.

I l’escola i els mestres, què fan? Doncs la seva feina: EDUCAR 
als nostres �lls! L’equip de mestres de l’escola lluita cada dia per 
fer que tots els alumnes assoleixin els nivell educatius que 
toquen. Fan cursos sobre les noves tendències educatives per 
millorar l’educació dels nostres �lls: sobre les noves 
matemàtiques, com treballar per ambients i projectes, participen 
en la comissió sobre l’educació 0-6 a la ciutat de Vic, s’esforcen 
per adaptar les aules de l’escola a les noves tendències... Sense 
el suport de les famílies ells van fent al seu ritme, però si entre tots 
ens hi posem es poden fer moltes més coses i l’escola i els 
nostres �lls hi surten guanyant.

En �, que de feina n’hi ha molta, però si ens ho agafem amb 
il·lusió podem fer que �ns hi tot sigui divertit! 

Així què? Encara creieu que no podeu convertir-vos en una peça 
important per l’escola? Vinga va, animeu-vos a formar part 
d’aquest gran Projecte Salarich! Volem apro�tar per donar 
gràcies a totes les famílies que sempre que els necessitem ens 
ajuden en tot allò que poden. Gràcies per la vostra col·laboració!!

Entre tots hem de fer escola i l’ajuda de 
tothom és important i necessària!

ampaescolasalarich.com | ampasalarich@gmail.com

AMPA Escola Doctor Joaquim Salarich | Avinguda Rafael de Casanova, 33 | 08500 Vic | Segueix-nos a facebook.com/ampa.salarich 

Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES



L’AGENDA

AMPA Escola Doctor Joaquim Salarich | Avinguda Rafael de Casanova, 33 | 08500 Vic | Segueix-nos a facebook.com/ampa.salarich 

07/03 XERRADA DE “TENS EL FACTOR Q?” AL SALARICH A les 17.30h, a la 
biblioteca de l’escola us oferim la xerrada “Com podem ajudar els nostres fills i filles en 
matemàtiques” a càrrec d’Anna Soler i Marta Boixader, mestres de l’escola i formadores en mètodes 
matemàtics. L’activitat compta amb servei de vigilància per a infants de 3 a 12 anys durant el taller.

11/03 JORNADA DE PORTES OBERTES Aquest curs és a les 16.00h de la tarda. També hi 
serem per presentar l’escola als futurs membres de la comunitat escolar.

06/05 JORNADA “BOB EL MANETES” Durant aquest dia necessitarem pares i mares amb moltes ganes de 
treballar. Caldria llimar i envernissar el mobiliari que vam posar l’any passat al pati i també volem construir una nova part del 
projecte al pati gran de cicle inicial, mitjà i superior.

PARTITS DE FUTBOL EXTRAESCOLAR Tenim partits els següents dissabtes: 
11/03 al Salarich a les 11.00 contra l’escola de Muntanyola
25/03 a la Sínia a les 10.00 contra l’escola la Sínia “B” de Vic
22/04 al Salarich a les 12.00 contra l’escola Fortià Solà de Torelló
13/05 al Salarich a les 12.00 contra l’escola Vedruna de Ripoll
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FESTES
25/02 CARNAVAL DE VIC Ja és el nostre quart any i aquest any érem �txes del parxís.  Ens vam endur el premi a la 
millor comparsa, la millor disfressa i al millor ball.

I TAMBÉ...

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!

MILLORES A LA CUINA 
S’estan fent millores a la cuina i s’ha comprat una nevera nova i un 
passaplats.

MATERIAL PER A L’AULA DE MÚSICA
Els diners que es van fer en el 2n Mercat de la joguina i de la venda de 
polvorons es van invertir en material per a l’aula de música.

MATERIAL PER A LES AULES
S’han comprat els llençols de sota per als llitets de P3 i també s’han 
cosit fundes per a les pissarres digitals.

TARDA DE CONTES DEL 2N TRIMESTRE
El dia 17 de febrer, a les 17:30 va venir la Marian Toril a explicar-nos el 
conte “El somni d’en Pau” a la Biblioteca. Ens ho vam passar molt bé!

PROJECTE PATI
Continuem amb el projecte del pati. Seguim dotant el pati amb material per fer de l’espai d’esbarjo un lloc educatiu i divertit: hem 
comprat carretons, cotxets, nines, animals...Hem acabat les obres de l’espai del soterrani per posar les joguines del pati de cicle 
inicial, mitjà i superior així com les estructures de joc de la part de darrere. També hem posat les estructures de vímet als dos 
patis.


