AMPA

LA VEU DE L’
OCTUBRE’17

Núm. 12
Curs 2017/2018

Butlletí de l’AMPA Salarich
ampaescolasalarich.com | ampasalarich@gmail.com

NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolgudes famílies,
L’estiu s’ha acabat i a l’AMPA ja tenim els
motors engegats. Tornem de les vacances
amb mil idees i projectes per fer…però abans
que res volem donar-vos a tots la benvinguda
al Salarich i desitjar-vos un fantàstic curs
escolar.
Alguns de vosaltres ja ens coneixeu. D’altres
sou nous a l’escola; començareu P3 amb unes
miques de nervis a la maleta i uns quants
dubtes per veure com anirà tot. Els qui ja ho
hem passat sabem que no són dies fàcils però
n’estem segurs que mica en mica anireu
coneixent als mestres, als altres nens, a les
famílies… i us adonareu que heu entrat a
formar part d’una gran escola.
Tant a uns com a altres, volem recordar-vos
que l’AMPA la formem un grup de famílies que
tenim per objectiu ajudar al bon funcionament
de l’escola. Coordinem el menjador,
organitzem festes, ens fem càrrec de les
extraescolars, col·laborem amb el projecte
pati, donem suport econòmic a l’escola… i un
munt de coses més. Una llarga llista de feines
que es pot ampliar tan com ens sembli,
sempre depenent de les mans que siguem.
I us preguntareu, i ara perquè ens expliquen
tot el que fan?

Doncs perquè a part de donar-vos la
benvinguda a l’escola, estaríem encantats de
donar-vos la benvinguda a l’AMPA. Junts
podem fer un bon equip. No us negarem que
hi posem unes quantes hores, però també ens
ho passem bé. A principis d’octubre farem
l’assemblea general i ja ens tornarem a
presentar i detallarem tot el que fem, de
moment però, comenceu a donar voltes al
tema!
I ara si, no ens allarguem més, que tingueu
tots un bon inici de curs i molt benvinguts al
Salarich!

LA

JUNTA

Eva Casasús, mare de 3r, i 6è i
presidenta; Sònia Saiz, mare de 1r i 4rt,
vicepresidenta i rep. del Consell Escolar;
Marta Vega, mare de P4 i 1r i secretària;
Feli Pérez, mare de P5 i 2n i tresorera;
Anna Solé, mare de 2n i vocal; Natàlia
Vega, mare de P4, 3r i 4rt i vocal; Fina
Padrós, mare de 6è; Lídia Crous, mare
de 2n; Anna Serra, mare de P5 i P3; Laia
Solanes, mare de P4 i 1r; Mireia Bueno,
mare de P5; Virginia Palomino, mare de
5è i P5; Anna Castany, mare de P5 i 1r.
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L’AGENDA
25/09 INICI DEL SERVEI DE “BONA TARDA”

Aquest any oferim com a novetat un servei
de vigilància a la tarda de dilluns a divendres, de 5 a 6 h que ha tingut molt bona rebuda entre els pares
i les mares.

02/10 INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Ja hem començat les extraescolars,
però encara queden places lliures als grups d'anglès lúdic. No us ho rumieu gaire i passeu per l'AMPA a fer
la inscripció.

K
BOO A
E
C
A
P
F ’AM
DE L s un
Fe da i
ra
m’ag a més
trob mació
infor

21/10 FESTA DELS SÚPERS

Un any més desde l’AMPA de l’escola organitzem un autobús per anar a la Festa dels
Súpers del Club Súper3. Marxarem a les 10 h del matí del Salarich i tornarem a les 18,30 h de la tarda. Ja podeu comprar els
tiquets a secretaria. El preu és de 9 euros per persona i les places son limitades. Tingueu en compte que no retornarem els
diners ni ampliarem places!

30/10 ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA El dilluns 30 d’octubre a les 9 del vespre farem l’assemblea general de
l’AMPA. Us explicarem quines son les nostres funciones, les activitats que organitzem, repassarem l’estat de comptes i
escoltarem idees i propostes pel nou curs. L’AMPA és molt important pel funcionament de l’escola. Vinga va animeu-vos!

31/10 CASTANYADA INTERCULTURAL Organitzada per les mares d’enllaç i l’escola, i amb la col·laboració de
l’AMPA.

TARDES DE CONTES

Com cada any organitzarem una sessió de contacontes cada trimestre. De moment no tenim cap
data fixada, així que ho sapiguem us ho anunciarem a les cartelleres de l’entrada de l’escola.

I TAMBÉ...
VENDA DE LOTERIA Aquest any ens ho jugarem tot amb el número 89.179. El preu per butlleta és de 3€. Com ja fa uns
quants anys venem loteria de Nadal i així podem guanyar uns euros per invertir en la millora i materials per a l’escola. La podeu
trobar a secretaria. No espereu a última hora per comprar-la que després sempre hi ha qui es queda sense!
III MERCAT DE LA JOGUINA

Si teniu joguines i roba de nen/a que no feu servir i estan en bon estat, guardeu-les per al mercat de la joguina del desembre.
Properament tindreu més informació i novetats.

ZUMBA PER A PARES I MARES

Cada 15 dies, els divendres a les 8 h, ens trobem per fer zumba un
grup de pares i mares al gimnàs de l'escola. Animeu-vos a passar una
bona estona, encara queden places!

MENJADOR

Com a novetat, aquest curs s'han organitzat dos torns de dinar per tal
d’oferir un bon servei a causa del volum d’alumnes que es queden: un
per a infantil (12.30 h) i un altre per a primària (13.15 h).
Els menús varien cada mes i es faran arribar per correu electrònic als
usuaris, també els trobareu a la web de l’escola (escolasalarich.net), al
blog de l’AMPA (ampaescolasalarich.com) i a les guixetes de les
entrades. Aquest estiu s'han fet obres de millora a la cuina: s'ha
renovat el passaplats i els tancaments del voltant.

PROJECTE PATI

Els darrers cursos hem dedicat moltes hores de feina i molts diners a
millorar el pati de l'escola, que s'ha pagat amb les quotes que les
famílies aportem a l'AMPA. Lamentablement hi ha persones que no
valoren aquest esforç ni respecten el que és de tots i aquest estiu han
fet malbé i s'han emportat material i estructures del pati. Davant
d'aquests fets l'AMPA i la Direcció de l'escola hem decidit repensar el
projecte pati i enfocar-lo diferent ja que creiem que no compensa tant
d'esforç vist el que ha passat.

I RECORDEU...PODEU PARTICIPAR DE LES
ACTIVITATS DE L’AMPA DE DIFERENTS MANERES.
COMPTEM AMB VOSALTRES?

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,
aprofiteu-ho!
LOTERIA: Podreu comprar la loteria a la
secretaria de l’escola. L’horari és als
matins, de 9 a 9.30 h i a les tardes, de
16.45 a 17.30 h. Preu: 3 euros (0,50 donatiu
a l’AMPA).
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