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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Aquest és el segon butlletí que edita l’AMPA amb la 
intenció de tenir-vos ben informats sobre totes les 
actuacions que fem per la nostra escola.
 
I com us vam dir, seguim treballant amb molt esforç per 
millorar la cohesió dins l’escola, per projectar la nostra 
escola de cara al barri i la ciutat, per promoure la 
participació de les famílies, i un llarg etcètera.

Una de les actuacions importants per a l’AMPA va ser 
participar el dia de portes obertes de l’escola, el passat 

dissabte 8 de març. Aquest dia 
venen les famílies a conèixer 

l’escola per tenir-la en compte 
com a opció per con�ar-hi 
l’educació dels seus �lls i �lles. 
Per tant, la nostra feina va ser 
transmetre la nostra 
experiència positiva com a 
pares i encoratjar les famílies a 

contemplar l’escola Salarich 
com a primera opció.

Creiem que cal promoure l’escola com a opció prioritària 
per la gent del barri i de la ciutat. 

És important explicar-vos que les pre-inscripcions han 
anat molt bé i que s’han omplert totes les places que 
oferia la nostra escola. 

Però cal seguir treballant més i és per aquesta raó, que el 
dia 30 d’abril, la junta de l’AMPA vam anar a visitar la Sra.  
Anna Erra, regidora d’educació de l’Ajuntament de Vic. 
Vam demanar-li ajuda per millorar la imatge i les 
infraestructures de l’escola i la seva resposta va ser 
grati�cant.

Properament ens visitarà a l’escola per fer una llista d’allò 
més urgent que cal millorar.

I no podem oblidar el paper de tots nosaltres: treballar 
junts per l’escola. Com? Participant en tot el que els i les 
mestres demanen, assistint a les reunions i entrevistes, 
aportant allò que us poden demanar per l’aula, fent les 
relacions planeres i grati�cants, participant en les festes i 
activitats que es fan obertes a les famílies...  Aquí no hi ha 
bàndols. Tots formem part del mateix bàndol i aquest es 
diu: educar els nostres fills amb integritat. 

No oblideu que l’escola és de tots i tots sou de l’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; 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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18/05 CAMINADA PEL GURRI FINS AL PONT DEL BRUGUER Com cada any us 
proposem fer una sortida per gaudir del paisatge del nostre entorn tot fent una caminada de pocs 
quilòmetres apte per a petits i grans. Ens trobarem a les 10 h del matí al parc de Xavier Roca i Vinyes.  

05/06 REPRESENTACIÓ DE TEATRE DELS DIFERENTS GRUPS DE L'ACTIVITAT 
EXTRA-ESCOLAR DE TEATRE Mentre no tinguem el gimnàs habilitat com a teatre ens trobarem a 
l'espai ETC per gaudir i riure amb els nostres artistes; com sempre sota la magistral direcció d’en Xevi Font.

06/06 FESTA DE FINAL DE CURS Com? Divendres per la tarda? Doncs sí, per no tallar-vos el cap de setmana llarg 
i per tal que en gaudim tots de la festa, hem decidit que no hi ha millor dia que la darrera tarda que els nens van en horari 
normal. Només desitgem que no ens plogui!!!. Més endavant ja rebreu el programa de la Festa.  

10 al 20/06 ACTIVITATS DE TARDA DE 15 A 17 Com ja sabeu a l'escola es fa jornada intensiva del 10 al 20 de 
juny. Com cada any des de l'AMPA organitzem un servei de monitoratge i activitats per tothom que vulgui o necessiti que els 
seus �lls es quedin a l'escola �ns les 5. El temini d'inscripció �nalitza el 30 de maig i té un cost de 18 €.

14/06 PER UN PAÍS DE TOTS, DECIDIM ESCOLA CATALANA  Des de l'AMPA us animem a participar a la 
manifestació que es farà a Barcelona a les 18 de la tarda. Estem pensant que es podrien compartir cotxes o bé llogar un bus. 
Qui estigui interessat que ens escrigui a ampasalarich@gmail.com

20/06 S'ACABA EL CURS Des de l'AMPA us desitgem unes BONES VACANCES A TOTS!!!!!!

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!

05/04  ACTUACIÓ DE LES NENES DE PATINATGE AL 
FESTIVAL DEL MERCAT DEL RAM  Hem de confessar que 
cada dia ho fan millor, el ball els va quedar GENIAL!!!

9/05  DARRERA TARDA DE CONTES A LA 
BIBLIOTECA DEL CURS  Un cop més vam gaudir de la 
rondallaire Marta Esmerats que ens va fer somniar amb l'espectacle 
de titelles i música “Llegendes de bèsties i valents”.

10/06 FINAL DE LES ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS 
Com ja sabeu les activitats extra-escolars acaben en el moment que 
s'inicia l'horari intensiu. 

9è CONCURS DE DIBUIX DE L'ESCOLA  Aquest any com a 
novetat l'elecció dels dibuixos guanyadors es farà a la biblioteca per 
votació popular de la comunitat escolar (mestres, pares i alumnes). El 
dibuix més votat serà la portada del programa de festa de �nal de 
curs i els tres guanyadors de cada categoria obtindran un petit premi.

Curs 2013/14 Uns quants membres de l'AMPA estan treballant en 
la restauració dels capgrossos de l'escola. De moment ja en porten 
5!!!! Els veureu el dia de la festa de �nal de curs!!!
Durant aquest trimestre una colla de mares participen en el projecte 
de parelles lingüístiques com a activitat complementària a les classes 
de català per adults que es fan a l'escola.

I TAMBÉ...
10/03  XERRADA “TENS EL FACTOR Q?” Èxit d'assistència a la xerrada “ENTENDRE'LS I FER-NOS 
ENTENDRE”: Claus per caminar amb els nostres fills; comunicació efectiva a càrrec de na Roser Sellés en el marc de la 7a 
Escola de Pares i Mares de Vic. Gràcies a tots!

Ja pots aconseguir les noves 
samarretes de l'escola per només 
6€!!! Presumeix de samarreta i 
d'escola...La trobaràs a secretaria.


