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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolguts pares i mares de l’escola Salarich,

ATENCIÓ
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?

Estem de nou amb vosaltres
per explicar-vos les últimes
notícies fresques i sortides
del forn. I per descompat,
la notícia que ens fa estar
més orgullosos i contents
de formar part d’aquest
col·lectiu és la participació
tant nombrosa de les
famílies al Carnaval de Vic
Sud.

Va començar tot l’any passat, quan ens vam animar
a participar, però on cadascú portava la seva
disfressa. Aquest curs vam voler-ho fer més bé: el
divendres dia 13 de febrer ens vam trobar totes les
famílies al menjador de l’escola, organitzant un
taller familiar, per fer-nos la disfressa de girafa.
Quan ens vam adonar de les persones que volien
participar ens vam “acoquinar” una miqueta... Ni
més ni menys que 130 girafes!!! Però vam tirar
endavant i vam organitzar-ho tot tant bé com vam
saber i poder.
Potser faltaven coles, celo, taques, instruccions,
caretes, bosses... Però això quina importància té
quan les famílies d’una escola s’uneixen per fer una
activitat en comú? Això és fantàstic!!!!
I és clar, el resultat va ser impressionant: 130 girafes
arribant de tot arreu del barri, ballant, saltant i
cantant pels carrers dels barris del Sud de Vic. Un
dia gris... però que vam gaudir amb alegria i omplir

de color. Ens vam endur el PREMI A LA MILLOR
DISFRESSA i un bon esmorzar de coca amb
xocolata.
Si voleu veure les fotos les trobareu al facebook i al
blog de l’Ampa. També n’hi ha moltes més als diaris
digitals elnou9.cat i osona.com.
Qui vulgui veure el resultat de tot plegat només ha
de veure les fotos... No calen paraules.
I per acabar, ens agradaria fer una petita reflexió:
gràcies a tots els que participeu, l’escola Salarich es
fa visible a la ciutat i a les famílies. Així, ens ajudeu a
aconseguir un dels objectius principals d’aquesta
AMPA: la cohesió social de tots els components
de l’escola. MOLTES GRÀCIES!!!

LA

JUNTA

Eva Casasús, mare de P5, 3n i 5è i
Presidenta de l’AMPA; Sònia Saiz, mare de
P3 i 1r i Vicepresidenta de l’AMPA; Maira
Rufí, mare de P3 i 1r i Secretària de l’AMPA;
Anna Solé, mare de P4 i vocal de l’AMPA;
Feli Pérez, mare de P4 i vocal de l’AMPA;
Natàlia Vega, mare de P5 i 1r i vocal de
l’AMPA; Fina Padrós, mare de 3r; Isabel
Moral, mare de 5è; Lídia Crous, mare de
P4; Mireia Molist, mare de P4; Marta
Vega, mare de P3; Sílvia Cortina, mare de
6è; Susi Saiz, mare de 1r; Anna Jiménez ,
mare de 1r.
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L’AGENDA
04/03 8a ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC “TENS EL FACTOR Q?” Comença
un seguit de xerrades, tallers i activitats familiars adreçat a pares i mares de nens de 0 a 15 anys. Més
informació a www.vic.cat/educació.

07/03 JORNADA DE PORTES OBERTES

Col·laborem amb l’escola en aquesta jornada tant
important on es presenta el projecte educatiu i les persones que el conformen.
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24/03 XERRADA DE L’ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC A les 21.00h, a la biblioteca de
l’escola, us oferirem la xerrada “ Parlar d’interculturalitat... encara?” a càrrec de Miquel Àngel Essomba, pedagog de la
Universitat Autònoma de Barcelona i conferenciant reconegut. Un tema que ens toca de molt a prop. Aquesta xerrada forma
part del projecte “Tens el factor Q?”.
17/05 CAMINADA DE PRIMAVERA Més endavant ja us informarem, però sobretot guardeu-vos aquest diumenge al
matí per a la ja tradicional caminada de l’escola!

I TAMBÉ...
JORNADA D’ARRENJAMENTS AL PATI DE L’ESCOLA Ja heu vist el pati oi? Doncs aquest dissabte 28 de
febrer vam tornar a fer una jornada de ‘Bob, el manetes’. Calia fer un repàs del pati d’educació infantil i vam pintar tota la
paret que envolta l’escola. En aquesta trobada vam ser unes 80 persones entre adults i nens i també ho vam amenitzar tot amb
una xocolata ben calentona i amb coca. Ara ja podem tornar a lluïr d’escola!!!
Properament, posarem unes taules de pícnic al pati de cicle inicial per poder seure-hi a treballar, xerrar o fer-hi jocs de taula
i l’Ajuntament ens posarà una sorrera. Us tornem a donar les gràcies a tots aquells que dediqueu hores per millorar l’escola
de tots. A més, ens ho passem bé i ens coneixem!

MATERIAL PELS DIFERENTS CICLES

Des de l’AMPA hem col·laborat amb l’escola en l’adquisició de
material pels diferents cicles: per educació infantil s’ha comprat
material i joguines pels nous racons; per cicle inicial s’ha adquirit
material per treballar les matemàtiques de manera més experimental i
manipulativa; i per últim, s’han comprat llibres de lectura per cicle
mitjà i superior.

BIBLIOTECA DE L’ESCOLA

D’altra banda, des de l’AMPA s’està rentant la cara a la biblioteca i de
moment s’han fet més coixins i fundes noves perquè sigui una
biblioteca més acollidora.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS L’escola juntament amb
l’escola bressol i les associacions de veïns del barri, ha participat als
pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vic, amb el projecte de
‘Connexió entre barris: Millora i adequació dels accessos a les
escoles Doctor Salarich i Escola Bressol Municipal Serra-de-Senferm’
valorat en uns 120.000 euros. Podeu votar aquest projecte online a
decidim.vic.cat. Teniu temps fins al 31 de març!
ATENCIÓ! NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ!

Busquem algun pare i/o mare que ens ajudi a restaurar dos
capgrossos de l’escola. Si algú en té ganes que es posi en contacte
amb qualsevol membre de l’AMPA o per correu electrònic.

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: els dies 17 i 18 de març encara es
poden cobrar els números de loteria.
L’horari és als matins, de 9 a 9.30 h i a les
tardes, de 16.45 a 17.15 h.
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