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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

L’escola arriba als seus 40 anys i això vol 
dir molta feina feta. Segurament molts dels 
que porteu els �lls al Salarich ja éreu antics 
alumnes que per cert, sou els que vau 
estrenar l’escola.

40 anys d’escola vol dir: 
ensenyar 
coneixements que és 
la funció que 
principalment se li va 
conferir a l’escola, 
però això ha canviat, i 

també vol dir escoltar 
els problemes dels 

alumnes, resoldre con�ictes de tot tipus, 
educar en emocions, estimar, acompanyar 
en moments difícils, buscar solucions a 
di�cultats que van sorgint durant 
l’aprenentatge, donar estratègies per ser 
millors... Segur que la majoria de persones 
creiem que és aquesta l’educació que 
volem pels nostres �lls, és una llista 
inacabable de punts imprescindibles per 
EDUCAR en majúscules. 

Hi ha mestres que porten tota una vida 
professional al Salarich però també hi han 
fet amics, companys de vida i s’estimen 
moltíssim aquesta escola. Segurament 
estan d’acord en què no només han 
dedicat la seva vida a ensenyar sinó a fer 
créixer persones dignes, a educar.

40 anys obliga a reconstruir el que signi�ca 
“escola” per tots nosaltres: la nostra 
implicació hauria de ser una prioritat per 
tots els pares i mares.

Celebrem-ho doncs ajudant a fer una 
escola millor i participant activament!

LA 

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. 

JUNTA

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?

ampaescolasalarich.com | ampasalarich@gmail.com
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Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES



L’AGENDA
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04/06 S’ACABEN LES EXTRAESCOLARS Aquest any estem molt contents de com ha 
funcionat tot plegat i volem donar les gràcies als monitors i a tots els alumnes. 

05/06 FESTA DE FINAL DE CURS DE L’AMPA I L’ESCOLA “40 ANYS” Celebrem entre 
tots el �nal de curs i sobretot, que l’escola fa 40 anys. Hi haurà tallers, jocs gegants i altres sorpreses. Heu 
de venir tots! Fins i tot els antics alumnes estan convidats!

08/06 al 19/06 ACTIVITATS DE TARDA DE 15 A 17 L’escola fa jornada intensiva durant 
aquests dies i com cada any, l’AMPA organitza les tardes amb servei de monitoratge i activitats per tothom qui ho necessiti.  El 
cost és de 24 € les dues setmanes.

09/06 DEMOSTRACIÓ D’UN TALLER DE ROBÒTICA PELS NENS DE 2n a 6è Serà dins l’horari escolar 
perquè tots els nens puguin ser-hi.  Si el taller agrada s’oferirà com a extraescolar el curs que ve els dimarts i dijous de 14 a 
15h.

L’AMPA 

col·labora en 

totes les 

activitats que 

uneix família 

i escola

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!

01/03 PORTES OBERTES L’ AMPA va ser-hi present perquè creiem que la comunitat la formem entre tots. Cal convèncer 
que l’escola Salarich és una escola oberta a tothom i amb un projecte educatiu engrescador.

10/05 CAMINADA DE PRIMAVERA Aquest any va ser caminada amb dues novetats: el geocaching i un pica-pica 
boníssim! I sinó, entreu al facebook i a l’instagram de l’AMPA.

14/05 i 28/08 PARTITS DE BÀSQUET SALARICH 
VERSUS SANTA CATERINA Entre les dues escoles hi ha un bon 
ambient de joc i els alumnes es senten motivats.

02/06-04/06 EXHIBICIONS ESPORTIVES Durant la 
primera setmana de juny s’han fet les diferents exhibicions de �nal de 
curs de les extraescolars:  bàsquet, futbol, patinatge i dansa. 

02/06 TEATRE A L’ETC Hem gaudit de les diferents 
representacions teatrals que els alumnes han preparat durant el curs 
amb en Xevi Font. 

PREMIS DELS ALUMNES DE L’ESCOLA L’AMPA vol donar 
l’enhorabona als alumnes de 3r que van guanyar el Premi Baldiri 
Reixach amb el projecte “El Petit Merma i els o�cis” i que aniran a 
recollir el diumenge dia 7 de juny a l’Espluga de Francolí. També el 1r 
Premi “La meva foto de ciència” 2015 i el 2n Premi al concurs “Fem 
contes de ciència” pels alumnes de 5è. Seguiu així!

CURS 2015/16 OFERTA D’EXTRAESCOLARS Oferirem les 
mateixes extraescolars dins els mateixos horaris ja que han funcionat 
molt bé, i segurament alguna de nova com la robòtica. Al setembre us 
n’informarem.

I A MÉS...
Volem acabar el curs pintant de nou la biblioteca de l’escola i omplint-la 
de llibres nous: vam presentar un projecte de renovació de biblioteca 
a  “La Caixa” i ens han regalat 1000 euros per portar a terme el projecte. 
Fantàstic! 

I PER ACABAR...BON ESTIU A TOTHOM!

I TAMBÉ...

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


