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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Benvinguts a tots al nou curs escolar que 
enguany encetem.

Comencem molt satisfets de veure que 
durant l’estiu l’ajuntament ha fet millores a 
l’escola: nous tancaments, aules pintades i 
una sorrera al pati de cicle inicial.

Per altra banda, volem començar per explicar 
que per segon any consecutiu l’AMPA ha 
organitzat  la festa d’acollida de les famílies 
de P3. La novetat, però, és que també hi 
havia convidades totes les famílies 
d’educació infantil. 

Als components de 
l’AMPA ens va semblar 
que d’aquesta manera, 
les noves famílies se 
sentirien més acollides i 
podrien gaudir de 
l’ambient que es viu al 
pati, sense presses i 

amb calma, coneixent 
altres pares, mares i 

companys dels seus �lls.

La festa la va amenitzar la Lídia Casals amb 
cançonetes  populars i conegudes per tots 
nosaltres i després d’això, vam esmorzar una 
coca amb xocolata i llonganissa boníssima! 

També vam estrenar un photocall molt divertit 
on ens vam tirar un pilot de fotos i que ja 
sabeu que les pengem al blog i al facebook 
de l’AMPA. 

És important l’esforç que fan moltes 
persones per venir a aquests esdeveniments 
perquè no sempre és fàcil establir noves 
relacions.  A l’AMPA  ens agrada que 
conegueu l’escola i les persones que la 
construeixen.  Ens agrada que us sentiu part 
d’una comunitat on tots som importants per 
educar els nostres �lls. Ens agrada molt 
poder dir:

SOM DEL SALARICH!

LA 

Eva Casasús, mare de 1r, 4rt i 6è i 
Presidenta de l’AMPA; Sònia Saiz, mare 
de P4 i 2n i Vicepresidenta de l’AMPA; 
Anna Solé, mare de P5 i vocal de l’AMPA; 
Feli Pérez, mare de P3 i P5 i vocal de 
l’AMPA; Natàlia Vega, mare de 1r i 2n i 
vocal de l’AMPA; Fina Padrós, mare de 
4rt; Isabel Moral, mare de 6è; Marta 
Vega, mare de P4; Lídia Crous, mare de 
P5;  Susi Saiz, mare de 2n;  Anna 
Jiménez, mare de 2n. 

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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21/09 L’AMPA ES POSA A TREBALLAR PER L’ESCOLA  Excepcionalment al setembre 
la vam avançar, però us recordem que la fem el darrer dilluns de cada mes a les 21h. Animeu-vos a 
col·laborar!!! que sempre va bé comptar amb noves idees.

04/09 FESTA DE BENVINGUDA PELS NOUS ALUMNES DE P3 Un any més donem la 
benvinguda als nous alumnes de l’escola.

05/10 INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

17/10 FESTA DELS SÚPERS L’AMPA organitza un autobús o els que faci falta per anar tots plegats a la festa dels 
Súpers. Els tiquets valen 9 euros i els trobareu a secretaria.

28/10 ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA a la biblioteca de l’escola a les 17.15 h. Atesa la rellevència dels temes 
a tractar, és important que totes les famílies hi assitim. Hi haurà servei de vigilància.

30/10 CASTANYADA MULTICULTURAL Junt amb les mares d’enllaç, l’escola i l’AMPA. Ens trobem a les 5 de la 
tarda per celebrar tots plegats aquesta festa tradicional que tant ens agrada.

06/11 TARDES DE CONTES: “El venedor de barrets” Com  ja és habitual, la Marta Esmarats ens vindrà a 
explicar una història acompanyada de música, titelles...L’AMPA programarà diverses tardes de contes al llarg del curs escolar.

FACEBOOK 

DE L’AMPA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 

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!

LOTERIA: ja podeu 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 17.15 h. Preu: 3 euros (0,50 donatiu 
a l’AMPA).

LOTERIA NÚM. 33.811 
Recordeu aquesta xifra que segur que toca. 
Com l'any passat, hem decidit vendre loteria de 
la Grossa de Nadal i així guanyar uns euros per 
poder invertir en la millora de l'Escola. La 
podreu comprar a secretaria o als membres 
de l'AMPA que també en tenim.RENOVACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA

També estem orgullosos d’explicar-vos que entre unes quantes 
famílies es va renovar la biblioteca de l’escola, fent-la més atractiva 
amb una nova capa de pintura i vinils ben alegres. I gràcies a una 
donació de “La Caixa” l’hem dotat de llibres nous.

NOVES EXTRAESCOLARS
Aquest curs l’escola compta amb noves extraescolars: ioga i 
multiesports per a educació infantil; i robòtica per a cicle mitjà i cicle 
superior.  A partir del 2n trimestre oferirem escacs, anglès per a P3 i 
estem rumiant la possibilitat d’ampliar robòtica per a cicle inicial.

NOVA MEGAFONIA A L’ESCOLA
Un altre punt a renovar era la megafonia de tota l’escola. El cost de 
tota la instal·lació ha anat a càrrec de l’ajuntament per una banda i de 
l’AMPA, per l’altra.

WEB DE L’ESCOLA ACABADA D’ESTRENAR
I per últim, la cirera del pastís: una nova web per a l’escola, que una 
mare de l’AMPA ha dissenyat i que ja vam estrenar la setmana 
passada. Si us plau no deixeu de donar-hi un cop d’ull perquè és 
fantàstica! Hi trobareu fotos i tota la informació de l’escola.

MERCAT DE LES JOGUINES, CONTES I MATERIAL 
INFANTIL 
Tenim intenció d’organitzar un mercat d’oportunitats al pati de l’escola 
i als voltants del desembre. No llenceu res, comenceu a guardar 
material per al mercat! Ja us arribarà la informació més endavant.

I TAMBÉ...
NOU TEATRE A L’ESCOLA Estem molt contents de poder explicar que el teatre de l’escola ja es podrà posar en marxa 
properament, perquè ja compta amb les cortines i  llums que faltaven per ser un teatre com cal. Properament en farem un bon 
“estreno”. Ara fa un any vam anunciar al butlletí que el teatre estava a punt, però el cert és que les llums i cortines han trigat 
una mica en arribar.


