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NOTÍCIES

La veritat és que no sabem ben bé per on 
començar. Hi ha tantes coses a explicar: el 
taller per fer la disfressa de cuiners, el 
Carnestoltes de Vic, el 1r mercat de la 
joguina, el festival de Nadal amb la 
participació del teatre i la dansa, l’estrena del 
teatre de l’escola, les activitats 
extraescolars...

Tantes i tantes activitats organitzades amb 
molt d’esforç, moltes hores rumiant: com ho 
podem fer perquè vingui tothom?  Quines 
activitats poden agradar?  Com gestionar els 
diners perquè amb el mínim puguem fer més? 
Cartells, informacions, butlletins, facebook, 
blog... Certament passem moltes hores 
discutint, �ns i tot, algú es desperta a la nit i 

té una bona idea. Quan 
som a la feina apro�tem 
un petit descans per 
acabar de lligar coses, 
trucades, apunts, 
whatsaps...

Podríem seguir amb 
una llista interminable de 

coses que fem per intentar 
que tothom senti l’escola Salarich com a 
seva, que els pares i �lls s’animin a participar 
en les activitats, per conèixer-nos millor i fer 
escola. Molts penseu: això no ho fan bé, quin 
desastre d’organització, ha faltat això, ha 
faltat allò... Però una cosa està clara: tot es fa 
amb bona voluntat i esforç.

I tot això, està molt bé, però sense vosaltres 
no serveix de res. Aquest escrit és per donar 
les gràcies a totes les famílies que 
participen a l’escola desinteressadament, 
pels seus �lls. Que ens ajuden a fer una 
escola millor, participativa i més 
cohesionada.

I per acabar, volem fer especial esment a les 
mares d’enllaç i tantes altres que sempre 
estan disposades a donar un cop de mà i a 
treballar de valent: s’han arreglat disfresses, 
se n’han fet de noves, s’han restaurat 
capgrossos de l’escola, s’han triat i destriat 
un munt de joguines pel mercat de la 
joguina... i moltes altres coses que vindran. 
Moltes gràcies a tothom!!!

LA 

Eva Casasús, mare de 1r, 4rt i 6è i 
presidenta; Sònia Saiz, mare de P4 i 2n i 
vicepresidenta; Marta Vega, mare de P4 i 
secretària; Feli Pérez, mare de P3 i P5 i 
tresorera; Anna Solé, mare de P5 i vocal; 
Natàlia Vega, mare de 1r i 2n i vocal; 
Isabel Moral, mare de 6è; Fina Padrós, 
mare de 4rt;   Lídia Crous, mare de P5;  
Laia Solanes, mare de P4; Anna Serra, 
mare de P3; Anna Vilella, mare de P3,  
Susi Saiz, mare de 2n;  Anna Jiménez, 
mare de 2n. 

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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CADA MES



L’AGENDA
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01/03 al 05/05 9a ESCOLA DE PARES I MARES DE VIC. “TENS EL FACTOR Q?”  
Comença el cicle de conferències i xerrades adreçat a pares i mares que volen intervenir i preocupar-se 
per l’educació dels �lls.

03/03 XERRADA DE “TENS EL FACTOR Q?” AL SALARICH A les 21.00h, a la biblioteca 
de l’escola us oferim la xerrada “Comunicació digital i relació família i escola” a càrrec de Jordi Collet i 
Mar Beneyto de la UVIC.

05/03 JORNADA DE PORTES OBERTES Col·laborem com cada any en la jornada de portes obertes presentant 
l’escola des de la perspectiva i els interessos de les famílies.

06/05 CONTE A LA BIBLIOTECA A les 17.30h, últim conte del curs a càrrec de Marta Esmarats.

15/05 CAMINADA DE PRIMAVERA+APERITIU Més endavant us informarem del recorregut però ja us podeu 
reservar aquest dia per la caminada anual de l’AMPA.

FACEBOOK 

DE L’AMPA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 

PROJECTE DE PATIS
Continuem amb el projecte del pati. Hem demanat als mestres i  
alumnes que pensin i discuteixin com volen el pati, quines coses hi 
troben a faltar... L’AMPA en farà un projecte i un cop estiguem tots 
d’acord, el tirarem endavant.

FESTES
18/12/2015 ESTRENA DEL TEATRE DE L’ESCOLA PER NADAL I una molt bona estrena a càrrec dels artistes 
de teatre d’en Xevi Font i de les dansaires de la Irene Vilaró.

I TAMBÉ... 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!

MATERIAL MANIPULATIU PER MATEMÀTIQUES
Ajudem a l’escola en l’adquisició de material manipulatiu per treballar 
les matemàtiques des d’una metodologia més participativa i activa.

06/02 CARNAVAL DE VIC Ja és el nostre tercer any i aquest any érem cuiners.  El dimecres abans vam organitzar el 
taller a l’escola. Ens vam endur el premi al millor ball.


