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NOTÍCIES

Benvolgudes famíles,
Un curs més, des de l’AMPA de l’escola, us fem arribar el
butlletí informatiu que editem trimestralment. En aquesta
ocasió, i tenint en compte que ja us hem explicat moltes
vegades qui som i què fem des de l’AMPA, hem volgut
aprofitar l’ocasió per explicar-vos més detalladament en
quin punt es troba el projecte més complex i engrescador
que estem portant a terme; EL PATI!
Aquest projecte va començar ara ja fa 3 anys. Se'n va
començar a parlar tímidament amb el canvi de junta de
l’AMPA. La idea inicial era millorar una mica la imatge
externa de l’escola i el seu ús educatiu. Així doncs, ens
vam posar mans a l’obra i vam començar per arreglar el
pati d’educació infantil amb un parell de “Bob el
manetes” on alguns de vosaltres ja vau participar.
Van ser jornades de treball on tots vam treballar de valent
i gràcies a les quals el pati va començar a canviar de cara.
En aquestes jornades, a més, es va aconseguir un altre
objectiu important per a l’escola Salarich; després de molt
temps i en dia no laborable, s’unien per un mateix objectiu
els
tres
grans
protagonistes
de
l’escola:
pares-mestres-alumnes.
La veritat és que va anar molt bé i els nostres fills van
començar a demanar més reformes a la resta del pati
“perquè els nens petits tenen un pati tant “xulo” i nosaltres
no?”
I l’AMPA va pensar el mateix. No ens podíem parar. Tenim
la sort de tenir una escola amb un pati molt gran i això ens
permetia deixar volar la imaginació i desenvolupar un gran
projecte global. Teníem clar que ho podíem fer però calia
estar ben organitzats i comptar amb la col·laboració de
tothom.
Es va obrir un debat a nivell d’escola amb tots els
personatges interessats: els mestres, els pares i els nens.
I des d’aquest curs passat que el pati va prenent una nova
forma. Amb l’ajuda de tots plegats hem fet cuinetes als
patis d’infantil i primària; sorreres a infantil i a primària;
taules de pícnic per tot el pati; una caseta gran de fusta
per guardar les joguines del pati a infantil; una nova
capa de pintura a les parets del pati de primària;
rocòdroms als dos patis; asfaltat del pati de primària
amb jocs a terra; un espai de descans al pati de
primària…

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

I encara ens queden moltes coses per fer! Algunes d’elles
ja estan programades; racons de joc a cicle inicial com un
espai per jugar amb cotxes, animals, un supermercat…;
una caseta al pati dels grans per guardar-hi les joguines;
un caminet asfaltat per darrere les pistes de futbol; un
iglú de vímet al pati de primària i elements de
jocs/exercici darrere les pistes...
Tot això, ha estat un llarg i complicat procés
d’organització, entesa entre totes les parts i hores
invertides. És un projecte realment motivador, divertit de
portar a terme i, sobretot, positiu per a l’educació dels
nostres fills. Nosaltres estem disposats a posar-hi les
hores que calguin per fer d’aquest projecte una realitat. I
vosaltres, us animeu? Si voleu participar podeu venir a les
reunions de l’AMPA, participar a les jornades de Bob el
Manetes que organitzem, o donar-nos un cop de mà quan
fem crides puntuals. Ara per exemple ens calen estris
de fusta i/o alumini (flameres, embuts, olles, culleres,
tasses…) per a les cuinetes dels dos patis; també
necessitem tricicles, motos o patinets (de segona mà)
i animals de plàstic.
Entre tots hem de fer escola i l’ajuda de tothom és
important i necessària! Gràcies per la vostra
col·laboració!!

LA

JUNTA

Eva Casasús, mare de 2n, i 5è i
presidenta; Sònia Saiz, mare de P5 i 3r,
vicepresidenta i rep. del Consell Escolar;
Marta Vega, mare de P3 i P5 i secretària;
Feli Pérez, mare de P4 i 1r i tresorera;
Anna Solé, mare de 1r i vocal; Natàlia
Vega, mare de P3, 2n i 3r i vocal; Fina
Padrós, mare de 5è; Lídia Crous, mare
de 1r; Anna Serra, mare de P4; Anna
Vilella, mare de P4; Laia Solanes, mare
de P3 i P5; Mireia Bueno, mare de P4.
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L’AGENDA
01/10 FESTA DE BENVINGUDA PER ALS NOUS ALUMNES DE P3 Un any més
donem la benvinguda als alumnes nous més petits de l’escola i a les seves famílies. L’empresa Vent
d’events es va cuidar de l’animació de la festa i vam acabar amb xocolata i coca.
03/10 INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Un inici complicat perquè moltes
famílies no compleixen les dates d’entrega de butlletes i inscripcions. Demanem més serietat i
compromís de cara al proper curs, per tal de facilitar la gestió a l’AMPA i que els monitors i alumnes puguin
iniciar les classes com cal.
22/10 FESTA DELS SÚPERS
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Aquest curs hem organitzat de nou una excursió a Barcelona per veure l’espectacle.

30/10 CASTANYADA INTERCULTURAL Organitzada per les mares d’enllaç i l’escola, i amb la col·laboració de
l’AMPA.

14/11 ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA JÉs important la vostra assistència si voleu saber què fem per l’escola i
les activitats que organitzem.

25/11 TARDES DE CONTES “ELS VIATGES DE LA SARANDANA” Aquest vegada serà la Maribel la que ens
vindrà a explicar un conte a la biblioteca...L’AMPA programarà diverses tardes de contes al llarg del curs escolar.
12/12 PARTIT DE FUTBOL

del Salarich versus Sínia al pati de la nostra escola. A les 17:30h.

14/12 MERCAT DE LA JOGUINA

Aquest curs organitzem el 2n mercat de la joguina de segona mà, un mercat
d’oportunitats. Comenceu a guardar joguines que no vulgueu. Amb els diners comprarem material per a l’escola.
Properament en tindreu més informació.

I TAMBÉ...
VENDA DE LOTERIA Recordeu aquest número: 98.954. Com ja fa uns quants anys venem loteria de Nadal i així podem

guanyar uns euros per invertir en la millora i materials per a l’escola. La podeu comprar a secretaria i els divendres de 16:45 a
17:30 al local de l’AMPA.

VENDA DE PRODUCTES DE NADAL

Aquest any, les mares d’enllaç posen a la venda tot de productes de Nadal perquè pugueu gaudir-ne aquestes festes. Tot el
que es recapti anirà destinat al projecte PATI a l’escola.
Durant el mes de novembre i part de desembre, les mares d’enllaç
exposaran aquests productes en una parada, al pati de l’escola, a les
9h i a les 17h.

RECORDEU QUE...

TEATRE DE NADAL i DEMOSTRACIÓ DE DANSA

Amb en Xevi Font i els nens que fan l’extraescolar de teatre i la Tània
amb les nenes de dansa. Properament en trindreu més informació.

EXTRAESCOLARS A PARTIR DEL GENER

A partir del 9 de gener comencem l’extraescolar d’escacs per a nens a
de 1r a 6è i anglès a P3. Al desembre us enviarem tot el necessari per
apuntar-vos.

ZUMBA PER A MARES

Una extraescolar per a mames i que està funcionant molt bé. Ja som
30 atrevides.

I PER A LES FAMÍLIES QUE ENS VULGUIN AJUDAR…
Tenim cosetes per cosir: pitets, llençols, banderoles, fundes de
pissarra. Si us animeu doneu el telèfon al tutor/a del vostre fill.

I RECORDEU...PODEU PARTICIPAR DE LES
ACTIVITATS DE L’AMPA DE DIFERENTS MANERES.
COMPTEM AMB VOSALTRES?

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: 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 17.30 h. Preu: 3 euros (0,50 donatiu
a l’AMPA).
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