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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Els dies llargs, els gelats, els pantalons curts i 
els genolls pelats ens fan veure que de nou ha 
arribat el mes de juny i el �nal de curs torna a 
ser aquí! Tan lluny que ens quedava aquest 
moment i tan ràpid que ha passat, oi?  Els 
petitons de P3 que entraven a l’escola 
tímidament, ara corren pel pati més contents 
que uns gínjols (i la feinada que tenen els pares 
per sortir de l’escola!) i els nens i nenes de 6è 
s’han fet grans ( encara més!) i ja tenen un peu 
a l’institut!

Vàrem començar el curs amb la festa de 
benvinguda als infants de P3 i hem seguit amb 
les trobades trimestrals dels “Contes a la 
biblioteca”. Al mes de maig , a la Jornada de 
Bob Manetes i amb l’ajuda de les famílies i 
l’equip educatiu, vàrem continuar amb la  
transformació del pati. Aquest projecte va 
estretament relacionat amb la formació 
“Continuïtat educativa 0-6” que fa l’escola des 
del dos últims cursos i que defensa els espais 
exteriors com a part dels aprenentatges 
signi�catius que fan els infants a l’escola.

Com ja heu pogut veure ( i si no, us convidem a 
passejar pels grans patis del Salarich) a l’espai 
del Cicle Inicial es va crear un ambient de joc 
simbòlic, amb un supermercat, una cuineta i 
diferents taules i cadires. També, un ambient de 
circuits on jugar amb cotxes i un altre amb 
animals. 

Tanmateix, hem volgut donar un aspecte més 
verd  a la nostra escola i hem construït un iglú i 

un túnel de vímet, on els infants han vist com 
anava brotant a mesura que arribava la 
primavera i ha provocat in�nitat de jocs.

I per acomiadar-nos del curs, el passat 
divendres dia 2 de juny, vàrem celebrar la Festa 
de Final de Curs!  Sota un cel amenaçador, el 
pati de l’escola es va omplir de jocs, cares 
pintades, globus d’espases i gossos salsitxa... 
�nalment va arribar la pluja, però això no ens va 
fer perdre les ganes de passar-nos-ho bé i 
vàrem fer una màster-class de Zumba al 
gimnàs! Per recuperar les forces, ens 
esperaven els entrepans al menjador i després 
de jugar uns cartonets a la quina, ens esperava 
la Discomòbil!! Ja ho veieu, malgrat la insistent 
pluja, ens ho vàrem passar d’allò més bé!

Des de l’AMPA, volem tancar el curs 2016-17 
desitjant molta sort als alumnes i famílies que 
aquest juny poseu punt i �nal a la vostra etapa 
al Salarich. Esperem que marxeu amb un bon 
record de l’escola que us ha vist a créixer. 

Als qui ens retrobarem al setembre, 
recordar-vos seriosament que a l’AMPA falten 
famílies! 

Finalment volem donar les gràcies a totes les 
persones que fan possible els serveis de 
l’AMPA: la Judit, la Gemma, la Mercè i la Mireia. 

A tots plegats, molt bones vacances! 
Esperem que tingueu un estiu ben 
carregat d’experiències!
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02/06 S’ACABEN LES EXTRAESCOLARS EXCEPTE ANGLÈS Aquest any estem molt 
contents de com ha funcionat tot plegat i volem donar les gràcies als monitors i a tots els alumnes. 

02/06 FESTA DE FINAL DE CURS DE L’AMPA El passat divendres 2 de juny vam celebrar la 
tradicional festa de �nal de curs que l’AMPA organitza per a totes les famílies. Tot i que no estava previst, 
la pluja va fer acte de presència i ens va deslluir una mica la festa, però tot i així, junts vam poder gaudir 
d’una vetllada ben divertida.

06/06 al 21/06 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.

FACEBOOK 

DE L’AMPA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 

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!

MENJADOR Al llarg del curs el servei de menjador organitza 
jornades temàtiques i gastronòmiques, on les cuineres preparen 
menjar típic d’altres cultures i a l’estona d’esbarjo els nens fan algun 
joc o manualitat relacionat. Durant aquest curs se n’han anat fent 
periòdicament i també s’ha apro�tat per convidar famílies de l’escola 
de cultures diferents perquè ens expliquin coses dels seus països 
d’origen. Al blog de l’AMPA trobareu les fotogra�es del que hem anat 
fent durant el curs. Si demaneu als nens què és el que més els agrada 
del menjador segur que tots us diran que triar el menú de l’últim dia. 
Ja fa unes setmanes que van fer les votacions i el menú que van 
decidir entre tots és: pizza, nuggets amb patates fregides i gelat de 
vainilla i xocolata. Per llepar-se’n els dits! 
Recordeu que els menus varien cada mes i que els trobareu 
disponibles a la web de l’escola.
Gràcies cuineres i monitors per la vostra feina!

RECOLLIDA DE JOGUINES Tant a les aules com als patis, 
l’escola fa ús cada dia de jocs i joguines. Tenint en compte que 
passen per tantes mans sovint s’han de canviar. Per tant, si teniu jocs, 
cotxets, nines, animals de plàstic, patinets, motos o qualsevol altre 
joguina que no utilitzeu i estigui en bon estat, no els llenceu!

JORNADA DE BOB EL MANETES
Les famílies i mestres que vàrem participar a la jornada de Bob el Manetes d’enguany vàrem suar la cansalada ja que érem pocs 
i teníem molta feina per fer. Esperem que en les properes ocasions siguem uns quants més. Valgui per la monada de pati que ens 
està quedant! Com a apunt, us demanem que des de casa consciencieu els vostres �lls que mantenir-ho és cosa de tots. Hi ha 
molta feina a portar-ho a terme, val la pena respectar-ho.

EXTRAESCOLARS DEL CURS VINENT
Estigueu al cas, famílies! En breu us passarem les extraescolars 
previstes per al curs vinent, amb algunes novetats, si us interessen 
reserveu ja la vostra plaça.

CONCURS ROBOLOT
El passat 7 de maig els alumnes de robòtica van participar al concurs 
Robolot amb els robots de Lego que van construir i programar a les 
classes. 

Si encara no teniu la samarreta del 
Salarich passeu per secretaria. Per 
només 6 euros tindreu la samarreta 
més xula de l’estiu! 


