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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Som a principis de març i segurament que molts de 
vosaltres ja heu tingut la reunió amb els tutors dels 
vostres �lls. Moltes vegades, no veiem la 
importància d’una reunió d’aquest tipus i ho és molt. 
En ella, tant el mestre com els pares donen un punt 
de vista molt subjectiu, no sempre compartit. I és 
que l’educació comença i acaba a casa. L’escola ha 
de ser l’extensió i no sempre s’educa igual a una 
banda i l’altra. I sinó, quantes vegades sentireu a un 
mestre que li diu als pares que el seu �ll no pot estar 
pegant o molestant als companys tot el dia, i els 
pares contesten que bé s’ha de saber defensar. No 
és gens fàcil ni per una banda ni per l’altra.

Altres vegades, ens trobem que els mestres ens 
demanen informació del nostre �ll i la família i ens 
sentim pressionats. Però és que com millor coneixen 
el nostre �ll i el seu entorn, més fàcil és entendre’l i 
comprendre’l. 

En principi, l’escola és una institució on s’ensenyen 
coneixements. Si fos així de fàcil, n’hi hauria prou 
amb l’assoliment satisfactori (AS), assoliment 
notable (AN), assoliment excel·lent (AE) i no 
assoliment (NA). 

Però avui en dia l’escola no és això i no ens 
enganyem: no ho ha set mai. Ens importa quins 
amics tenen, a què juguen al pati, si s’han barallat, 
amb qui s’ajunten per fer treballs en grup, al costat 
de qui seuen, si el mestre els ha renyat... Tot això no 
té res a veure amb l’assoliment de coneixements. I 
tot això, són també preguntes que vosaltres podeu 
fer al mestre en aquestes reunions.

Un mestre es prepara una reunió amb els pares. 
Vosaltres també la podeu preparar: demaneu-li tot 
allò que us preocupa, que us interessa... segur que 
així és més fàcil trobar punts en comú i arriba a una 
bona entesa.

No oblideu mai el triangle interactiu tant important 
que hem de crear escola-família-nen pel bé de tots i 
sobretot del nostre �ll.
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Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES

Eva Casasús, mare de 3r, i 6è i 
presidenta; Sònia Saiz, mare de 1r i 4rt, 
vicepresidenta i rep. del Consell Escolar; 
Marta Vega, mare de P4 i 1r i secretària; 
Feli Pérez, mare de P5 i 2n i tresorera; 
Anna Solé, mare de 2n; Natàlia Vega, 
mare de P4, 3r i 4rt; Fina Padrós, mare de 
6è; Lídia Crous, mare de 2n; Anna Serra, 
mare de P5 i P3; Laia Solanes, mare de 
P4 i 1r; Mireia Bueno, mare de P5; 
Virginia Palomino, mare de 5è i P5; Anna 
Castany, mare de P5 i 1r; Montse 
Girabent, mare de 1r i 2n; Judit Mas, 
mare de P5; Mireia Parra, mare de P3; 
Judit Vilagran, mare de P3; Miquel A. 
Porras, pare de P3; Miquel Nofrarias, 
pare de P5; David Barnils, pare de P3.

LA 
JUNTA



L’AGENDA
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10/03 JORNADA DE PORTES OBERTES Aquest curs és a les 10.00h del matí. També hi 
serem per presentar l’escola als futurs membres de la comunitat escolar.

13/03 TARDA DE CONTES “En Jacint i la maleta Teca” Emmarcat dins del Cicle 
itinerant de contes per a les escoles de Vic, el dia 13 de març a les 17.30 h, ens vindran a explicar un 
conte sobre la Convivència anomenat “Els de Dalt i els de Baix”, de la Paloma Valdivia. Ed. Kalandraka.

22/04 CAMINADA DE PRIMAVERA Aquest any torna la caminada del Salarich, organitzada per les 
Mares d’enllaç, amb la col·laboració de l’AMPA. Sortirem de l’escola a les 11 h del matí i seguint la Ruta dels Molins arribarem 
a les Set Fonts. Qui vulgui es pot quedar a dinar.

23/04 SANT JORDI Venda de llibres nous i de segona mà per a petits i grans al pati de l’escola, organitzada per l’escola 
i les Mares d’enllaç.
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COMPRA DE MATERIAL 
Durant aquest trimestre l’AMPA ha comprat material divers per a 
l’escola perquè se’n puguin bene�ciar els nostres �lls:
- Tablets i fundes i altre material que l’escola ha anat necessitant
- Material informàtic
- Parquet per a les aules de cicle inicial i mitjà
- Ordinador de l’AMPA

“BOB MANETES”
Famílies, aneu-vos preparant per la propera jornada que dedicarem a 
posar a punt el pati. Prepareu les eines de bricolatge perquè aquest 
any dedicarem el matí a l’arranjament i manteniment del material i 
estructures que tenim al pati. Hi ha coses que necessiten un repàs i és 
responsabilitat de tots nosaltres col·laborar amb l’escola.
Hi haurà esmorzar per a tots els participants! Properament us 
informarem del dia i hora.

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

Si no podeu venir a les reunions d’AMPA però voleu col·laborar donant 
un cop de mà en temes puntuals i us podeu fer dels Amics de l’AMPA. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres a: ampasalarich@gmail.com.

I TAMBÉ...
“TENS EL FACTOR Q?”  Entre totes les AMPA de Vic amb la coordinació de l’Ajuntament estem preparant conferències 
i activitats centrades en el tema de la gestió de les emocions, que es faran durant el mes d’abril en diferents espais de la 
ciutat. Properament rebrem la informació.

RENOVACIÓ DE ROBES I COIXINS D’INFANTIL Gràcies a unes quantes mares voluntàries hem pogut renovar les 
robes dels cotxets d’infantil, fer autèntics llençols d’hospital per l’ambient de metges i confeccionar un nou coixí per a l’aula 
de suport. Ha quedat tot preciós! 

Mil gràcies! Sílvia Serra, Virginia Palomino, Mireia Molist i Nati Portavella.

RECORDEU QUE...
WEB: Visita el web ampaescolasalarich.com 
on hi trobaràs tota la informació sobre les 
activitats que realitza l’AMPA a l’escola. A 
la web de l’AMPA i de l’escola publiquem 
mensualment els menús del menjador i 
suggeriments de sopars.

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!


