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NOTÍCIES

Benvolgudes famílies,

Des de l’Ajuntament de Vic ha sorgit una 
nova proposta adreçada a totes les 
AMPA de la ciutat. Es tracta d’oferir 
totes les extraescolars que fan les 
diferents escoles a qualsevol alumne de 
Vic.

Properament, el mes de juny, us arribarà 
el llibret a casa amb la recopilació de 
totes les extraescolars i tindreu l’opció 
de triar i inscriure-us a la que vulgueu i/o 
a la que us vagi més bé, encara que 
sigui a una altra escola.

L’objectiu és trencar fronteres entre nord 
i sud i que les extraescolars siguin 
visibles com a activitats de qualitat i 
competitives amb les empreses 
externes. 

No és només una feina d’aquest curs. 
La intenció és millorar el projecte any 
rere any, com ja fan les escoles de 
Manlleu i Torelló, de les quals n’hem 
rebut assessorament.

Esperem que us agradi el projecte i el 
trobeu positiu però no serà �ns el curs 
que ve que en podrem fer la valoració. 
Durant el mes de juny en rebreu més 
informació.

Bon �nal de curs!
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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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29/05 ACTUACIÓ DE TEATRE DE FINAL DE CURS a les 6 de la tarda, representacions dels 
grups de teatre d’en Xevi Font.

01/06 EXHIBICIÓ DE PATINATGE a les 5 de la tarda a la pista de l’escola, exhibició de 
l’extraescolar de patinatge.

01/06 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. 

01/06 FESTA DE FINAL DE CURS DE L’AMPA El dia 1 de juny a partir de les 5 de la tarda us esperem a tots i totes 
a la festa de �nal de curs. Hi hauran jocs i activitats, servei de bar, sorteig d’una panera i discomòbil. Venda de tiquets a 
Secretaria �ns al dia 30 de maig. Valen 5 euros i inclouen entrepà i beguda. 

05/06 al 22/06 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.
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I TAMBÉ...
Volem donar les gràcies a tota la gent que al llarg del curs ha col·laborat i participat en les activitats de l’AMPA.
Sobretot, un agraïment molt especial a la Fina Padrós, que ha format part de l’AMPA durant molts anys i que aquest curs ja 
plega. 

I a les famílies i alumnes de 6è, us desitgem molta sort en la nova etapa!
Bon estiu! Ens retrobem al setembre!!

HORA DEL CONTE El passat dia 11 de maig es va fer la última 
sessió de contes del curs. Va ser molt divertit!

 

MENJADOR 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: espaguetis a la bolonyesa, nuggets amb amanida 
i gelat de gel. Nyam!! un menú deliciós per acabar el curs. Gràcies 
cuineres i monitors per la vostra feina!

SERVEI DE “BON DIA” I “BONA TARDA” Segur que 
aquest curs els nens i les nenes que utilitzen el servei us han portat tot 
de manualitats i cosetes que han fet al llarg de les setmanes i és que 
hi van ben contents! Gràcies Mercè, Mireia i Fina!

ADA PARELLADA A L’ESCOLA El dimecres dia 25 d’abril ens 
va visitar l'Ada Parellada a l'escola i ens va fer una xerrada sobre 
“L’Aventura de l’alimentació”, que va ser molt didàctica i divertida. 
Moltes gràcies a Fundesplai per l'organització i a vosaltres pares i 
mares per assistir-hi!

EXTRAESCOLARS DEL CURS VINENT
Estigueu al cas, famílies! En breu us passarem les extraescolars 
previstes per al curs vinent, amb algunes novetats!

FINAL FEM MATEMÀTIQUES Un alumne de 6è de primària de 
l’escola; juntament amb dos alumnes més de dues escoles de Vic van 
participar dissabte dia 5 de maig a la �nal del Fem Matemàtiques 2018, 
que va tenir lloc a Lleida. Tot i no poder acabar entre els tres millors de 
Catalunya, els tres alumnes poden presumir d’haver arribat a la �nal, on 
hi participaven 70 alumnes de 6è EP, 1er i 2on ESO.

Ja tornem a tenir samarretes de 
totes les talles i amb nous colors. 
Aquesta primavera, tots a la moda 
amb les samarretes del Salarich!
Per només 6 euros tindreu la 
samarreta més xula de l’estiu! 

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!


