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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolgudes famílies,
L’estiu ja queda enrere i és hora de
començar l’escola. Per a alguns, és
motiu d’alegria: es retrobaran amb els
amics; recuperaran les complicitats i es
tornaran a posar a treballar per aprendre
cada dia una mica més. En canvi, per a
altres, començar el curs vol dir un munt
d’interrogants: com serà la nova
escola?, com m’hi sentiré?, què
farem?... L’equip de mestres està a
punt, amb nous projectes, nous
ambients, noves ambicions...
Des de l’AMPA, compartim totes
aquestes inquietuds i us obrim les
portes a formar-ne part. Nosaltres som
un grup de famílies que col·laborem
activament en algunes activitats del
centre.
Així,
ens
encarreguem
d’organitzar els serveis de menjador i de
bon dia; col·laborem en festes de
l’escola; financem diversos materials
educatius de què poden gaudir els
nostres fills i filles a l’aula (enguany, per
exemple, s’han comprat 16 tablets amb
fundes i 26 portàtils)...

Per dur a terme totes aquestes accions,
però, ens cal ajuda. És per això que us
animem a formar-ne part perquè
l’escola som tots! Us hi animeu?

LA

JUNTA

Miquel Nofrarías – President - pare de
P3 i 1r; Virginia Palomino – Tresorera mare de 1r i 6è; Mònica Alberch Secretària - mare de P3 i P5; Alexandra
Santarrosa - mare de P4; Anna Serra mare de P4 i 1r; Anna Solé - mare de 3r;
Anna Vilella - mare de 1r; Eva Casasús mare de 4t; Eva Florido - mare de P4;
Feli Pérez - mare de 1r i 3r; Jordi Ararà pare de P4; Judit Vilagran - mare de P4;
Kiel Risquez - pare de P3; Laia Solanes
- mare de P5 i 2n; Laura Busquets - mare
de P3 i P5; Lídia Crous - mare de 3r;
Marta Vega - mare de P5 i 2n; Miquel
Àngel Porras - pare de P4; Mireia Bueno
- mare de 1r; Mireia Parra - mare de P4;
Mònica Molas - mare de P3; Montse
Girabent - mare de 2n i 3er; Montse
Pascual - mare de P3; Nati Portabella mare de P5; Sandra Dominguez - mare
de 1r; Xevi Vilamala - pare de P4.
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L’AGENDA
24/09 ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA Es va fer l’assemblea general de l’AMPA, en què
es van presentar els comptes del curs passat i el pressupost per a aquest. També es va fer efectiu el
canvi de Junta i es va donar la benvinguda als nous membres de l’AMPA. Encara us hi podeu animar!

01/10 INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Com a novetat d’aquest curs
escolar, els infants de Vic poden triar activitats extraescolars de qualsevol escola de la ciutat.
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23/10 REUNIÓ INFORMATIVA DEL TEMPS EDUCATIU DEL MIGDIA A les 17.15 de la tarda,
es va portar a terme la reunió sobre el servei de menjador.

31/10 CASTANYADA INTERCULTURAL A la tarda, els nens i nenes celebraran la festa de la Castanyada, on els

espera un photocall de tardor i un petit taller de màscares, entre altres sorpreses. Per organitzar la Castanyada, hem comptat
amb la col·laboració de les mares d’enllaç. Serà un bon moment per comprar loteria i els mussols de la sort!

I TAMBÉ...
LOTERIA DE CAP D’ANY

Com a novetat, aquest any la loteria
que ven l’AMPA pertany a la Grossa. Per tant, es jugarà en deu números
diferents. Si en voleu, ja podeu passar per secretaria als matins, de 9 a
9.30 h i a les tardes, de 16.30 a 17.30 h. El preu és de 5 euros (1€ de
donatiu a l’AMPA). També se’n vendrà el dia de la Castanyada i cada
divendres del mes de novembre a les 17h. Recordeu que, amb la
loteria, podeu comprar el nostre amulet de la sort: els mussols de la
sort, uns clauers que han preparat les mares d’enllaç!

IV MERCAT DE LA JOGUINA

Seguint la iniciativa de cursos anteriors, el mes de desembre farem el
Mercat de la Joguina. Per tant, aneu guardant totes les joguines que ja
no feu servir perquè és una bona ocasió per poder-les vendre. Els
diners es destinaran en material per a l’escola.

JUBILACIONS DE MESTRES

Les mestres Carme Vilaregut i Rosi Pons es van jubilar a principis
d'octubre i des de l'AMPA els vam fer arribar un detall d'agraïment per
tots els anys de dedicació a l'escola.

MENJADOR

Enguany encetem el “Projecte d’autonomia”, que potencia que els
infants siguin protagonistes actius del seu dinar, es serveixin el que
volen menjar i tinguin cura de deixar els espais on dinen endreçats.
Per reforçar el projecte, tots els nens i nenes faran servir tovalló de
paper a l’hora de dinar, inclosos els infants d’Educació infantil, que
fins ara utilitzaven pitet. Podeu consultar el menú de cada mes al blog
de l’AMPA, a la web de l’escola, la web de Fundesplai i als plafons
informatius de les entrades. També el rebreu per correu electrònic.

HORA DEL CONTE Com cada any organitzarem una sessió de
contacontes cada trimestre. De moment, la data fixada per a aquest
trimestre serà el dia 16 de novembre. Properament, en rebreu més
informació.
NOU CARRIL BICICLETA PER ARRIBAR A L’ESCOLA

Amb el curs, hem estrenat el carril bici del carrer Rafael de Casanova.
És una obra que feia temps que es demanava a l'Ajuntament des de
l'AMPA i l'escola, i finalment és una realitat. Us animem a estrenar-lo i
a gaudir de la bicicleta per anar a l'escola!

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

Teniu ja el vostre amulet de la sort?
Els trobareu a secretaria!!!

RECORDEU QUE...
WEB: Visita el web ampaescolasalarich.com
on trobaràs tota la informació sobre les
activitats que realitza l’AMPA a l’escola.
BÚSTIA: 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: Fins ara, la
programació
familiar
de
l’Atlàntida
comptava amb uns tiquets descomptes
que es gestionaven des de les AMPA i que
permetien una rebaixa en el preu de
compra de les entrades. Enguany
l’Atlàntida ha canviat el model i a partir
d’ara el preu de les entrades pels
espectacles de la programació familiar de
l’Atlàntida tenen un preu més baix i fix (ja hi
ha el descompte inclòs). Per aquesta raó ja
no es repartiran més els tiquets de
descompte.
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