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Història

L’escola Dr. Joaquim Salarich va obrir les seves 
portes l’octubre de 1974 amb la col·laboració de 
moltes famílies. Va ser creat com a centre dedicat 
únicament a l’Ensenyament d’Educació Primària per alumnes 

procedents de nuclis petits que no oferien aquests estudis. 
Porta el nom d’un metge important nascut a Vic el 1895: 

Dr. Joaquim Salarich i Torrents. 

Missió, visió i valors

• L’escola Salarich defineix la seva missió 
educativa en promoure iniciatives orientades a 
adequar les metodologies a la realitat de cada 
alumne/a, fomentar el coneixement i l’ús de la 
llengua i la cultura catalana en tots el àmbits 
educatius i contribuïr en l’assoliment d’un bon 
nivell d’habilitats socials.
• Des del nostre Projecte Educatiu pretenem 
ser un centre emprenedor i integrat a l’entorn, 

donar resposta a les demandes socials, culturals i 
educatives a partir de la implicació de tota la Comunitat 

Educativa.
• Els valors que contribuiran en el desenvolupament de cada 

alumne/a es basa en els quatre pilars de l’Educació: aprendre a 
conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.

Instal·lacions

- Biblioteca
- Aula de ciències
- Aula de música i dansa
- Estudi de gravació: ràdio escolar
- Gimnàs/teatre
- Menjador i cuina pròpia
- Patis d’Educació Infantil i Primària 

amb recursos lúdics i educatius
- Dues aules d’informàtica (una 

d’Infantil i una de Primària)
- Aules equipades amb Pissarres 

Digitals Interactives (PDI)
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Treball en xarxa

Les diferents maneres de fer i entendre l’educació 
aportades pels diferents agents és un fet enriquidor. 

A l’escola col·laborem amb: 
Ajuntament de Vic, Consell Comarcal, Diputació 
de Barcelona, Universitats de Catalunya, Centre 
d’Art Contemporani, Escola Municipal de Música, 
Institut del teatre i Escola Estel entre d’altres.

Participem en:

• Art i Escola
• Cultura emprenedora a l’escola
• Consistori Infantil
• Projecte Cultura Catalana
• Jornades de ciències
• Esport a l’escola
• Educació viària
• Projecte per la Millora de la 

Competència Lectora
• Colònies i Camps 

d’Aprenentatge 
• Natació
• Projecte “El Petit Merma”
• Projecte Rius

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, com 
a part important de l’escola, realitza les següents funcions:

- Participa en la presa de decisions mitjançant un 
representant al Consell Escolar.

- Promou la participació de les famílies organitzant activitats 
de cohesió social.

- Ofereix serveis i activitats extraescolars.
- Gestiona la reutilització i la compra de material educatiu.
- Col·labora i dona suport a l’escola en tot allò que contribueixi 

a la millora de la qualitat educativa.
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