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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolgudes famílies,
Ja hem passat l’equador del curs escolar i és
precisament en aquests moments en què, com
a pares i mares, prenem consciència d’alguns
nous interessos o inquietuds dels nostres fills i
filles relacionats amb el seu treball a l’aula.
Quantes vegades no ens han sorprès amb
preguntes que no sabem respondre, amb
treballs que no sabem com acompanyar o amb
dibuixos que no podem interpretar?
Sempre és bo poder compartir la nostra visió
de pares amb el tutor/a ja que, dins l’entorn
escolar, és la persona que més bé coneix el
nostre fill o filla. Per això, val la pena que
aprofitem les reunions amb els tutors per
compartir sensacions, experiències, però
també preocupacions per tal de poder
contribuir tots plegats en el creixement
enriquidor dels infants.
També en aquestes alçades de curs, veiem
com els nens i nenes estrenyen vincles afectius
amb els companys i amb els mestres. És
important que l’infant pugui trobar espais per
expressar les seves emocions i, per això, tant
l’Escola com l’AMPA busquem oportunitats
perquè els nens i nenes puguin compartir
estones, aprenentatges i experiències amb els
seus companys i amics.
Aprofitem per animar-vos a venir a la jornada de

portes obertes, és un bon moment per passejar
tranquil·lament pels espais de l’escola, veure
els treballs dels nostres fills, les classes, la feina
que fan els mestres, retrobar coneguts, i
intercanviar opinions i inquietuds amb les
famílies que ens venen a conèixer.

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.

AMPA Escola Doctor Joaquim Salarich | Avinguda Rafael de Casanova, 33 | 08500 Vic | Segueix-nos a facebook.com/ampa.salarich

L’AGENDA
07/03 i 14/03 “TENS EL FACTOR Q?” Dijous 28 de febrer es va donar el tret de sortida a la
12a Escola de pares i mares de Vic, organitzada per totes les AMPA de Vic, conjuntament amb
l’Ajuntament de la ciutat. Les xerrades s’allargaran fins a l’11 d’abril. A la nostra escola es farà el taller
“Descobrim el cervell per educar millor” els dies 7 i 14 de març a les 18h. Us convidem a participar-hi
activament!
16/03 JORNADA DE PORTES OBERTES Un any més, l’escola obre les seves instal·lacions a les
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famílies que volen conèixer de més a prop el projecte educatiu de la nostra escola. L’AMPA també hi serem per
presentar els nostres serveis i acompanyar l’equip directiu i els mestres.

30/03 JORNADA “BOB MANETES” Des fa uns anys, les famílies estem convidades a participar en una matinal en
què ens dediquem a arreglar joguines, construir nous jocs i posar al dia espais del pati de l’escola que han quedat més
desgastats per l’ús. Sempre hi ha alguna feina on podeu col·laborar, encara que no sigueu uns manetes. Per tant, aneu
preparant les eines de bricolatge, que ben aviat us informarem de la nova edició del “Bob Manetes”. A més, els participants
podrem compartir un esmorzar!

23/04 SANT JORDI Les mares d’enllaç organitzaran, un any més, la venda de llibres de segona mà per a petits i grans.
Aneu estalviant, que val la pena!

I TAMBÉ...
ADECUACIÓ DE LA PISTA I OBERTURA DEL PATI L’Ajuntament de Vic i la Direcció de l’escola van presentar

davant dels pares, mares i veïns del barri el nou projecte, en el qual han estat treballant conjuntament l’escola, l’AMPA i
l’Ajuntament. Les obres es faran a l’estiu, quan no hi ha classes i a partir del proper curs ja podrem gaudir del nou espai. Si en
voleu saber més:

http://escolasalarich.net/projecte-adequacio-de-la-pista-i-obertura-del-pati/
https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/noticies/l2019escola-doctor-joaquim-salarich-obrira-el-pati-al-barri-a-partir-de-l2019estiu

COMPRA DE MATERIAL

Gràcies a les aportacions econòmiques que fem les famílies podem
anar renovant i millorant l’equipament de l’escola. Aquest trimestre
hem canviat els equips de so del teatre, ara són portàtils i així també
es poden fer servir a les activitats que es fan al pati, com el patinatge.
També s’ha comprat roba per als cotxets i el racó dels metges
d’Infantil.

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

L’escola, juntament amb l’AMPA, va organitzar la 2a Xocolatada
solidària. Els diners que es van recollir es van donar a l’Hospital Sant
Joan de Déu. Tots ens vam poder llepar els bigotis perquè era
boníssima...

TARDA DE CONTES A L’ESCOLA

Els alumnes de l’escola, acompanyats pels seus pares, van poder fer
ioga mentre escoltaven el conte “Puc fer ioga a l’hivern”. Així,
acompanyats per la puça Puc i l’ocell Fer, ens vam haver d’estirar i fer
moltes figures.

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.

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.
MENJADOR: 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.
Recordeu que si alguna família no vol el
pícnic, ha de passar a emplenar una
butlleta que li lliurarà la coordinadora, on
renunciarà a aquest servei durant el curs
escolar. En cap cas però es retornen els
diners d’aquest dia.
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