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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolgudes famílies,
Tot just fa quatre dies que vam començar el
curs i ja ens trobem a la recta final! S’acosta
la jornada intensiva, arriben els casals d’estiu
i les tardes a la piscina. Les merescudes
vacances ja són aquí i és hora que els nostres
fills i filles desconnectin, es distreguin i
descansin. Tot i això, l’escola no reposa:
l’estiu sempre és el moment de fer balanç,
d’arreglar algun petit desperfecte o de fer
obres de millora. Aquest és el cas d’enguany!
Així doncs, aprofitant que no hi haurà
alumnes durant els mesos de juliol i agost,
l’Ajuntament de Vic, juntament amb l’escola,
començarà les obres al pati amb l’objectiu de
poder oferir un nou espai d’esbarjo per als
infants i joves dels barris d’Osona i de la
Serra de Senferm, i de tota la ciutat!
En començar el nou curs al setembre,
l’escola es beneficiarà d’aquests canvis:
s’haurà millorat l’accés al centre; la pista ens
oferirà un nou aspecte, amb grades; al pati, hi
haurà més ombra i taules per poder-hi estar
en les estones d’esbarjo o per poder treballar
a l’aire lliure en hores lectives… Per tant, els
nens i nenes podran gaudir d’aquests nous
equipaments, que els acompanyaran en els
seus aprenentatges!

Com a AMPA, valorem positivament que
l’Ajuntament de Vic hagi decidit iniciar
l’obertura de les zones de pati dels centres
educatius a la ciutat per la nostra escola i
esperem que, de mica en mica, altres centres
educatius segueixin aquesta iniciativa.

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
03/06 FESTIVAL DE TEATRE Alumnes de P4 a 6è ens representaran tres obres diferents que
han estat preparant dins de l’extraescolar de teatre.
07/06 FESTA DE FINAL DE CURS Divendres 7 de juny, després de les classes, podrem veure
l’exhibició de l'extraescolar de patinatge i celebrarem el final de curs amb una festa al pati. Música amb
Jaume Barri, inflables, karts, botifarrada i quina ens serviran per acomiadar el curs!
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07/06 S’ACABEN LES EXTRAESCOLARS (EXCEPTE ANGLÈS ACADÈMIC) Aquest any
estem molt contents de com han funcionat totes les activitats extraescolars i volem donar les gràcies als monitors i a tots els
alumnes que hi han participat!

10/06 INICI DE LES ACTIVITATS DE TARDA A partir del dia 10 de juny, l’escola comença la jornada intensiva. Les
famílies poden decidir si vindran a buscar els seus fills i filles al migdia, o si els deixaran a les activitats de tarda, que organitza
Fundesplai. El Servei d’acollida de tarda (de 17 a 18h) es manté fins a final de curs.

I TAMBÉ...
ESTACIÓ METEOROLÒGICA Des de fa uns dies, l’escola ja té una estació meteorològica al pati, gràcies a la

col·laboració de diverses persones: el fuster Xavier Cruilles (Das) ens va proporcionar la caseta per a instal·lar-hi l’estació i en
Manel Dot de l’Agrupació Meteorològica d’Osona ens la va portar fins a l’escola i ens va regalar un pluviòmetre i una estació
automàtica; en Jordi Forcada, el conserge, va donar un cop de mà amb el muntatge, i l’AMPA la va dotar amb un baròmetre,
termòmetres i un penell. A tots, moltes gràcies! Els alumnes dels projectes de medi de tercer i quart ja l’han estrenada.
Esperem que els sigui una bona eina d’aprenentatge!

JOGUINES PER AL PATI

Després de l’última edició de Bob el manetes, es va fer una crida per
aconseguir joguines per al pati. Joguines sense fronteres ens ha
respost i ens n’ha fet arribar diverses. Així mateix, algunes famílies
també han donat estris per a la cuineta del pati dels grans. Moltes
gràcies a tothom!

Per només 6 euros tindreu la
samarreta més xula de l’estiu!

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Del 3 al 7 de juny, celebrem la Setmana de la Mobilitat sostenible. Per
tant, es convida a tota la comunitat educativa a venir a l’escola a peu,
en bicicleta o patinet. Un dels objectius és aconseguir reduir la
contaminació, així com afavorir l’activitat física de petits i grans.
L’escola habilitarà zones d’aparcament per a les bicicletes i patinets.

QUOTES I EXTRAESCOLARS PER AL CURS
2019-2020

El mes de juny, se’ns faran arribar els papers de les quotes, informació
del menjador pel curs vinent i de les activitats extraescolars per al
proper curs acadèmic. Cal recordar que tots els centres educatius de
Vic obren les portes de les extraescolars a tots els infants de la ciutat,
independentment de si són alumnes d’aquella escola o no.

AGRAÏMENTS

L’AMPA de l’escola volem donar les gràcies a una sèrie d’entitats i de
persones que han col·laborat en alguna activitat. Per la jornada de
Bob el manetes, Germans Homs ens va deixar el martell elèctric. Per a
la festa de final de curs, volem agrair la Casa dels oficis per fer els
entrepans i a totes les entitats que han col·laborat proporcionant
coses per la quina com ara Bonpreu, Carrefour (bicicleta), Casa
Espina, Farmasalut, Fundesplai, Els Àngels, Floristeria Escalé…
A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

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.
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