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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Benvolgudes famílies,
Fa mesos que l’estiu es va acabar i el Salarich
ens va tornar a donar la benvinguda a totes les
famílies del centre.
Vam encetar curs amb novetats importants:
parets pintades, tendals nous, llibres i material
a punt per ser estrenats, però el més visible era
el canvi en el pati. Ja des del curs anterior,
sabíem que l’escola i l’Ajuntament volien fer
reformes en el pati per poder obrir-lo al veïnat i
a la ciutat. La veritat és que les obres no han
deixat ningú indiferent: per a alguns, era una
millora considerable; per a altres, eren obres
poc visibles.
Sigui com sigui, els nostres fills i filles ja han
començat a gaudir del resultat del projecte:
poden seure a les grades a l’hora del pati,
poden entrar a l’escola sense barreres
arquitectòniques i podran gaudir de més ombra
així que els arbres creixin. L’Ajuntament espera
poder-ne fer la inauguració oficial quan tots els
detalls estiguin enllestits.
I, com aquell qui no vol la cosa, els dies han
anat avançant i el primer trimestre ha anat

prenent forma i ritme: ja hem compartit la
Castanyada intercultural i ja estem escalfant
motors per a la festa de Nadal. S’acosten,
doncs, dies plens d’il·lusió i de bons desitjos.

LA

JUNTA

Miquel Nofrarías – President – P4 i 2n
Mònica Alberch – Secretària – P4 i 1r
Miquel Àngel Porras – Tresorer – P5
Anna Serra – P5 i 2n
Anna Vilella – P3 i 2n
Eulàlia Riera – P4
Eva Casasús – 5è
Feli Pérez – 2n i 4t
Isàvena Opisso – P4
Laia Solanes – P3, 1r i 3r
Laura Busquets – P4 i 1r
Lídia Crous – 4t
Marta Vega – 1r i 3r
Mireia Parra – P5
Mònica Molas – P4
Montse Pascual – P4
Nati Portabella – 1r
Olga Torrent – P5
Sandra Domínguez – 2n
Xevi Vilamala – P5
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L’AGENDA
04/12 ÚLTIM DIA VENDA LOTERIA Igual que el curs anterior, l’AMPA ven números de la
Grossa de cap d’any. Si encara no n’heu comprat, ho podeu fer a secretaria del centre de 15 a 15.30 h i
de 16.50 a 17.20 h; a l’oficina de l’AMPA dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 10 h i dimarts i
dijous, de 16 a 18 h. Els divendres del mes de novembre també se’n vendran en una parada al pati a les
cinc de la tarda.
13/12 FESTA DE NADAL Com ja és tradició, abans de les vacances de Nadal, celebrarem la Festa
de Nadal, oberta a totes les famílies. Els nens i nenes podran comprar tiquets per a poder berenar xocolata
desfeta i coca. Els tiquets es vendran al despatx de l’AMPA a partir del 2 de desembre.

K
BOO A
E
C
A
P
F ’AM
DE L s un
Fe da i
ra
m’ag a més
trob mació
infor

13/12 V MERCAT DE LA JOGUINA Seguint la iniciativa de cursos anteriors, el dia de la Festa de Nadal, tindrà lloc el
Mercat de la Joguina. Ja podeu portar totes les joguines que no feu servir a secretaria o al despatx de l’AMPA fins al dia 5 de
desembre. És una bona ocasió per donar-los una segona oportunitat! Els diners que es recullin s’invertiran en material per a
l’escola.
16/12 TEATRE Els i les alumnes que formen part de l’extraescolar de teatre ens oferiran diversos espectacles, fruit de la
feina feta durant el primer trimestre sota la direcció d’en Xevi Font. Els infants de P4 i P5 ens representaran El segrest de
l’estrella de Nadal; els nens i nenes de 1r i 2n escenificaran El conte de Nadal, i els alumnes de 3r a 6è, Un desastre de
Pastorets.

19/12 DANSA

Per tancar el primer trimestre, tots els nens i nenes de l’extraescolar de dansa també oferiran un petit
festival obert a tothom.

I TAMBÉ...

30/10 CASTANYADA INTERCULTURAL Gràcies a les aportacions de les famílies de l’escola, es va poder celebrar
la castanyada intercultural. Així, vam poder tastar productes de tardor al pati després de les classes.

RECAPTACIÓ DE LA FESTA DE FINAL DE CURS

MENJADOR

El juny passat, vam celebrar la festa de final de curs i, entre totes les
activitats que vam organitzar des de l’AMPA, es van recollir 565 €.
L’AMPA invertirà aquests diners en material per a l’escola.

Podem consultar el menú de cada mes a Fundesplai
(https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-joaqui
m-salarich-vic/), a la web de l’escola
(escolasalarich.net), al blog de l’AMPA
(ampaescolasalarich.com) i als plafons informatius
de les entrades. També el rebrem per correu
electrònic.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Seguint la proposta del curs passat, enguany tots els infants de Vic
han pogut triar les extraescolars entre l’oferta de tots els centres
educatius de la ciutat. Robòtica, patinatge, ioga, teatre, anglès,
dansa... són algunes de les propostes del Salarich. Aquest any tenim
178 alumnes a les extraescolars del Salarich.

APORTACIONS
Un any més l’AMPA ha invertit diners a contractar personal de suport
per poder facilitar l’adaptació dels nens i nenes de P3. Les tres
persones contractades, Clara Urgellés, Laia Gutiérrez i Elisabet
Gómez, han estat a l’escola durant els mesos de setembre i octubre.
També s’han invertit diners per renovar els llençolets de P3.

PHOTOCALL REJOVENIT
El photocall del centre necessitava una neteja de cara perquè, de tant
fer-lo servir a totes les festes, s’havia deteriorat un xic. La mestra Pilar
Subirana l’ha arreglat de manera que ja us podeu anar empolainant
per fer-vos-hi més fotos originals! Moltes gràcies, Pilar!

SERVEIS DE BON DIA I BONA TARDA
Recordeu que l’AMPA posa a disposició de totes les famílies de
l’escola els serveis de Bon dia i Bona tarda. Podeu consultar-ne els
preus al blog de l’AMPA.

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

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.
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