
Benvolgudes famílies,

Quan comencem el curs, sempre ens sembla 
que el segon trimestre serà llarg i, quan hi som, 
ens passa volant! Algun dia, els nostres �lls i 
�lles van d’excursió per reforçar o ampliar allò 
que estan treballant a l’escola. També és 
l’època del Carnestoltes! Aquest any, la 
setmana dels disbarats ha girat entorn dels 
musicals i ha posat a prova l’enginy i la 
imaginació de més d’una família! També són 
dies per fer entrevistes amb el tutor o tutora 
dels nostres �lls i �lles. Aquestes reunions ens 
serveixen per compartir les nostres inquietuds i 
els nostres dubtes amb l’escola. Quants de 
nosaltres no voldríem saber més detalls del dia 
a dia a l’aula i ens trobem que el nostre �ll o �lla 
no ens n’explica res? Explicar com ens sentim 
al tutor o tutora ens pot fer veure les coses 
d’una altra manera.

Tots aquests elements (sortides, festes, 
trobades…) també són bones excuses per 
mostrar un cop més el nostre interès pels nens 
i nenes i per dedicar-los una mica més de 
temps i atenció. Com els agrada a tots ells 
saber que són els nostres protagonistes!

Com a AMPA, doncs, veiem essencial que 
escola i família caminem de costat per ajudar a 

créixer i madurar els nostres infants. Per això, 
col·laborem amb l’escola i organitzem activitats 
diverses per tal d’afavorir que les famílies 
trobem espais per compartir els nostres 
interessos i experiències. 
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Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES

Miquel Nofrarías – President – P4 i 2n
Mònica Alberch – Secretària – P4 i 1r
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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FACEBOOK 

DE L’AMPA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 

L’AGENDA

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.

14/03 JORNADA DE PORTES OBERTES A les 16 h, s’obren les portes a les famílies que 
volen conèixer el projecte educatiu, les instal·lacions, així com els serveis que ofereix la nostra escola.

26-27/03 JORNADES DE PORTES OBERTES  en horari lectiu

16/04 HORA DEL CONTE La il·lustradora Laia Guerrero ens presentarà el conte Trompa llarga.

23/04 SANT JORDI A les 17 h, l’AMPA muntarà parades de llibres nous i de 2a mà al pati de l’escola. 
Paral·lelament, hi haurà una mostra de l’extraescolar de dansa a la pista.

25/04 BOB EL MANETES  A les 9 h, totes les famílies del Salarich hem de col·laborar en la jornada de manteniment del 
pati. Més endavant tindreu tota la informació sobre les tasques que volem dur a terme aquest any.

FACEBOOK i 

INSTAGRAM

@ampaescolasalarich 

Segueix-nos a les 

nostres xarxes 

socials! 

I TAMBÉ...

ASSEMBLEA GENERAL
El 27 de gener l’AMPA va dur a terme l’Assemblea general, en què es 
van presentar les despeses del curs passat així com el pressupost 
d’enguany.

DESPESES EN MATERIAL
Aquest trimestre l’AMPA ha invertit diners en la compra de prestatges 
per al gimnàs per poder desar millor el material esportiu, per exemple, 
de l'extraescolar de patinatge. Així mateix, els diners obtinguts en la 
festa de �nal de curs 2018-2019 s’han destinat a comprar taules, 24 
cadires i tres mobles per distribuir els espais a la zona de davant de 
les aules de cicle superior. 

30 DIES EN BICI
Aquesta primavera iniciarem el canvi en cadena amb 30 dies en bici! 
Conjuntament amb altres centres educatius de la ciutat, promourem el 
transport sostenible i l’ús de la bicicleta entre els més joves, per 
gaudir d’un entorn més net i saludable. Greixeu les cadenes, prepareu 
el casc i estigueu alerta de les propostes!

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

OBERTURA DEL PATI El 18 de gener es van inaugurar les obres del pati i, des de llavors, el pati està obert els caps de 
setmana. Així, tota la comunitat educativa, el barri i la ciutat podem gaudir d’aquest espai.

XOCOLATADA SOLIDÀRIA El 14 de febrer, l’AMPA va col·laborar amb la xocolatada solidària que organitza l’escola per 
recollir fons per al càncer infantil.  En total es van recollir 455 €. 

MENJADOR
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. 


