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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Ara per Jitsi meet!

Benvolgudes famílies,
Hem començat un curs ben atípic, caracteritzat per
la incertesa que provoca la COVID-19 i els seus
efectes. Com a famílies, ens hem anat adaptant a
cada circumstància: des de fer cua per poder entrar
a tot arreu, passant per prendre’ns la temperatura
cada dia més d’un cop, fins a acceptar, encara que
ens costi, que alguns infants ja volen entrar sols a
l’escola quan, en altres ocasions, encara els hauríem
acompanyat agafats de la mà…
Com si tot això no fos poc, se’ns hi afegeix una
angoixa més com a pares i mares: què farem amb el
nostre fill o filla si s’ha de confinar? Si és positiu, ens
afectarà a tota la família, però si és negatiu, hem de
tenir a punt una logística, que no és gens fàcil de
preveure.
Mentre ens anem adaptant, doncs, a aquesta realitat
que ens ha tocat viure, també hem de vetllar pel
benestar emocional dels nostres fills i filles. En més
d’una ocasió, hem vist que, als petits, els costa
tornar a agafar la rutina d’anar a l’escola, que els és
difícil acceptar que no poden compartir jocs amb el
seu amic o amiga de l’ànima perquè forma part d’un
altre grup bombolla… Com costa tenyir de
normalitat una situació que no en té res de normal!
Des de l’AMPA també ens hem esforçat per
adaptar-nos a la nova situació: fem les reunions
virtuals; afavorim que l’atenció a les famílies sigui
telefònica o telemàtica; a les extraescolars hem
aplicat la normativa de prevenció de la COVID-19,

igual que fa l’escola; els serveis de bon dia, bona
tarda i menjador també segueixen tots els
protocols… Tots els esforços valen la pena per
intentar oferir als nostres fills i filles un entorn el
màxim de segur possible, que els permeti continuar
creixent i formant-se com a infants!
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Miquel Nofrarías – President – P5 i 3r
Mònica Alberch – Secretària – P5 i 2n
Anna Serra – 1r i 3r
Jordi Pujol – 1r i 3r
Anna Vilella – P4 i 3r
Eva Casasús – 6è
Feli Pérez – 3r i 5è
Isàvena Opisso – P5
Laura Busquets – P5 i 2n
Lídia Crous – 5è
Marta Vega – 2n i 4t
Mireia Parra – 1r
Mònica Molas – P5
Montse Pascual – P5
Olga Torrent – 1r
Sandra Domínguez – 3r
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L’AGENDA
30/10 CASTANYADA

El 30 d’octubre es va celebrar la festa de la castanyada a nivell intern, sense berenar intercultural.
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I TAMBÉ...
INICI DE LES EXTRAESCOLARS
Tot i tractar-se d’un curs atípic, el 5 d’octubre van començar les extraescolars al Salarich. En totes elles, es respecten les
mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19. Aquest curs oferim teatre, anglès acadèmic i lúdic, dansa, robòtica,
patinatge, gimnàstica artística, karate i hípica. Tot i això, seguint les instruccions de la Generalitat de Catalunya, el 30
d’octubre s’han anul·lat per evitar la propagació del virus.

LOTERIA DE NADAL
Des de l’AMPA s’ha decidit anul·lar la venda de loteria de nadal perquè es feia difícil poder garantir les mesures seguretat i
higiene de la COVID-19.

APORTACIONS
Seguint la iniciativa dels cursos anteriors, l’AMPA ha aportat diners en personal de suport per poder facilitar l’adaptació dels
nens i nenes de P3. Les tres persones contractades (Gisela Castillo, Laia Gutiérrez i Eva Florido) han estat a l’escola els mesos
de setembre i octubre.

SERVEIS BON DIA I BONA TARDA
L’AMPA posa a disposició de totes les famílies de l’escola els serveis de Bon dia i Bona tarda. Podeu consultar-ne tots els
detalls i els preus al blog de l’AMPA (ampaescolasalarich.com).

MENJADOR
Podem consultar el menú de cada mes a Fundesplai (https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-joaquim-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.

ASSEMBLEA GENERAL
Si vols assistir a l’Assemblea general que l’AMPA organitza anualment, i que està oberta a tothom, ho podràs fer el dilluns, 30
de novembre a les 21.00 h. T’hi podràs connectar a través de l’adreça que fem servir per a cada reunió:
https://meet.jit.si/salarichampa.

PARE / MARE... ET NECESSITEM!
Encara que ja hagi començat el curs, mai no és tard per decidir formar part de l’AMPA. Si t’hi animes, t’esperem a la propera
reunió, que és sempre l’últim dilluns de cada mes.

SI VOLEU CONTACTAR AMB L’AMPA

RECORDEU QUE...

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, ho pots fer a través de
correu electrònic (ampasalarich@gmail.com) o per telèfon (938851329).
L’horari d’atenció a l’escola és dilluns i divendres, de 9.00 a 10.30 h i
dimarts i dijous, de 9.00 a 10.30 h i de 16.00 a 18.00 h. Tenint en
compte la situació en què ens trobem, us agrairem que tot el que sigui
possible ho solucioneu per mail o per telèfon.

WEB: Visita el web ampaescolasalarich.com
on trobaràs tota la informació sobre les
activitats que realitza l’AMPA a l’escola.

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

PLAFONS INFORMATIUS: També penjarem
informació al plafó d’anuncis de les
entrades de l’escola.

BÚSTIA: També ens podeu enviar un correu
electrònic a ampasalarich@gmail.com.
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