
Benvolgudes famílies,

Ja som a l’equador del curs escolar i, des 
de l’AFA, no hem deixat de treballar tot i les 
circumstàncies que envolten aquest curs 
tan atípic i especial. 

Tal com acabeu de veure, una de les 
tasques que hem dut a terme ha estat la de 
canviar el nom d’AMPA pel d’AFA. En els 
darrers anys, moltes AMPA (Associació de 
mares i pares d’alumnes) han decidit 
convertir-se en AFA (Associació de famílies 
d’alumnes). 

En la nostra societat, convivim famílies molt 
diverses, que ens enriqueixen tant a 
nosaltres com als nostres �lls i �lles. 
Algunes tipologies de famílies no se sentien 
de�nides o reconegudes amb l’etiqueta 
AMPA, ja que no estan formades per un 
pare i una mare. Tenim famílies formades 
per dues mares, famílies formades per dos 
pares, famílies monoparentals, famílies 
d’acollida o familiars que tenen la custòdia 
de nebots, nets… 

Al cap i a la �, tots som famílies plenes 
d’amor, que vetllem pel benestar dels 
nostres �lls i �lles i que volem que tots ells i 

elles creixin en un entorn tolerant i 
respectuós amb les diferències. 

Ha estat, doncs, amb la voluntat d’incloure 
la pluralitat de totes les famílies que hem 
dut a terme el canvi de nom.
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Reunions 
de la Junta
 L’ÚLTIM 

DILLUNS DE 
CADA MES

Ara per Jitsi meet!

Miquel Nofrarías – President – P5 i 3r
Isàvena Opisso – Secretària –P5
Mònica Alberch – Tresorera – P5 i 2n
Montse Pascual – Vocal – P5
Anna Vilella  – Consell escolar –  P4 i 3r
Anna Serra – 1r i 3r
David Barnils – 1r
Eva Casasús – 6è
Feli Pérez – 3r i 5è
Jordi Pujol – 1r i 3r
Laura Busquets – P5 i 2n
Lídia Crous – 5è
Mireia Parra – 1r
Mònica Molas – P5
Olga Torrent – 1r

LA 
JUNTA
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L’AGENDA

SI VOLEU CONTACTAR AMB L’AFA

Si vols posar-te en contacte amb 

nosaltres, ho pots fer a través de correu 

electrònic (afasalarich@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.

27/02  JORNADA DE “BOB, EL MANETES”
Com ja és tradicional, algunes famílies han col·laborat en l’arranjament i millora d’alguns espais del pati 
de l’escola. Enguany, ha estat en petit format i només amb els membres de l’AFA per tal de respectar 
les mesures de seguretat relacionades amb la COVID-19.

I TAMBÉ...

Ho podeu fer a: https://centres.escoles.fundesplai.org/
escola-doctor-joaquim-salarich-vic (codi de centre: 08031009). 

Si necessiteu ajuda per fer el tràmit podeu contactar amb la Laura, 
coordinadora del servei de menjador: jsalarich@fundesplai.org o 
bé per telèfon al 671609507.

PARE / MARE... ET NECESSITEM! Encara que ja hagi 
començat el curs, mai no és tard per decidir formar part de l’AFA. 
Si us hi animeu, us esperem a la propera reunió, que és sempre l’últim 
dilluns de cada mes a través de la plataforma Jitsi meet. 

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

MASCARETES Des de l’AFA s’ha promogut la venda de mascaretes amb el nom de l’escola, tant per a infants com per a 
adults. Properament, en tornarem a tenir. Si no la teniu, correu a comprar-la! 

DIVENDRES SENSE FUM L’Escola Salarich ha engegat el bus bici cada divendres al matí. La iniciativa prové de Canvis 
en Cadena i Osona en bici per tal que els divendres els infants vagin en bicicleta i en grup a l’escola. Actualment participen en 
el projecte 5 escoles i 150 infants de Vic. De moment, l’Escola Salarich té una línia, que és la B9, que va de la plaça de l’Àngel 
Custodi al Salarich, passant pel carrer sant Francesc, l’Avinguda de l’Estadi i el carrer Pare Huix. Hi ha una app on els infants 
participants es poden inscriure (https://busbici.glideapp.io). Si hi ha famílies que fan de motor, es poden crear noves línies. Us 
hi animeu? Podeu trobar-ne més informació a: https://framehairclub.com/canvis-en-cadena i 
https://canvisencadena.wixsite.com/bici/motivacio

JOGUINES PER A INFANTIL A part del propi de renovar joguines que s’han anat deteriorant, la distribució dels infants 
en grups bombolla i en diferents espais, es necessiten més joguines per al pati. L’AFA ha comprat cotxets, carretons, motos, 
lliuradors, galledes i sedassos, etc... per un valor de 671,10€.

XERRADA EN LÍNIA Estem preparant una xerrada en línia sobre “Competències emocionals a nivell familiar” a càrrec de 
la Mireia Clotet, experta en psicologia de la infància, adolescència i família. Properament us informarem per correu i Tokapp.

ALTA AL WEB DE FUNDESPLAI Volem recordar a les famílies usuàries del menjador que és molt important que 
estigueu donats d’alta a la web de Fundesplai perquè a partir d’aquest 2n trimestre serà l’únic canal per rebre els informes del 
menjador, modi�car les dades personals, consultar rebuts, etc.
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01/03  REPRESA DE LES EXTRAESCOLARS
Seguint les indicacions aprovades pel PROCICAT, l’AFA proposa reiniciar les activitats extraescolars respectant les mesures 
de seguretat proposades per la Generalitat de Catalunya.

13/03  JORNADA DE PORTES OBERTES
i entre setmana de l’1 al 10 de març. L’AFA col·labora amb l’escola en la preparació de la Jornada de portes obertes (amb 
grups reduïts i cita prèvia), en què s’informa les futures famílies del projecte de l’escola.


