
Benvolgudes famílies,

Ara sí que totes les famílies veiem ben a prop el �nal 
d’un curs que ha estat llarg i intens. Algunes llars han 
patit més d’un con�nament, amb tot l’enrenou que això 
suposa. L’escola ha mostrat estar a punt per fer front a 
aquests imprevistos:  classes online, seguiment tutorial 
personalitzat, proves PCR o tests d’antígens, 
excursions per l’entorn… han contribuït a tenyir de 
normalitat una situació ben peculiar. Els infants han 
trobat a faltar poder estar amb companys i companyes 
d’altres grups bombolla. Tot i això, gràcies a l’escola, 
han pogut gaudir de festes com el Carnestoltes i Sant 
Jordi que, altrament, no haurien pogut celebrar. 

Final de curs implica canvis per a molts i moltes, no 
només perquè comencen les vacances. Per als nois i 
noies de sisè, implica deixar la seva escola i començar 
una nova etapa, plena d’interrogants i de noves 
emocions. De ben segur que el nou camí serà 
grati�cant i enriquidor! 

Per a alguna mestra, el �nal de curs implicarà l’inici de 
la jubilació. Creus, moltes gràcies per tots els anys de 
dedicació i d’acompanyament dels nens i nenes que 
han passat pel Salarich. Et desitgem que gaudeixis 
plenament d’aquesta nova etapa que comences!

L'AFA també perdrà un membre actiu en totes les 
reunions i festes que s'han organitzat a l'escola. 
Gràcies, Eva, per haver liderat l'AFA com a presidenta 
uns quants anys, però sobretot gràcies per la teva 
ajuda incondicional en tot moment! De ben segur que 
trobarem a faltar el teu seny i la teva experiència en 
més d'una ocasió!

I per a nosaltres, �nal de curs també suposa un altre 
canvi: aquest serà el darrer número de La veu de l’AFA. 
Quan vam iniciar aquest fulletó informatiu, ens feia falta 
trobar una via de comunicació amb les famílies. Ara, el 

bon funcionament de les xarxes socials de l’AFA ja 
acompleixen aquesta �nalitat. Per tant, no perdrem el 
contacte amb tots vosaltres, sinó que el continuarem 
mantenint a través d’Instagram i Facebook. 

Gràcies a tots i totes per llegir-nos, seguir-nos i fer-nos 
costat! Bon estiu a tothom!!!
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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



AFA Escola Doctor Joaquim Salarich | Avinguda Rafael de Casanova, 33 | 08500 Vic | facebook.com/afaescolasalarich | instagram.com/afaescolasalarich

FACEBOOK 

DE L’AMPA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 

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.

23/04  SANT JORDI
Per Sant Jordi, l’AFA es va adaptar a les restriccions establertes per la COVID-19 i només es 
va poder muntar una parada amb llibres de segona mà, imants amb un drac ben divertit, 
samarretes i mascaretes de l’escola.

02/06  FORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Com que ha estat difícil poder-nos trobar amb totes les famílies, des de l’AFA hem volgut tancar el curs amb una 
petita formació adreçada a mares i pares. El tema de la formació ha estat “Dispositius digitals, quin ús en fem?”. 

05/06  FESTA DEL BUSBICI I BAIKA (FESTA DE LA BICI I LA MOBILITAT SOSTENIBLE)
Com sabeu, enguany hem estrenat una línia de Busbici (la B9, que va de la plaça de l’Àngel Custodi al Salarich). 
Per celebrar l’èxit de la iniciativa de la ciutat, els infants de l'escola van participar en una pedalada popular que va 
cloure al Parc Balmes amb premis i sortejos.

I TAMBÉ...

SAMARRETES I MASCARETES 
Vols una samarreta del Salarich per lluir-la durant l’estiu? 
I una mascareta per al curs vinent? Doncs no esperis més, 
passa pel despatx de l’AFA i vine a comprar-la! 

MEMBRE DE L’AFA 
Ara que el curs es va acabant, és moment de fer balanç. Tens 
idees noves? Tens propostes per a dur a terme des de l’AFA? 
Doncs, no ho dubtis més i apunta-t’hi! Ens reunim l’últim dilluns 
de cada mes. Tu ens pots ajudar a créixer!

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

ACOLLIDA DE TARDES DE JUNY 
Fundesplai organitza l’acollida de tarda respectant les normes COVID per a les dues setmanes en què hi ha 
jornada intensiva a l’escola. Cal inscripció prèvia.

BONA TARDA 
Durant la jornada intensiva de juny es manté el Servei Bona tarda de 17.00 a 18.00h per a qui ho necessiti. El 
Servei Bon dia continuarà amb el funcionament habitual de tot el curs.

EXTRAESCOLARS 2021-2022 
Ben aviat, rebreu tota la informació de les extraescolars per al curs vinent. El període d'inscripció estarà obert �ns 
al 20 de setembre. A partir d'aquesta data, s'admetran noves inscripcions sempre i quan hi hagi places 
disponibles a l'activitat desitjada.

FACEBOOK 

DE L’AFA

Fes un 

m’agrada i 

troba més 

informació 


