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NOTÍCIES

Reunions
de la Junta
L’ÚLTIM
DILLUNS DE
CADA MES

Ja tornem a ser a final de curs però aquest final és una
mica especial pel fet que ens acomiadem de la directora
de l'escola Mercè Senmartí, que ja es jubila. La nostra
manera de donar-li les gràcies per tota la feina feta és
aquesta entrevista on es reflexen petites opinions i
emocions de la seva vida al Salarich.

segon. Lluitadora fins al final, amb un gran coratge i
humanitat. Encomanava la seva alegria. La M. Àngels,
mare de l’escola i monitora de menjador. Persona
entranyable que estimava moltíssim l’escola. Sempre
podies comptar amb ella. I en Joan, el conserge. Segons
els nens i les nenes “el que manava més de l’escola”.

La Mercè ha set directora del Salarich durant 11 anys
però abans ja n'havia set mestra. Per tant, coneix
l'escola pam a pam. I quan li demanem que defineixi
l'escola en 4 paraules ens diu que El Salarich és una
escola "acollidora, compromesa, oberta a les
innovacions i amb il·lusió pel treball ben fet".

Un cop et jubiles, segur que penses en totes les coses
que podràs fer i que fins ara només ha set una llista
oblidada en un calaix. El dia a dia, la feina, els fills... se'ns
mengen les hores lliures. La Mercè ens explica una mica
la llista de coses que té ganes de fer i que és a punt de
sortir del calaix "coses que ara no tinc gaire temps de fer
com llegir, caminar, viatjar... I sempre que vulguin poden
comptar amb mi".

Li hem demanat quina creia que era la peculiaritat de
l'escola a diferència de les altres que hi ha a Vic i la seva
resposta ha set taxativa "jo no conec a fons les altres
escoles però per a mi el Salarich és la millor escola".
Tots ens enduem records bons d'allà on hem passat
molts anys però com podeu
entendre, en una escola es
viuen milions d'experiències
de tot tipus cada dia. La
Mercè ens diu que "m’enduré
un conjunt de petites coses:
Pares i mares és molt important que
vingueu per informar-vos. Podeu
els companys, que sense ells
participar de les activitats de l’AMPA de
no s’haurien pogut portar a
diferents maneres. Comptem amb
terme tots els projectes; el dia
vosaltres?
a dia a l’aula amb els alumnes;
veure la barreja de nerviosisme
i alegria dels nens i les nenes el
primer dia d’escola; els plors i emocions dels de 6è quan
marxen; el somriure i la complicitat dels alumnes quan
han fet una cosa ben feta" i segur que un etcètera
llarguíssim...

ATENCIÓ

Però també és veritat que de records no tan bons, també
se n'emporta "durant aquests anys ens han deixat 3
persones a qui sempre recordaré: l’Anna, alumna de

Moltes gràcies Mercè per dedicar part de la teva vida
al Salarich!
El curs 2016/17 obrirem nova etapa amb un nou equip
directiu. Bon estiu a tothom!

LA

JUNTA

Eva Casasús, mare de 1r, 4rt i 6è i
presidenta; Sònia Saiz, mare de P4 i 2n i
vicepresidenta; Marta Vega, mare de P4 i
secretària; Feli Pérez, mare de P3 i P5 i
tresorera; Anna Solé, mare de P5 i vocal;
Natàlia Vega, mare de 1r i 2n i vocal;
Isabel Moral, mare de 6è; Fina Padrós,
mare de 4rt; Lídia Crous, mare de P5;
Laia Solanes, mare de P4; Anna Serra,
mare de P3; Anna Vilella, mare de P3,
Susi Saiz, mare de 2n; Anna Jiménez,
mare de 2n.
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L’AGENDA
28/05 JORNADA DE “BOB EL MANETES” . Tenim en mans un nou projecte global de tot el
pati de l’escola. Durant aquest dia necessitarem pares i mares amb moltes ganes de treballar.
Aquesta vegada demanem que no hi hagi nens ja que utilitzarem tot tipus d’estris, eines i materials.
30/5-02/06 DEMOSTRACIONS DELS ESPORTS DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS El dilluns dia 30 farem el festival de dansa al teatre de l’escola i el dijous dia 2, el

de patinatge a la mateixa pista.
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31/05 FESTIVAL DE TEATRE DE TOTS ELS GRUPS D’EXTRAESCOLARS A les 18.00 h al teatre de
l’escola a càrrec d’en Xevi Font.

02/06 S’ACABEN LES EXTRAESCOLARS I fins l’octubre del curs que ve!
03/06 FESTA DE FI DE CURS Es vendran el tiquets del 17 de maig al 28 de maig.

El preu serà de 5 euros

anticipadament i 6 el mateix dia. Entrepà i beguda i servei de bar.

06/06-21/06 ACTIVITATS DE TARDA DE 15 A 17 Durant les 2 setmanes de jornada intensiva, l’AMPA organitza

un servei de monitoratge i activitats. El termini d’inscripció finalitza el 25 de maig i té un cost de 27,80 euros les dues setmanes.

21/06 S’ACABA EL CURS Bones vacances a tothom!!!

I TAMBÉ...
05/03 PORTES OBERTES L’AMPA hi va ser present per ajudar els mestres en la presentació de l’escola i el seu projecte.
Creiem que va ser un èxit i tothom en va estar molt content.

PARTITS DE FUTBOL DEL NOSTRE EQUIP AMB ALTRES ESCOLES El 14 de març trobada amb la Sínia, 16
d’abril trobada de futbolistes de les escoles de la comarca a Gurb i 26 d’abril trobada amb Santa Caterina. El dissabte, 21 de
maig, hi va haver també una trobada amb escoles de la comarca al pavelló de Vic.
FESTIVAL DE PATINATGE DEL MERCAT DEL RAM Totes les nenes i la Irene Vilaró van participar-hi junt amb
altres escoles i clubs de la comarca. També hi ha nenes que han participat en les proves individuals i de grups per millorar la
tècnica.
EXTRAESCOLARS DE ROBÒTICA I ESCACS Els alumnes
de robòtica van participar al Robolot (Olot) i una de les parelles es va
classificar per la final. Properament es farà un taller dins horari escolar
perquè els alumnes coneguin què és la robòtica. S'ha acabat també el
curset de 10 sessions d'escacs, on els nens han après molt.
06/05 L’HORA DEL CONTE

Amb Marta Esmerats: “Les aiguaderes” i “Els tres savis i l’elefant”.
Com sempre, els nens queden fascinats!

08/05 CAMINADA DE PRIMAVERA A LA RESCLOSA
DE L’ALBANELL

No va fer gaire bon temps i tot i que en un principi es va anul·lar, al final
hi van assistir unes quantes famílies.

CURS 2016/17 OFERTA D’EXTRAESCOLARS

Oferirem les mateixes extraescolars dins els mateixos horaris i
n’afegirem alguna com la robòtica a cicle inicial, anglès acadèmic,
ordinografia (aprendre a teclejar l’ordinador) i ioga per primària. Aquest
any, la inscripció i el pagament s'han de fer abans d'acabar el curs.

I RECORDEU QUE PODEU ANAR SEGUINT TOTES LES
ACTIVITATS DE L’AMPA AL NOSTRE BLOC!!!

RECORDEU QUE...
WEB: Visita el web ampaescolasalarich.com
on hi trobaràs tota la informació sobre les
activitats que realitza l’AMPA a l’escola.
BÚSTIA: Al costat de la sala de professors, a
la porta de l’AMPA, hi ha la bústia de
l’AMPA per fer-nos arribar qualsevol dubte,
consulta o suggeriment. 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.
L’ATLÀNTIDA A MEITAT DE PREU: a secretaria
disposen de vals de descompte del 50%
per als espectacles familiars de l’Atlàntida,
aprofiteu-ho!
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