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AMPA Informa 

Mercat de la Primavera -  2014 

Diumenge, 11 de maig, a partir de les 10:30 hores del matí, 

en el pati de l´Escola IPSE celebrarem la  

V edició del Mercat de la Primavera. 

La V edició del Mercat de la Primavera comença a prendre forma: durant 
tot un matí,  tallers, activitats artístiques i jocs compartiran protagonisme 
amb el ja clàssic “Mercat de la Primavera” que, com cada any, organitza 
l´AMPA de l´Escola IPSE. 
 
L´AMPA de l´Escola IPSE, la nostra AMPA, com ja sabeu és una entitat, 

sense ànim de lucre, formada pels pares i mares d´alumnes de l´Escola  

que té moltes  àrees d´actuació,  totes en benefici del nostres fills:  

organització de l´activitat de Piscina,  Colònies d´estiu, l´Escola de Pares, 

l´acció de re-utilització de llibres, i també ajuda en alguns equipaments de 

l´Escola ...  



En aquest dia, organitzem des de fa cinc anys una diada de Mercat amb la finalitat que 
els nostres fills coneguin, practiquin i exercitin les seves habilitats comercials.   
 
Carregats d'innocència i amb molta il·lusió, els nostres nois i noies preparen les seves 

parades on procediran a vendre aquells productes que ja no fan servir a casa o que 

han fabricat ells mateixos per a l’ocasió.  És destacable l'empeny que posen en el seu 

guarniment; les tècniques de màrqueting per a la promoció dels seus productes les 

signaria el millor “gurú” de la matèria. Cada any el numero de sol·licituds de parades i 

les xifres de vendes assolides, confirmen l'èxit de la Jornada.  

La Jornada es completa cada any amb 
actuacions musicals,  jocs de participació, 
tallers artesanals,  i aquest any  ja us 
avancem, amb una gran sorpresa final. 
 
Els diners que es recullen de les diferents 
activitats del Mercat de la Primavera són 
destinats a una ONG, que enguany és el 
Menjador Social Emmaús.  
 
La raó de ser de l´AMPA – IPSE  són els nens de l´Escola 
IPSE.  Per a ells i per a les seves famílies organitzem  
totes les nostres activitats. No som res sense ells, però 
tampoc ho som sense vosaltres, les seves famílies.   

11 de maig 


