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Llum Llosa Oliva 

 Presidenta AMPA 

 1 nena a 2on de primària 

 1 nena a P4 

Marta Subirà 

Sotspresidenta 

1 noi a 1er de batxillerat 

1 noi a 3er d’ESO           

 

Imma Pallejà 

Secretària 

1 nena a 5è de primària  

1 nen a P4  

 

 

Francesc Brullas 

Tresorer 

1 nen a 5è de primària 

1 noi a 4rt d’ESO  

 

 

Miquel Boix 

Vocal 
1 nena a 5è de primària  

 

 

Clara Cendra 

Vocal 

1 nen a 1er de primària 

 

Engràcia Ferran 

Vocal 

1 nena a 4rt de primària 

1 nena a 1er de primària 

1 nen  a P5 

 

Montse Lorente 

Vocal 

1 noi a 1er d’ESO 

Anna Ferrer 

Vocal 

1 nena a 6è de primària. 

1 nena a 1er de primària 

 

 

 

Carles Lombarte i Pérez            

Vocal 

1 noia a 1er de Batxillerat 

 

 

 

Montse Montori 

Vocal 

1 nena a P3 

 

 

 

Francesc M. Salvador Esteban 

Vocal 

1 nen a 5è de primària 

2 nens a P5 

 

 

Toni Sanchez 

Vocal  

1 nena a 3er de primària 

1 nena a 1er de primària     

 

 

Anna Vicente 

Vocal 

1 nena a 1er de primària 

1 nena a P3 

 

 

Marisa Villanova         

Vocal              

1 nen a 1er de primària 

1 nen a P3 

AMPA INFORMA 

“L'AMPA és interlocutora per a tractar temes que afecten tot el col·lectiu de les famílies, 
transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i 
del funcionament quotidià de l'Escola. Participa en la presa de decisions de l'Escola amb un 
representant al Consell Escolar del Centre. Informa als associats, edita un butlletí, organitza 
activitats (piscina, colònies) i l'Escola de Pares. També organitza la Festa de Primavera amb 
el mercat de 2a mà i participa a la Festa de final de curs. “ 
    
Aquesta és la descripció que sempre es fa de l’Ampa de l’Escola, però al darrere de tot això 
hi ha un grup de pares i mares que es preocupen i s’ocupen del bon funcionament de tots 
els serveis de l’escola, des del servei de menjador a la representació al consell escolar, des 
de les festes de final de curs a cursets de piscina... etc. Tot això comporta un munt de feina 
que fem amb molt de gust, i per a què pugueu fer-nos arribar tots els vostres dubtes i sug-
geriments, aquí ens presentem...   

Novembre de 2010: 

• Presentació del 
nous membres 
de la Junta de 
l’AMPA pel curs 

2010-11 

• Informació so-
bre els nous 
col�laboradors 
en les Comis-

sions de treball 

• Breu calendari 

• L’activitat de 
piscina de 

l’AMPA 
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Col·laboradors de les comissions de treball 

Breu calendari  

"... ja podeu anotar les dates següents: 
 
24 de febrer, 19:30h., 24 de febrer, 19:30h., 24 de febrer, 19:30h., 24 de febrer, 19:30h., Escola de ParesEscola de ParesEscola de ParesEscola de Pares: Connectar i comu-
nicar-se amb els adolescents. 
 
24 de març, 21:00h., 24 de març, 21:00h., 24 de març, 21:00h., 24 de març, 21:00h., Escola de ParesEscola de ParesEscola de ParesEscola de Pares: Els Afectes de la 
Infantesa. En quina mena d'adults ens convertim després? 
 
 
 
 
29 i 30 de 29 i 30 de 29 i 30 de 29 i 30 de març, 17:30h., Portes Obertes de Piscina.Piscina.Piscina.Piscina.    
    
 
 
8 de maig, 10:00h, 8 de maig, 10:00h, 8 de maig, 10:00h, 8 de maig, 10:00h, FESTA DE PRIMAVERA i MERCAT DE 2a FESTA DE PRIMAVERA i MERCAT DE 2a FESTA DE PRIMAVERA i MERCAT DE 2a FESTA DE PRIMAVERA i MERCAT DE 2a 
MÀMÀMÀMÀ. 
 
 
 
19 de maig, 19.30h., 19 de maig, 19.30h., 19 de maig, 19.30h., 19 de maig, 19.30h., Escola de Pares: Escola de Pares: Escola de Pares: Escola de Pares: Els fills en les famílies reconstituïdes. 
 

 
 
14 i 15 de juny, 17:30h14 i 15 de juny, 17:30h14 i 15 de juny, 17:30h14 i 15 de juny, 17:30h., Portes Obertes de Piscina.Piscina.Piscina.Piscina. 
 
    
    
    

27 a 29 de juny27 a 29 de juny27 a 29 de juny27 a 29 de juny, , , , ColòniesColòniesColòniesColònies    Infantil. 
 
27 de juny a 1 de juliol27 de juny a 1 de juliol27 de juny a 1 de juliol27 de juny a 1 de juliol, ColòniesColòniesColòniesColònies Primària." 

Número 2 

Pren nota 

d’aquestes 

dates: Escola 

de Pares, 

Festa de 

Primavera, 

Portes 

ofertes, 

Colònies,... 

Col·labora en la reutilit-
zació de llibres, per un 
futur més sostenible 

Pàgina 2 

Comissió de colònies Comissió de colònies Comissió de colònies Comissió de colònies     
Marta Subirà i Anna Ferrer. 
 
Comissió escola de paresComissió escola de paresComissió escola de paresComissió escola de pares    
Anna Vicente  
 
Comissió piscinaComissió piscinaComissió piscinaComissió piscina        
Miquel Boix i Marisa Vllanova 
 
Comissió reutilització de llibresComissió reutilització de llibresComissió reutilització de llibresComissió reutilització de llibres     
Engràcia Ferran, Clara Cendra i Montse 
Lorente.  
 
Comissió mercat de primaveraComissió mercat de primaveraComissió mercat de primaveraComissió mercat de primavera    
Mònica Gimenez, Marta Subira, Jordi Agui-
lera, Montse Montori, Carles Lombarte i 
Francesc Salvador. 

Informar-vos que s’ha proposat la cre-
ació de dues noves comissions: 
 
Comissió web de l’AMPA, Comissió web de l’AMPA, Comissió web de l’AMPA, Comissió web de l’AMPA, amb 
l’objectiu de renovar la pàgina web de 
l’AMPA. Hi col·laboren l’Engràcia i 
l’Imma. 
 
Comissió lingüística, Comissió lingüística, Comissió lingüística, Comissió lingüística, amb l’objectiu de 
realitzar una revisió ortogràfica de tots 
els escrits que realitzi l’AMPA. Hi 
col·labora l’Anna Vicente. 
 
Si estàs interessat en col·laborar en 
algunes d’aquestes comissions, no-
més ens ho has de dir. La teva ajuda 
serà molt benvinguda. 



Més de cent nens i nenes de l’escola 
fan l’activitat extraescolar de piscina 
que organitza l’AMPA el dimarts i el 
dimecres per la tarda. En Al finalitzar la 
jornada escolar, acompanyats pels mo-
nitors del servei d’acompanyament, van 
a les instal·lacions de la Piscina Sant 
Jordi a aprendre a nedar o a millorar el 
nivell que tenen. A l’activitat hi van nens 
i nenes des de P4 fins a primer d’ESO. 
 
L’efecte estimulant de la natació infantil, 
desenvolupada de manera adequada, 
pot millorar el desenvolupament social, 
emocional i físic. També cal destacar 
l’efecte relaxant i tranquil·litzador que 
exerceix l’aigua. La sensació 
d’ingravidesa dóna al petit una llibertat 
que el pot fer sentir més segur i confiat 
en si mateix. La natació resulta, per 
tant, un exercici molt recomanable per 
als més petits, a més d’una experiència 
molt enriquidora, que els ajudarà a des-
envolupar-se com a persones, i a rela-

cionar-se amb el seu entorn. 
 
Els beneficis per a un nen o nena que 
practiqui la natació són molts: estimula 
el creixement i el desenvolupament fí-
sic / psíquic, relaxa l’excessiva tonicitat 
muscular de la tasca diària, afavoreix 
l’autoestima, genera estats d’ànim tran-
quil·litzadors i positius. Ensenyarà 
l’infant a ser més col·laborador i menys 
individual ja que haurà de respectar les 
normes, els torns i l’autoritat, estimula 
la higiene i la salut, pot ajudar a un nen 
o nena amb problemes a relacionar-se 
millor amb el seu entorn i a gaudir del 
seu cos, així com millorar el desenvolu-
pament psicomotor. 
 
I a nivell físic: augment generalitzat de 
la coordinació, augment del seu creixe-
ment, pot corregir possibles defectes 
físics, desenvolupa la major part de 
grups musculars, millora la postura cor-
poral i desenvolupa la flexibilitat. 

  

Color lila 
Nedar crol i esquena (25m.) coordi-
nant braços peus i respiració. Realitzar 
punt-mort de crol sense fusta (25m.). 
Realitzar peus d’esquena sense fusta 
amb els braços aixecats per darrera del 
cap. Iniciar la patada de braça. Des-
plaçar-se per dins l’aigua (8m.) o bé 
realitzar gir longitudinal/transversal. 
Saltar bé de cap (grans des del bloc de 
sortida) 
  

Color blau 
Nedar crol i esquena amb estil correc-
te (25m.). Realitzar la patada de braça 
correctament. Iniciar la coordinació de 
braços i peus en l’estil braça. Iniciar els 
peus de papallona. Desplaçar-se per 
sota l’aigua (8-10m.) 
  

Color taronja 
Nedar 50m. crol i esquena amb estil 
correcte. Nedar 25m. de braça amb 
estil correcte. Iniciar la coordinació de 
braços i peus en l’estil papallona. Des-
plaçar-se per sota l’aigua (10-15m.). 
Realitzar la sortida i viratge de crol 
correctes. Iniciar la sortida i viratge 
d’esquena. 

Desplaçar-se en posició ventral sense 
bombolleta (mínim 5 m.). Desplaçar-se 
en posició dorsal sense ajut del moni-
tor. Batre de peus amb fusta (5/8m.). 
Bufar dins l’aigua. Saltar sol a l’aigua 
 

Color groc 
Desplaçar-se en posició ventral posició ventral posició ventral posició ventral amb mo-

viment altern de braços (10-12 m.). Treu-Treu-Treu-Treu-

re els braços,re els braços,re els braços,re els braços, amb moviment altern, de 

l’aigua durant un desplaçament de 10-12 

m. Desplaçar-se en posició dorsal posició dorsal posició dorsal posició dorsal sense 

bombolleta (10-12 m.). Realitzar peus de peus de peus de peus de 

crol crol crol crol amb ritme respiratori (12m.). Realit-

zar peus d’esquena amb material auxiliar 

(12m.). Flotar Flotar Flotar Flotar en posició ventral i dorsal. 

Realitzar immersions immersions immersions immersions verticals i horitzon-

tals (sense ajut). Saltar Saltar Saltar Saltar des del bloc de 

sortida. 

Color verd 
Nedar crol i esquena iniciant la coordi-
nació dels moviments amb la respiració 
(15m.). Realitzar punt-mort de crol 
amb material auxiliar (15m.). Iniciar el 
desplaçament de l’estil braça. Realitzar 
immersions: baixar al fons de la pisci-
na amb ajut (petits) o sense ajut 
(grans). Iniciar el salt de cap. 

L’activitat de piscina de l’AMPA 

Criteris d’avaluació  
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Els beneficis 

de la natació 

i el seu 

entrenament 

són 

superiors a 

la resta 

d’esports..  

La natació és l’esport 
més recomanable i 
complert. I per a la 
seva màxima eficàcia 
és imprescindibles un 
programa y uns entre-
naments.  



de 10 i 11 anys.                 
----Secundària: 12 a 16 
anys.                                                 
----Joves i adults majors de 
17 anys 

La temàtica dels relats La temàtica dels relats La temàtica dels relats La temàtica dels relats 
haurà de girar al voltant 
del concepte de comerç concepte de comerç concepte de comerç concepte de comerç 
just i els seus principisjust i els seus principisjust i els seus principisjust i els seus principis:    
no explotació infantil, 
salaris dignes, respecte 
al medi ambient, no utilit-
zació de productes quí-
mics a la terra, igualtat 
entre homes i dones i 
drets laborals dignes per 
a tothom. Els treball hau-
ran d'estar    escrits en ca-escrits en ca-escrits en ca-escrits en ca-
talàtalàtalàtalà i l’extensió màxima 
haurà de ser de dues dues dues dues 
pàginespàginespàginespàgines. Cada participant 
podrà presentar una úni-
ca obra. 

SETEM CatalunyaSETEM CatalunyaSETEM CatalunyaSETEM Catalunya, amb la 
col·laboració d'd'd'd'AlterAlterAlterAlternati-nati-nati-nati-
va3va3va3va3, FETS Finançament FETS Finançament FETS Finançament FETS Finançament 
Ètic i SolidariÈtic i SolidariÈtic i SolidariÈtic i Solidari, Intermón 
OxfamOxfamOxfamOxfam i Xarxa de Consum Xarxa de Consum Xarxa de Consum Xarxa de Consum 
SolidariSolidariSolidariSolidari, convoca el con-con-con-con-
curs de relats curtscurs de relats curtscurs de relats curtscurs de relats curts “Per “Per “Per “Per 
a un comerç just”, a un comerç just”, a un comerç just”, a un comerç just”, amb 
l’objectiu de reflexionar 
sobre les actuals injustíci-
es del comerç internacio-
nal i l’alternativa que ofe-
reix el comerç just. 

Participants i categories Participants i categories Participants i categories Participants i categories 
El concurs "Per a un co-
merç just" està adreçat 
tant a infants i adoles-
cent com a persones 
adultes, ja que, hi ha tres tres tres tres 
categoriescategoriescategoriescategories en què es pot 
participar:                          
---- Cicle Superior Primària: 
Adreçats a nens i nenes 

Per fer arribar els treballs Per fer arribar els treballs Per fer arribar els treballs Per fer arribar els treballs 
hi ha dues opcions: hi ha dues opcions: hi ha dues opcions: hi ha dues opcions: Es 
poden enviar per correu 
electrònic a                          
concurs@festacj.org o per 
correu ordinari a SETEM 
Catalunya (Concurs Festa 
del Comerç Just): Bisbe 
Laguarda, 4 – 08001 
Barcelona.  

Es premiarà un relat de 
cada categoria i els con-
cursants premiats rebran 
un lot de productes de lot de productes de lot de productes de lot de productes de 
comerç justcomerç justcomerç justcomerç just i una motxilla 
de la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica, que 
se celebrarà al maig i en 
el marc de la qual s'orga-
nitza aquest concurs  

Pots trobar més informació a: 

http://xarxanet.org/social/
noticies/concurs-de-relats-
curts-un-comerc-just 

AMPA IPSE 

ESCOLA  IPSE 

C. Casanovas, 175 

08036 Barcelona 

email: info@ampaipse.com 
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Comença a preparar la teva paradeta per a 

la segona edició del Mercat de Primavera.  

Concurs de relats curts “PER A UN COMERÇ JUST” 

www.ampaipse.com 


