
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCOLA DE PARES,  

el proper Dijous, 24 de març, 21:00h.  

AMPA INFORMA 

Benvolgudes famílies,  
Us recordem les properes activitats organitzades per l’AMPA de l’escola IPSE: 

Març 2011: 

• Escola de Pares 

• Colònies d’estiu 

•  L’activitat de 
piscina de 

l’AMPA 

• Nova mascota 

de l’AMPA 

• Mercat de Pri-

mavera 

• Setmana Blanca 

a l’escola IPSE 

• L’AMPA IPSE 

Bloc 
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Els  AFEC TES  de  la in fant es a. 

Som éssers emocionals, i els nens, més. Quina 

classe d’adults esdevindran els nostres fills? 

 

Dirigida a PARES i MARES d’alumnes d’INFANTIL 

i PRIMÀRIA. 

 

Xerrada a càrrec de Florencia Sabio i Cecilia 

Ruiz, de l’ equi p “organi za mos.org”, 

col·laboradors de la prestigiosa terapeuta Laura 

Gutman. 
Laura Gutman, és argentina, 
terapeuta familiar i escriptora  

Com cada any, des de l’AMPA, organitzem les colònies d’estiu una vegada 
acabat el curs 
Són unes colònies específiques i personalitzades per als cicles d’infantil i pri-
mària.  

Per tal d’informar-nos, conèixer els responsables de les diferents ins-
tal·lacions i resoldre tots els dubtes que puguem tenir sobre la casa o les ac-

tivitats, tindrem una reunió per a cada casa.  
 
Instal·lacions i dates:  

CAN PUIG,Sant Salvador de Guardiola  
REUNIÓ INFORMATIVA 31 de març, 17,30h 
Hi haurà servei de guarderia 
Cicle Infantil, P3, P4 i P5, de dilluns a dime-
cres,  
Del 27 al 29 de juny de 2011  

  
CAN RAMIÓ, Fogars de la Selva  
REUNIÓ INFORMATIVA 31 de març, 18.30h. 
També amb servei de guarderia  

Primària de 1er a 6è, de dilluns a divendres 

COLÒNIES D’ESTIU 2011  



 

Recordar-vos que el di-

marts 29 i  dimecres 30 

de març són els dies de 

portes obertes, podeu  

veure com els vostres fills i 

filles han millorat la seva tèc-

nica dins l’aigua. 

Com cada any ha estat molt difícil triar el guanya-
dor entre tots els dibuixos dels nens i nenes de 

4rt, però finalment ja tenim la nova mascota d'a-
quest any. 
 
Una foca molt simpàtica que ha dibuixat la Lisa 
Matamala de 4rt B. A la web, i al bloc de l'AMPA 

la podreu trobar. 
Felicitat Lisa! 

L’activitat de piscina de l’AMPA 

Nova MASCOTA de l’AMPA 

Pàgina 1 AMPA INFORMA 

MERCAT DE PRIMAVERA, Diumenge 8 de Maig  

Ja estem a la recta final per a la preparació del 
2on MERCAT DE PRIMAVERA, on podrem 
comprar i vendre tot allò que nosaltres no fem 
servir i que potser altres ho necessiten, tot 
aprenent a muntar un negoci. 
 
També farem festa amb animació, inflables, 
jocs, servei de begudes i la invitació de l’AMPA 
a coca.  
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Pren nota 

d’aquestes 

dates: Escola 

de Pares, 

Festa de 

Primavera, 

Portes ofertes 

a la piscina, 

Colònies,... 

Aquest curs hem tingut una setmana de vacances enmig del 2on 
trimestre, i l’escola va organitzar diferents activitats per als nens 
amb un GRAN ÈXIT: 

• casal a l’escola,  
• campus esportiu,  
• viatge de 3er i 4rt d’ESO a Andorra,  

• viatge de 1er i 2on de Batxillerat. 

a l’escola IPSE 



 

T’informem de les darreres entrades al bloc de l’AMPA IPSE 
 
AMPA IPSE 2.0 
 

AMPA IPSE BLOC <http://ampaipse.wordpress.com <http://ampaipse.wordpress.com/>  
 

AMPA IPSE facebook <http://www.facebook.com/profile.php?id=100001112997769>  
 
AMPA IPSE twitter <http://twitter.com/AMPAIPSE>  

 
AMPA IPSE web <http:// <http:///> www.edu365.com:8801/~ampa2058/>  

 
AMPA IPSE youtube <http://www.youtube.com/user/pareampaipse>  
  
 

Les informacions són resumides i simpli-

ficades, per tal d'ampliar-les o per qual-

sevol comentari, podeu adreçar-vos al 

info@ampaipse.com  

<http://info@ampaipse.com>  i a traves 

de http://www.ampaipse.com/ 

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.  

L’AMPA IPSE BLOC  

www.ampaipse.com 

 

 

 

L’AMPA IPSE BLOC 

 

T’informem de les darreres entrades al bloc de l’AMPA IPSE  

 

AMPA IPSE 2.0 

 

AMPA IPSE BLOC   
 
AMPA IPSE facebook 
 
AMPA IPSE twitter  
 
AMPA IPSE web 
 
AMPA IPSE youtube 

 

 


