
Benvolgudes famílies de l'Escola IPSE,Benvolgudes famílies de l'Escola IPSE,Benvolgudes famílies de l'Escola IPSE,Benvolgudes famílies de l'Escola IPSE,    

Ja estem a la recta final d’aquest curs 2010Ja estem a la recta final d’aquest curs 2010Ja estem a la recta final d’aquest curs 2010Ja estem a la recta final d’aquest curs 2010----2011, un any on la 2011, un any on la 2011, un any on la 2011, un any on la 
junta de l'AMPA està treballant en tots els junta de l'AMPA està treballant en tots els junta de l'AMPA està treballant en tots els junta de l'AMPA està treballant en tots els projectesprojectesprojectesprojectes i fent i fent i fent i fent----ne el se-ne el se-ne el se-ne el se-
guiment, així com proposant nous projectes.guiment, així com proposant nous projectes.guiment, així com proposant nous projectes.guiment, així com proposant nous projectes.    

� Comunicació amb els  associats a través de Comunicació amb els  associats a través de Comunicació amb els  associats a través de Comunicació amb els  associats a través de l’AMPA INFOR-l’AMPA INFOR-l’AMPA INFOR-l’AMPA INFOR-
MA.  MA.  MA.  MA.      

� Organització de xerrades des de Organització de xerrades des de Organització de xerrades des de Organització de xerrades des de l’Escola de Paresl’Escola de Paresl’Escola de Paresl’Escola de Pares, tractant , tractant , tractant , tractant 
temes per a totes les  edats (d’infantil a batxillerat).  temes per a totes les  edats (d’infantil a batxillerat).  temes per a totes les  edats (d’infantil a batxillerat).  temes per a totes les  edats (d’infantil a batxillerat).      

� Organització de l’activitat  de Organització de l’activitat  de Organització de l’activitat  de Organització de l’activitat  de Piscina. Piscina. Piscina. Piscina.     

� Organització de Organització de Organització de Organització de Colònies Colònies Colònies Colònies lúdiques a final de  curs. lúdiques a final de  curs. lúdiques a final de  curs. lúdiques a final de  curs.     

� Treball estret amb els Treball estret amb els Treball estret amb els Treball estret amb els delegatsdelegatsdelegatsdelegats de classe i recolzament de no- de classe i recolzament de no- de classe i recolzament de no- de classe i recolzament de no-
ves ves ves ves iniciatives iniciatives iniciatives iniciatives que puguin sorgir. que puguin sorgir. que puguin sorgir. que puguin sorgir.     

� Manteniment actiu del Manteniment actiu del Manteniment actiu del Manteniment actiu del BlocBlocBlocBloc i de la  i de la  i de la  i de la web web web web de l'AMPA. de l'AMPA. de l'AMPA. de l'AMPA.     

� Manteniment de la Manteniment de la Manteniment de la Manteniment de la vitrina vitrina vitrina vitrina “viva”, amb informacions  actua-“viva”, amb informacions  actua-“viva”, amb informacions  actua-“viva”, amb informacions  actua-
litzades i molt visuals. litzades i molt visuals. litzades i molt visuals. litzades i molt visuals.     

� Participació en el Participació en el Participació en el Participació en el Consell Escolar Consell Escolar Consell Escolar Consell Escolar i en els altres òrgans de i en els altres òrgans de i en els altres òrgans de i en els altres òrgans de 
l’escola. l’escola. l’escola. l’escola.     

Per tot això, i més, necessitem sempre de la vostra Per tot això, i més, necessitem sempre de la vostra Per tot això, i més, necessitem sempre de la vostra Per tot això, i més, necessitem sempre de la vostra col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració, , , , 
tant com a socis com a participants en les activitats, i valorem tant com a socis com a participants en les activitats, i valorem tant com a socis com a participants en les activitats, i valorem tant com a socis com a participants en les activitats, i valorem 
molt totes les comunicacions del que creieu que s’ha de parlar.molt totes les comunicacions del que creieu que s’ha de parlar.molt totes les comunicacions del que creieu que s’ha de parlar.molt totes les comunicacions del que creieu que s’ha de parlar.    

Agraïm qualsevol suggeriment, col·laboració, aportació.... Tot és Agraïm qualsevol suggeriment, col·laboració, aportació.... Tot és Agraïm qualsevol suggeriment, col·laboració, aportació.... Tot és Agraïm qualsevol suggeriment, col·laboració, aportació.... Tot és 
per millorar (sempre) el bon funcionament de l’escola dels nostres per millorar (sempre) el bon funcionament de l’escola dels nostres per millorar (sempre) el bon funcionament de l’escola dels nostres per millorar (sempre) el bon funcionament de l’escola dels nostres 
fills.fills.fills.fills.  
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BUTLLETÍ INFORMATIU 2010-11                                                   

"ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA IPSE" 
Número 5 

Recordeu, aquest diumenge, dia 8 de maig, es fa el IIa edició 
del MERCAT de PRIMAVERA 

On podrem trobar objectes de segona màobjectes de segona mà,  podrem es-
morzar coca, cafè i begudescoca, cafè i begudes, podrem fer tombarelles en 
un inflableinflable i desplaçar-nos amb cars cars o amb ZorbalZorball!!! I 
ballarem al so de la música. música.              HORARI: 10 a 14h.   

AnimeuAnimeuAnimeuAnimeuAnimeuAnimeuAnimeuAnimeu--------vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-vos a venir amb tota la família i  i gaudir d’aquest se-
gon Mercatgon Mercatgon Mercatgon Mercatgon Mercatgon Mercatgon Mercatgon Mercat        



 

Escola de pares 

Pàgina 2 AMPA Informa 

Colònies 

Amb el fi de curs arriben les colònies de l’AMPA per a que els nens gaudeixin 

d’uns dies a l’aire lliure en companyia dels seus amics. 

Us recordem les dates i les instal·lacions on es realitzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja tenim molts participants a les colònies, però si encara esteu in-

teressats queden algunes places!!! 

19 maig. 19:30h.     TOTS ELS CICLES 
 
Els fills en les famílies separades 

i reconstituïdes . 

 
A càrrec de: Adela Camí i Deal-
bert 
EDUVIC 

 Com que és l’última del curs, ens acomi-
adarem amb pica-pica final!!! 

EDUVIC, SCCL 

Iniciativa social sen-
se afany de lucre 

CAN PUIG, Sant Salvador de Guardiola     

Cicle Infantil, P3, P4 i P5, de dilluns a dimecres 

 

Del 27 al 29 

de juny de 

2011 

CAN RAMIÓ, Fogars de la Selva                 

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

 

Del 27 de juny a l’1 de 

juliol de 2011 



Com contactar amb l’AMPA:  

A través de la pàgina web: http://ampaipse.com 

Del correu electrònic: info@ampaipse.com  
De les bústies que trobareu a la porteria del  carrer Londres i del carrer Casano-
va. 

 

Algunes de les darreres entrades que trobaràs al BLOG de 

l’AMPA (http://ampaipse.wordpress.com/): 
 

El bon temps ens acompanyarà al Mercat de Primavera 

L’home del temps ens diu que predominarà el sol i que no plourà el diumenge 8 de 

maig. 

El Minimolina també diu la seva. 

 

El 8 de maig de 2011: Mercat de Primavera AMPA IPSE.  

L’AMPA organitza el segon mercat de primavera a on pots vendre aquelles coses que 

ja no utilitzes i comprar articles de segona mà que puguis necessitar a molt bon preu. 

Cartell i butlletí informatiu.  

 

CONTES ‘I tu què faries?’ – CONTE 6 

Assegut a la taula, mirava avorrit com la seva mare s’atrafegava per acabar de fer el 

dinar. Quan va mirar cap a la tenda d’en Joan i la Laia, els va veure a tots enfeinats. No, 

no semblava que tinguessin gaire temps d’avorrir-se. En canvi, la seva mare semblava 

d’allò més cansada, i això el va fer reflexionar... I TU QUE FARIES?  

 

BUENAFUENTE anima els internautes a “moure més el cul i menys el ratolí”.  

El presentador de televisió Andreu Buenafuente ha tornat a utilitzar el seu compte de 

Twitter per anunciar un manifest en el que reflexiona sobre les xarxes socials , internet 

i el periodisme actual. Buenafuente critica el "anonimat" de la xarxa i l'assetjament a 

través de les xarxes socials, i denuncia una "decadència erràtica" del periodisme actual 

per utilitzar com notícies simples entrades i apunts en les xarxes socials.  

 

Generació 2.0 sana – “a internet controles?” (APDCAT)     
El govern català mitjançant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que 

ha iniciat un projecte que rep el nom de "a internet controles?" I que pretén fer uns 

menors més sensibles a tots els perills d'internet.  

AMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSEAMPA ESCOLA  IPSE    

C. Casanovas, 175 

08036 Barcelona 

e-mail: info@ampaipse.com 

 

 

www.ampaipse.com 

Es busca cangur, 

nois/es per a 

classes de repàs. 

WANTED                         Des de ja fa uns anys a cada reunió, escola de pares, etc... donem una petita feina 

a alumnes de Batxillerat, atenent l’entrada de l’escola, mentre els pares hi assis-

tim, entrem i sortim. De la mateixa manera, els alumnes de 4rt d’ESO faran les tas-

ques de monitors ajudants dins del Mercat de Primavera, així poden entrar a poc a 

poc en la responsabilitat de fer una feina remunerada. 

 

Per altra banda, hi ha famílies d’infantil i primària que de vegades necessiten can-

gurs o persones que ajudin a fer els deures als fills. I molts alumnes de batxillerat 

de l’escola hi estarien molt interessats. 


