
 

Fins el 16 de setembre 16 de setembre 16 de setembre 16 de setembre teniu temps d’inscriureinscriureinscriureinscriure----us a l’activitat extraescolar de Piscina us a l’activitat extraescolar de Piscina us a l’activitat extraescolar de Piscina us a l’activitat extraescolar de Piscina 
adreçada a nens i nenes des de P3 fins a 6è de Primària i amb el Servei 
d’acompanyament (opcional). 

PISCINA 2011—12                              

AMPA Informa 

06/09/2011 Número 6 

Benvolgudes famílies de l'Escola IPSE, 

Els membres de la Junta de l’AMPA de l’escola IPSE us donem la benvinguda 
a aquest nou curs escolar, 2011-12, que comença la setmana entrant. 

Desitgem que aquestes vacances hagin estat fantàstiques per a tothom i que 
els vostres fills i filles vinguin amb les bateries carregades. 

Des de l’AMPA ja hem començat a treballar. Ahir es van reunir els membres 
de la Junta per tal de planificar l’inici de curs i preparar totes les activitats 
que organitzarem per les famílies de l’escola al llarg del curs. 

Així doncs, t’enviem aquest butlletí per a desitjar-vos un bon inici de curs a 
tots vosaltres i enviar-vos algunes informacions que us poden interessar. 

JUNTA DE L’AMPA 

Benvinguts al nou curs escolar 2011-12 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA                           

T’avancem que l’Assemblea General de l’AMPA l’Assemblea General de l’AMPA l’Assemblea General de l’AMPA l’Assemblea General de l’AMPA serà el proper 20 d’octubre a les 20:30h. 
En ella farem un balanç de les activitats organitzades per l’AMPA el curs passat i us pre-
sentarem la planificació pel curs que ara comencem. 
T’hi esperem! 

COMISSIONS DE TREBALL 

Les comissions de treball de l’AMPA segueixen actives i 
treballant. T’animem a que t’apuntis a col·laborar amb nos-
altres en aquella que et pugui interessar: 

BUTLLETÍ INFORMATIU 2011-12                                                   

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

  - Comissió de Reutilització de Llibres 
  - Comissió d’Escola de Pares. 
  - Comissió de Colònies 
  - Comissió de la web de l’AMPA 
  - Comissió del Mercat de Primavera 
  - Comissió lingüística 
  - Comissió de Piscina 

Reunions d’inici de curs 
Recordeu que l’escola us ha preparat un seguit de reunions d’inici de 
curs per tal que pugueu conèixer els tutors/es dels vostres fills/es, i el 
programa del curs. Totes les reunions són a les 19:00h. T’indiquem 
les dates de la reunió per cada curs. És important que en aquestes reu-
nions surti una família delegada i sotsdelegada per classe que seran 
els portanveus del grup-classe. 

 

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT SECUNDÀRIA I BATXILLERAT SECUNDÀRIA I BATXILLERAT SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
12/09 – 1er i 2n ESO 1er i 2n ESO 1er i 2n ESO 1er i 2n ESO 
20/09 – 3er i 4rt ESO3er i 4rt ESO3er i 4rt ESO3er i 4rt ESO  
21/09 – 1er i 2n Batx1er i 2n Batx1er i 2n Batx1er i 2n Batx  

PRIMÀRIA       PRIMÀRIA       PRIMÀRIA       PRIMÀRIA       
14/09 – 1er1er1er1er i  2n  2n  2n  2n  
15/09 – 3er3er3er3er i  4rtrtrtrt  
19/09 – 5è i 6è5è i 6è5è i 6è5è i 6è  

INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL     
08/09 – P3P3P3P3  
13/09 – P4P4P4P4 i P5 P5 P5 P5  


