
Què és l'AMPAQuè és l'AMPAQuè és l'AMPAQuè és l'AMPA????    
Les sigles AMPA corresponen a Les sigles AMPA corresponen a Les sigles AMPA corresponen a Les sigles AMPA corresponen a "Associació de Mares i Pares d'Alumnes”."Associació de Mares i Pares d'Alumnes”."Associació de Mares i Pares d'Alumnes”."Associació de Mares i Pares d'Alumnes”.    
L'AMPAAMPAAMPAAMPA és l'entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’Escola i és inter-inter-inter-inter-
locutoralocutoralocutoralocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies transmetent 
les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcio-
nament quotidià de l'Escola.  
ParticipaParticipaParticipaParticipa en la presa de decisions de l'Escola amb un representant al Consell EscolarConsell EscolarConsell EscolarConsell Escolar 
del Centre. 
InformaInformaInformaInforma als associats i organitza activitats: piscina, colònies, escola de pares i festa de 
primavera amb el mercat de segona mà. 
Administra i gestiona Administra i gestiona Administra i gestiona Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, sempre en benefici dels 
nostres fills.  
 

Què fem?Què fem?Què fem?Què fem?    
L'AMPA serveix per: 
 

Estar al correntEstar al correntEstar al correntEstar al corrent del què passa a l’Escola, saber a qui preguntar un dubte, poder compar-
tir una preocupació o tenir establerts uns canals de comunicació és el que volem totes 
les famílies per poder educar millor els nostres fills. 
 

Les Famílies DelegadesFamílies DelegadesFamílies DelegadesFamílies Delegades permeten als pares tenir-les de referència de la classe i assegu-
rar la comunicació amb totes les famílies. 
 

Com participar amb l’AMPACom participar amb l’AMPACom participar amb l’AMPACom participar amb l’AMPA 
 Fent-vos socis (el pagament de la quota és anual i una per família, independentment 

del nombre de fills que tingueu a l’escola). 
 Assistint a les activitats, actes i reunions que es convo-

quen. 
 Participant a les comissions de treball.  
 Formant part de la Junta Directiva. 

 
La Junta Directiva s’escull democràticament a l'assemblea de 
socis i fa una tasca voluntària i desinteressada que se'n benefi-
cia tothom. 

AMPA de l’escola IPSE 

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

Cursets de natació  Cursets de natació  Cursets de natació  Cursets de natació      
La natació és un dels esports que 
poden practicar la majoria de les per-
sones sense tenir en compte l’edat. 
L'efecte estimulant de la natació infan-
til, desenvolupada de manera adequa-
da, pot millorar el desenvolupament 
social, emocional i físic. 
    
Colònies d’estiuColònies d’estiuColònies d’estiuColònies d’estiu    
Com cada any, per a tots els alumnes 
de l’Escola i coneguts o parents, des 
de P3 a 4art d'ESO, organitzem COLÒ-
NIES D’ESTIU, on podran gaudir de la 
convivència i de la natura amb els 
seus companys, a més de practicar 
l’anglès, esports i conèixer llocs nous, 
tot pensat per a cada edat i personalit-
zat pels nostres fills. 
    
Mercat de segona màMercat de segona màMercat de segona màMercat de segona mà    
L’objectiu del mercat de segona mà és 
ensenyar als nostres fills i filles 
l’aprofitament dels recursos mitjan-
çant e ’intercanvi de productes i do-
nar-los a conèixer el funcionament de 
l’economia de mercat des d’un punt 
de vista pràctic. Alhora que valorar 
altres formes de comerç: comerç just, 
de col·laboració social i realitzar una 
reflexió sobre el consum responsable 
per part de tots plegats. 
    
Escola de ParesEscola de ParesEscola de ParesEscola de Pares    
Es un espai de treball i reflexió per a la 
formació del pares en aquells temes 
(psicològics, educatius, socials...) que 
influeixen el l’educació dels fills.  
Mitjançant xerrades col·loqui amb es-
pecialistes en diferents temes sobre  
educació, psicologia i evolució dels 
fills/es, així com d’altres temes 
d’actualitat.  

Activitats que realitzemActivitats que realitzemActivitats que realitzemActivitats que realitzem    

Com contactar amb l’AMPACom contactar amb l’AMPACom contactar amb l’AMPACom contactar amb l’AMPA    
info@ampaipse.cominfo@ampaipse.cominfo@ampaipse.cominfo@ampaipse.com    
www.ampaipse.comwww.ampaipse.comwww.ampaipse.comwww.ampaipse.com    
... i les bústies de  l’AMPA a les entrades de Casanova i Londres.     


