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A l’atenció dels antics alumnes de totes les promocions 
 

Benvolguts/des,  

Tot i el pas dels anys, l’escola continua al mateix lloc. Es manté com a escola catalana, 
oberta com sempre a tothom i  educant en valors de signe cristià. 

Enguany la nostra escola arrossega ja 45 anys d’història i és per aquest motiu que hem 
decidit  amb molta il·lusió organitzar una trobada amb tots aquells que hi heu format 
part:  tant alumnes com professors, tots heu escrit la nostra història. 

No ha estat tasca fàcil recuperar la munió d’adreces de tants i tants alumnes i és per aquest 
motiu que us demanem ajut per fer-ne la màxima difusió entre els vostres companys/es 
de curs, ja sigui utilitzant els correus electrònics o els murs de facebook, tuenti, twiter o hi5. 

Així doncs, us informem que ens trobarem a l’escola el dia 19 d’octubre a les 19 hores. 
La rebuda Institucional es complementarà amb un refrigeri  i un recorregut per les 
instal·lacions de l’escola, tot gaudint dels retrobament d’aquells que van ser els vostres 
companys i professors. 

Per assistir-hi caldrà: 

• fer un ingrés de 10€  al número de compte de “La Caixa”:  2100 3007 31 
2200583696 on fareu constar el nom i cognoms i com a concepte “antics alumnes”. 

 
• confirmar la vostra assistència via correu electrònic: a/e: 

anticsalumnes@escolaipse.net, indicant el vostre nom i cognoms. Posteriorment, 
rebreu en l’adreça electrònica facilitada més informació sobre la Trobada.  

Per qüestions d’organització la data màxima per fer l’ ingrés serà el 14 d’octubre. Per a 
casos excepcionals, el mateix dia de la trobada es podrà fer efectiu, també el 
pagament. 

Només ens resta esperar que puguem retrobar-nos, altra vegada, als patis de la nostra 
escola amb aquells que vam compartir tantes vivències. 

Rebeu una salutació cordial,  

 
Pilar Ferran i Biosca 
Titular i Directora general 
 

Barcelona, octubre de 2011 
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