
 

Pels volts del dia de la PuríssimaPuríssimaPuríssimaPuríssima    es comença a 
donar menjar cada dia al TióTióTióTió, i se’l tapa amb una 

manta perquè no passi fred. 

Al TióTióTióTió li agraden les mateixes coses que als ani-
mals de peu rodó (excepte la palla), fruita, verdu-
ra, serradures o ous i tot se li ofrena cru. També 

se li dóna aigua. Informació extreta de  la ViquipèdiaViquipèdiaViquipèdiaViquipèdia.... 

Com que l’escola fa vacances els dies de Nadal, 
els nens d’educació infantil han fet el Caga Tió el 
darrer dia d’escola, el 22 de desembre. 

L’AMPA ha estat alimentant al Tió de l’escola, i es veu que ha cagat molts regals 

pels nens d’Infanttil 
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Benvolgudes famílies de l'Escola,Benvolgudes famílies de l'Escola,Benvolgudes famílies de l'Escola,Benvolgudes famílies de l'Escola,    

Tots els membres de la Junta de Tots els membres de la Junta de Tots els membres de la Junta de Tots els membres de la Junta de 
l’AMPA us volem desitjar unes fe-l’AMPA us volem desitjar unes fe-l’AMPA us volem desitjar unes fe-l’AMPA us volem desitjar unes fe-
lices festes i un bon començament lices festes i un bon començament lices festes i un bon començament lices festes i un bon començament 
de l'any nou 2012.de l'any nou 2012.de l'any nou 2012.de l'any nou 2012.        

Esperem que el 2012 porti mol-Esperem que el 2012 porti mol-Esperem que el 2012 porti mol-Esperem que el 2012 porti mol-
tes coses positives per a tots i so-tes coses positives per a tots i so-tes coses positives per a tots i so-tes coses positives per a tots i so-
bre totbre totbre totbre tot     molta, molta salut molta, molta salut molta, molta salut molta, molta salut    

BON NADAL A TOTHOM!!!!BON NADAL A TOTHOM!!!!BON NADAL A TOTHOM!!!!BON NADAL A TOTHOM!!!!    

 

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



L’era digital … amb la col·laboració de l’AMPA de 

l’escola IPSE. 

Pàgina 2 AMPA Informa 

Xerrades Escola de Pares  

Per causes totalment alienes a la nostra voluntat, no s’ha pogut fer la xerrada 
prevista al novembre d’Internet Segura, a càrrec dels mossos d’esquadra. Us de-
manem disculpes perquè sabem que l’estàveu esperant. En cas que es pugui progra-
mar per a una altra data, us informarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMPA, gràcies a totes aquelles fa-

mílies que hi col·laboren, ha fet una 

aportació econòmica a l’escola amb 

la que s’han pogut ampliar els recur-

sos Informatics de l’escola:  17 canons i 

17 pantalles per les aules de l’ESO i 

Batxillerat- 

La pròxima xerrada será dijous 26 de gener, 21h., 
a càrrec de Juanjo Fernàndez  

(ja conegut per molts de vosaltres), 

amb una temàtica molt interes-
sant i pràctica: 

 TIC: TÒPICS I PÀNIC! 
(VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNO-

LOGIES EN FAMÍLIA!) 
Surfejarem pels TICoceans, salvarem la bretxa ge-
neracional, descobrirem els manaments del Fami-
TICàleg, i desfarem tòpics sobre les Noves Tecno-

logies i els nostres fills. 

Especialmente indicat per a famílies de PRIMÀRIA, 
ESO I BATXILLERAT. 

No us ho podreu perdre!! 

Us presentem el 
nou logo de 

l’Escola de Pares 


