
 

El passat 26 de gener va tenir lloc la primera xerrada de l’any de l’Escola de Pares 
organitzada per l’AMPA, a càrrec de Juanjo Fernàndez Sola, un especialista en fer 
de qualsevol tema una xerrada divertida alhora que molt interessant. 
 

Les gairebé dues hores que vam “surfejar” pels TICoceans se’ns van fer curtes. 
Varem riure molt en reconèixer-nos, els pares, una mica “cromagnons” pel que fa 
a les xarxes socials. 
 

Vam recordar la nostra època de joventut i ens vam definir com a generació meca-
no o generació cassette …. 
 

Però el que ens va quedar clar és que no hem de tenir por d’aquest món. 
 

Si tenim ganes i curiositat podrem descobrir amb els nostres fills aquest gran món 
que se’ns obre al davant i exercir la nostra principal funció d’acompanyar, orientar 
i ser-hi. 

AMPA Informa 

16/02/2012 Número 9 

Escola de Pares 2011-12  

BUTLLETÍ INFORMATIU 2011-12                                                   

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

Teniu documents de la xerrada penjats a la 
web de l’AMPA. 

De fet, si entreu a la web de l’AMPA De fet, si entreu a la web de l’AMPA De fet, si entreu a la web de l’AMPA De fet, si entreu a la web de l’AMPA 
veureu que l’estem renovant!veureu que l’estem renovant!veureu que l’estem renovant!veureu que l’estem renovant!    



Benvolguts,  
 

Només unes ratlles per expressar-vos la meva satisfacció per la sessió a la vostra escola. Jo em vaig sentir molt ben acollit per 
vosaltres i molt còmode en el vostre menjador polivalent (i amb el projector no-monocromàtic!). Voldria agrair-vos totes les 
vostres atencions i el seguiment de la preparació i us prego que transmeteu el meu agraïment a totes les persones que van 
contribuir amb la seva presència i bona disposició a que s’estigués tan a gust, i molt especialment als pares i mares per la 
seva assistència, l'atenció activa, i les valoracions positives de la xerrada a la sortida. En el següent enllaç (si tot va bé) tro-
bareu un àlbum amb les fotos que amablement em vau fer aquest dia (no sé qui va fer les fotos, però va treure molt de profit 
de la meva càmera normaleta: gràcies!) i que us podeu descarregar com millor us convingui. 
 

http://bit.ly/yJgWAl 
 

Per suposat, quedo a disposició dels pares i mares que vulguin fer qualsevol consulta, i que potser aquest dia no se'ls va acu-
dir o no es van atrevir... o no els vaig deixar! Al material hi ha la meva adreça (info@juanjofernandez.com): que la facin 
servir lliurement!  
 
De nou, moltes gràcies per la vostra acollida. Espero que la xerrada fos de veritat profitosa, i us desitjo molt èxit en totes les 
activitats que proposeu a les famílies (començant per l'"Afectivitat i Sexualitat"!)  
 

Ben cordialment,  
 

Juanjo Fernández 
Ensenyo, Escric... i Xerro! 
654.812.920 
info@juanjofernandez.com 
twitter @juanjofdezsola 
juanjocosesquepenso.blogspot.com 

En Juanjo ens ha fet arribar aquestes paraules:  

    
AnimeuAnimeuAnimeuAnimeu----vos a assistir a la propera xerrada, que està programada en dues parts:vos a assistir a la propera xerrada, que està programada en dues parts:vos a assistir a la propera xerrada, que està programada en dues parts:vos a assistir a la propera xerrada, que està programada en dues parts:    

1111 i  i  i  i 15151515 de  de  de  de marçmarçmarçmarç. 
Gaudirem dels coneixements i orientacions del  

Dr. Ferran SalmurriDr. Ferran SalmurriDr. Ferran SalmurriDr. Ferran Salmurri, reconegut psicòleg de l’Hospital Clínic.  
La primera part se centrarà en Com ajudar els fills a ser més feliçosCom ajudar els fills a ser més feliçosCom ajudar els fills a ser més feliçosCom ajudar els fills a ser més feliços, , , , i la se-

gona sabrem    Com ajudar els fills a millorar la capacitat d’esforç i dirigir la Com ajudar els fills a millorar la capacitat d’esforç i dirigir la Com ajudar els fills a millorar la capacitat d’esforç i dirigir la Com ajudar els fills a millorar la capacitat d’esforç i dirigir la 

seva pròpia vidaseva pròpia vidaseva pròpia vidaseva pròpia vida....    

Aquesta vegada la cita serà a les 20h20h20h20h. 

PROPERES ACTIVITATS 

15 d’abril Ja tenim data per la 3ª 
edició del del del del MMMMEEEERRRRCCCCAAAATTTT    DDDDEEEE    

PPPPRRRRIIIIMMMMAAAAVVVVEEEERRRRAAAA!...!...!...!... 
...el ...el ...el ...el 15 d’abril15 d’abril15 d’abril15 d’abril!!!!!!!!    

 

Comenceu a preparar la vostra parada!! 

Torna el concursconcursconcursconcurs per triar la     

mascotamascotamascotamascota de l’AMPA! 
 

Nens i nenes de Nens i nenes de Nens i nenes de Nens i nenes de 4rt de Primària4rt de Primària4rt de Primària4rt de Primària, , , , 
penseu un dibuix ben maco!! penseu un dibuix ben maco!! penseu un dibuix ben maco!! penseu un dibuix ben maco!!     

    
Aquí teniu les mascotes se-Aquí teniu les mascotes se-Aquí teniu les mascotes se-Aquí teniu les mascotes se-
leccionades els darrers anys!leccionades els darrers anys!leccionades els darrers anys!leccionades els darrers anys! 


