
 

 

L´AMPA organitza la tercera edició del Mercat de Primavera on totes 

les famílies de l’escola tindran 

l’oportunitat de vendre i comprar ob-

jectes de segona mà. 

 

Així que… 

 

 

Ei alumne! Estàs fart de veure la teva bicicleta de quan tenies tres anys i ara 

ets a l´ESO? Possiblement al Mercat hi podràs trobar allò que necessitis.  

 

Anima´t i posa una paradeta ben eixerida per atraure molts clients!!! 

 

Ei pares! No us ho repenseu i participeu d’una jornada festiva en companyia 

dels vostres fills/es en 

què hi haurà animació i 

gresca per a tothom. 

 

 

 

 

 

 

Afanyeu-vos i inscriviu-vos ja, informant de la necessitat de col·locar una tau-

la o dues al vostre “negoci” perquè quedi ben llampant. 
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BUTLLETÍ INFORMATIU 2011-12                                                   

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

HORARI: 10 a 14h.   



Sobre... l’Escola de Pares 2011-12  

El passat 1 de Març va tenir lloc la primera de les 2 xerrades a càrrec del 
Dr. Ferran Salmurri.  
UN GRAN ÈXIT, tant per la qualitat del ponent com per la gran acollida i 
part icipació dels pares i mares assistents. 
“Per a què estem aquí (al món)? Som feliços?” van ser les preguntes 
que van endegar la nit... i a part ir d’aquí el Dr. Salmurri ens va proposar 
tot de fórmules i exercicis per valorar com som de feliços, què esperem 
de la vida, com practicar l’assert ivitat... i com aconseguir que les sabat i-

lles dels nostres f ills, “abandonades” al menjador, no ens treguin de polleguera. 
Una gran dosi de psicologia cognit iva, en càpsules d’estar per casa, per començar a 
beneficiar-nos-en des de ja mateix, i de retruc, els nostres f ills. 
  

 
 
Va ser una xerrada divert ida, 
distesa i, sobretot, molt                      
interessant.  
 

 
 
 

Us animem, a tots aquells que no vareu venir, a que ho feu el proper  

dia 15 de març 

20:00h 

Gaudirem de la segona part: “Com ajudar els f ills a millorar la capacitat 

d’esforç i dirigir la seva pròpia vida” 
 
I als que ja vareu venir, us convidem a repet ir...  

               Com cada any, per a tots els alumnes de la nostra escola 
així com coneguts o bé parents, des de P3 a 6è de primària, l’AMPA 
organitza al finalitzar el curs, COLÒNIES D’ESTIU: on els nostres nanos 

podran gaudir de la convivència i de la natura amb els seus companys i amics, a 
més de practicar esports i conèixer llocs nous, tot pensat per a cada edat i perso-

nalitzat per als nostres fills. 
Properament us farem arribar les dates de la reunió informativa i de la preins-
cripció. Us avancem els dies i les localitzacions: 
INFANTIL (P3, P4, i P5) es faran a Can Puig del 25 al 27 de Juny tal i com s’ha 
anat fent els últims anys.  
PRIMÀRIA (1r a 6é) tindran lloc a l’Ocell del 25 al 29 de Juny 

COLÒNI
ES 2011

-12        
              

     

Us mantindrem informats!!!! 

Les colònies són 
per compartir, 
aprendre, jugar, 
divertir-se, par-
lar molt i riure!!!  


