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Ha arribat l’estiu i tots els membres de l’AMPA 

us volem desitjar unes MOLT 

BONES VACANCES A 

TOTS !!! 
Ja hem acabat el curs i ara toca descansar 

i  passar-s’ho bé, però des de l’AMPA de l’escola 

IPSE us volem donar les darreres informacions 

sobre les activitats 2011-12. 

BUTLLETÍ INFORMATIU 2011-12                                                   

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

Colònies 
Escola de Pares  

Piscina 
Mercat de Primavera. 



 
Escola de pares 

Colònies 

Eren les 08:30h. del 25 de Juny i com cada any hi havia molt nerviosisme per 
marxar de colònies. 

Els nens d’Infantil, P3,P4 i P5 marxaven cap a Can Puig, a Sant Salvador de 
Guardiola, i els de Primària cap a Corçà, a la casa de colònies de l’Ocell. 

Aquest any a Can Puig, els nostres fills s’han convertit en Pirates. Han buscat 
tresors i han lluitat contra els corsaris, tot un repte per als més petitets!!! 

Com cada any, han gaudit dels tres dies, han pogut refrescar-se a la piscina i 
han muntat històries fantàstiques passant-s’ho d’allò més bé. 

Les colònies a Corçà han estat 5 dies esgotadors, però molt divertits. Han fet de 
Romans, han anat en bici, han tingut cura dels animals, han fet excursions i jocs 
de nit... i no podien faltar les sucadetes a la piscina. 

Van tornar amb cara de cansats, amb ganes de retrobar-se amb la família, pe-
rò mooooolt contents i ja pensant en repetir. 

Des d’ambdues cases ens han dit : 

“Cal felicitar els nens i nenes de l’escola IP-
SE pel seu bon comportament en tot mo-
ment i les ganes de passar-ho bé”” 

Felicitats famílies i Molt Bon Estiu!! 

 

L’Escola de Pares d’enguany ha estat un èxit.  

Hem comptat amb professionals de la categoria de Juanjo Fernàndez Sola o 
Ferran Salmurri, que ens han parlat de temes molt atractius i interessants.  

Però l’èxit més gran ha estat la vostra assistència i participació: MOLTES GRÀ-
CIES!!  

El vostre interès ens encoratja a continuar i a intentar portar bons professionals. 

No dubteu a proposar-nos aquells temes o ponents que creieu que siguin inte-
ressants ... ho valorarem i ens hi posarem en contacte.  

 Us esperem el curs vinent amb molta il·lusió. 

Bon Estiu!! 

 
 
 
 
 
 
 

Juanjo Fernández 
Sola  



 

Piscina 

Mercat de Primavera 

El passat dia 15 d´abril va tenir lloc, un any més, i organitzat per l´AMPA IPSE,  
el ja familiar per a tots nosaltres, Mercat de Primavera. Prop de 15 parades, 
perfectament engalanades per a la Festa, van oferir-nos amb tota mena de 
tècniques comercials, (algunes que signarien les millors empreses de publicitat), 
molts productes que de ben segur, en un primer moment no teníem previst 
comprar però van acabar a les nostres mans, gràcies a les temptadores ofertes. 
Els tradicionals llibres de segona mà, alguns complicats trencaclosques i nines 
mil vegades abraçades en busca d´una nova “mami-protectora”,  van compar-
tir protagonisme amb una novedosa botiga de roba de nen petit i els esperats 
cucs de seda, aquest any més microscòpics que mai. 

Mentrestant  el Grup d’animació va entretenir la mainada amb els seus divertits 
jocs. 

La generositat de més de 300 persones que ens van visitar al llarg de tot el ma-
tí, tot desafiant l´arxi-anomenada crisi econòmica, van permetre il·lusionar a 
uns joves aprenents de comerç a guanyar-se uns valuosos dinerons tot aprenent 
les regles de l’economia moderna, i a d’altres, a gaudir de la compra de regals 
en ple més d´abril.  

La recaptació total del Mercat -1.118 euros-  ens demostra un any 
més que si hi ha alguna crisi a l’escola IPSE, no és d’il·lusions,  i si 
alguna solució té aquesta situació de dificultat que ens acompa-
nya, passa per la cooperació de tots els estaments de la societat, 
però sobretot de les famílies com element clau de proximitat a la 
realitat de cada casa. 

Els passats dies 12 i 13 de Juny es van celebrar les jornades de portes obertes del 
curs de piscina organitzat per l’AMPA durant aquest curs. 

Aquests dies tots els nens i nenes van poder mostrar als seus pares, avis, etc, to-
tes les habilitats adquirides.... i a més, van rebre una medalla!!!! 

Us recordem que les inscripcions per al proper curs ja estan en marxa. Recor-
deu deixar les sol·licituds a la bústia de l’AMPA, a l’entrada del carrer Londres. 

Bon estiu!!! 



 

 
A.- RESULTATS GLOBALS 

 
 

 

B.- COMPARATIVA 

 
 
C.- COMENTARIS DELS PARES A DESTACAR. 
No hi ha cap comentari a destacar. 
 

D.- VALORACIÓ DELS RESULTATS. 
La valoració de l’activitat de piscina ha millorat respecte l’any passat. A destacar que les millors valoracions s’obt-
enen en: 

El servei d’acompanyament. 
L’actitud amb què el nen va a l’activitat de piscina 
Els monitors de vestuari. 

SÍNTESI DEL QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DELS PARES 
ACTIVITAT PISCINA CURS 2011-2012 

  Dolenta Regular Normal Bona Molt bo-
na 

Puntuació 

Valoració monitors de  ves-
tuari       8 4 8,67 

Valoració del monitor de 
piscina     2 7 3 8,17 

Valoració servei acompan-
yament       6 5 8,91 

L’evolució del nen en nata-
ció ha estat...     4 3 5 8,17 

El nen ha anat a piscina 
amb una actitud...       7 4 8,73 

Valoració global de 
l’activitat     1 7 4 8,50 

Puntuació global 8,52 

  

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

2011-
12 

Valoració monitors de  ves-
tuari 7 7.2 7,65 6,85 7,39 7,92 8,67 

Valoració del monitor de 
piscina 7 7.75 7,69 7,25 7,67 8,08 8,17 

Valoració servei acompan-
yament   8,1 7,80 7,55 8,17 8,75 8,91 

L’evolució del nen en nata-
ció ha estat... 7,5 7.8 7,71 7,63 7,89 8,17 8,17 

El nen ha anat a piscina 
amb una actitud... 8 8.2 8,33 7,75 8,32 8,92 8,73 

Valoració global de l’activitat 7 8 8,07 7,83 8,05 8,58 8,50 

Puntuació global 7 7.8 7,88 7,48 7,92 8,40 8,52 


