
Benvolgudes famílies de l'Escola, 

Tots els membres de la Junta de 

l’AMPA de l´Escola IPSE volem de-

sitjar-vos un Bon Nadal i que el pro-

per any 2013 vingui carregat de feli-

citat.  

 

Esperem que el 2013 porti moltes coses positives 

per a tots i sobre tot  molta, molta salut 

BON NADAL A TOTHOM!!!! 

BON NADAL!  
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AMPA Informa 

 

Llum Llosa —Presidenta, Antonio Sánchez - Sotspresident, Francesc Bru-
llas - Tresorer, Imma Pallejà - Secretària, Montse Almor - Sotssecretària,  
Vocals: Miquel Boix, Anna Boza, Jordi Comas, Engràcia Mª Ferran, An-
na Ferrer,  Jordi García, Òscar Lorca, Gemma Pérez, Francesc M. Sal-
vador, Josep Miquel Sánchez, Anna Vicente, Pilar Vallugera, Marisa 
Villanova. 

Junta de l’AMPA Curs 2012-2013 

Us presentem els nous membres 
de la Junta de l’AMPA.  
 
Arrel de l’Assemblea General 
que vam realitzar el passat mes 
d’octubre molts de vosaltres us 
vàreu animar a col·laborar amb 
l’AMPA com a membres de la 
Junta o com a integrants de la 
Comissió de Llibres per a enge-
gar el projecte de reutilització 
de llibres de text. 
 
De fet, avui veureu un nou for-
mat de l’AMPA Informa i nou 
logo de l’AMPA, fruit d’aquestes 
noves incorporacions. 
 
 
 
 
Us agraïm molt el vostre suport! 



Enguany estem molt capficats en el tema de la reutilització de llibres. Estem 

convençuts de la importància d’incidir en transmetre als nostres fills/es els va-

lors de l’ús respectuós dels llibres per a facilitar-ne la seva reutilització. També 

estem convençuts que això representarà un estalvi important per a les famílies 

de l’escola. 

Agraïm l’interès i l’esforç que estan fent totes les persones que s’han ofert vo-

luntàries per engegar aquest projecte. 

Engràcia Mª Ferran, Antonio Sánchez, Anna Ribas, Claudia Casanovas, Dolors 
Torner, Eulalia Vehil, Joan Carmona, Josep Miquel Sánchez, Judith Montardith, 
Laura Vidal, Mònica Astor,    Mònica Andreu, Pilar Vallugera, Rosa Molons, 

Sandra Pérez, Teresa Les, Yolanda Ruiz, Clara Surós, M. Pons Frías. 

Comissió de Llibres 

Col·labora amb l’AMPA de l’Escola IPSE 

L´AMPA de l'escola funciona gràcies a les aportacions que fan les famílies, 

una aportació de 40 € per família i curs. L´AMPA vol donar les gràcies a tots 

els qui col·laboreu, ja que tots els diners van destinats als nostres fills i filles 

així com a la  millora de les instal·lacions de l'escola.  

Voldríem animar als qui encara no col·laboreu amb l´AMPA  a fer-vos socis; 

penseu que l'escola és de tots i que com més famílies facin l'aportació, més 

millores hi haurà.  
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MENYS D’UN 

TERÇ DE LES 

FAMÍLIES DE 

L’ESCOLA 

COL·LABOREN 

FENT 

L’APORTACIÓ DE 

ANUAL DE 

L’AMPA. 

Seguint la tradició, els nens i nenes d’Infantil s’encarreguen de cuidar el 

Tió de l’escola per a procurar que s’hi trobi a gust, i a més de donar-li 

menjar el tapen amb una manteta perquè no agafi fred. 

 Els nens d’educació infantil fan el Caga Tió el darrer dia d’escola, el 21 

de desembre. 

L’AMPA col·labora cada any per a mantenir la il·lusió dels nens i nenes 

d’Infantil en una tradició tan nostra. 

El Tió de l’escola 

L’AMPA DEDICA LES QUOTES DELS SOCIS A OFERIR SERVEIS PER A LES FAMÍLIES I A FER 

APORTACIONS PER A MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA.  

 

ALGUNES DE LES APORTACIONS QUE HA FET L’AMPA A L’ESCOLA HAN ESTAT: ORDINADORS 

PER A CREAR UNA AULA D’INFORMÀTICA, PROJECTORS, PISSARRES DIGITALS, EQUIPAMENT PER 

A GIMNÀSTICA,... 
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