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AMPA Informa 

Mercat de la Primavera -  2013 

MERCAT DE LA PRIMAVERA 

 

El proper  5 de maig, l´AMPA-IPSE  organitza per quart 

any consecutiu l´esperat MERCAT DE LA PRIMAVERA 

on podreu vendre  aquelles coses que ja no utilitzeu, i 

comprar articles de segona mà que pugueu necessitar 

(...o no!...) a molt bon preu. També hi oferim un espai per 

la comercialització de manualitats i per les sorpreses. 

APRENENTS DE COMERÇ 

 
El nostre MERCAT DE LA PRIMAVERA no és un mercat qualsevol. En primer lloc perquè els 

botiguers són molt singulars: els nostres fills!   Per un dia, ells  coneixeran el que representa a 

la vida ser propietaris d´un negoci, escollir els productes, posar preus, cobrar, tornar el canvi, fer 

publicitat, pactar descomptes i fins i tot pagar impostos... 

UNA MONEDA: l´EUROIPSE 

 

En el nostre MERCAT DE LA PRIMAVERA la moneda també és 

especial: es diu EUROIPSE. Al nostre mercat la moneda utilitzada 

per realitzar totes les compres serà l´EUROIPSE que tindrà un valor 

equivalent a 1 EURO i un disseny molt molt original.  Aquest bitllet 

tindrà valor en tant que el Bank de l´AMPA—IPSE  en garantirà el 

seu bescanvi de nou per euros, al final del mercat. 

LA PUBLICITAT AJUDA A VENDRE? 

 

Està clar que sí. Els darrers anys hem presenciat una evolució en 

les tècniques de venda que signarien els millors publicistes del 

món. Els nostres nens i nenes ens han sorprès amb l´utilització 

de flyers, guarniment de parades, promocions 2x1, marketing a 

domicili, i sobretot amb molta, moltíssima imaginació. 



UNS IMPOSTOS MOLT SOCIALS 

 
Per fer més real el nostre MERCAT DE LA PRIMAVERA, els nostres botiguers també hauran 

de pagar impostos.  Al final del Mercat el Bank de l´AMPA– IPSE descomptarà un 10% de la 

recaptació de totes les parades que entregarà a l´Escola perquè el destini al PROJECTE 

SOLIDARI que cada any promou. Així els nostres nens i nenes estaran contribuint amb el 

seu treball a un COMERÇ JUST. El justificant del pagament quedarà exposat en la nostra 

WEB. 

UN DIA ESPECIAL 

 
Antigament els mercats eren un lloc de trobada. La gent 

aprofitava les Fires per passar una estona agradable, menjar, 

divertir-se i retrobar-se amb els amics i coneguts del poble. En el 

nostre MERCAT DE LA PRIMAVERA també hi ha un espai per la 

festa i per la diversió. Al llarg del matí gaudirem d´activitats que 

ens faran molt agradable la Jornada: uns pirates cantaires, 

enormes inflables, jocs d´habilitats, una demostració de futbol 

amb botons i moltes altres sorpreses ens faran passar-ho d´allò 

més bé. 

NO FALTARA LA COCA DE 

PASTISSERIA!! 

 

Com cada any, l´AMPA convidarà 

a la COCA de Pastisseria que ens 

ha fet famosos. En el nostre BAR 

es podrà degustar aquesta delícia, 

i també provar i beure altres 

productes cedits per alguns 

comerços del barri i marques 

comercials. 



CÒRRE A RESERVAR LA TEVA PARADA!! 
 

Queden pocs dies! Penseu si voleu posar la parada sol o amb quants i quins amics. Mireu per 

casa, segur que teniu coses que vulgueu vendre o també les podeu fabricar per vendre-les. 

Demostreu la vostra originalitat!  Ompliu la butlleta adjunta i us reservarem un espai en el 

MERCAT DE LA PRIMAVERA. La millor manera de passar-ho bé ...és participar! 

Recordeu que hi haurà 

premis per a les dos parades 

més originals del Mercat de la 

Primavera. 

PROGRAMACIO DEL MERCAT DE LA PRIMAVERA  

10:00h  a 10:30h:  Muntatge de les parades. 

10:30h:   * Obertura al públic: 

  - Inici Activitat del Bank- Ampa- Ipse 

       - Inici de l´Activitat Comercial de les Parades 

  - Animació: 

   . Inflables 

   . Zor Ball 

   . Taller de maquillatge 

   . Demostració de fútbol amb botons. 

   . Actuació musical infantil (12:00h) 

  - Parada de begudes i cafès 

- Coca per gentilesa de l’AMPA 

13:30h:  * Entrega de Premis 

  * Cloenda del Mercat de Primavera i inici del desmuntatge parades. 



 

 
Diumenge dia 5 de maig del 2013 al Pati de l’escola, de 10,30h a 13,30h 

 

 

 
 

Requisits: 
 

Omplir i presentar el full d’inscripció abans del 30 d’abril, a través de les bústies de l’A-
MPA, o via correu electrònic a info@ampaipse.com. 

 
MUNTATGE: de 10:00 a 10:30h del dia 5 de maig 
DESMUNTATGE, del 13:30 a 14:00h del dia 5 de maig 

 
Signant el full d’inscripció s’accepten les normes de funcionament del Mercat de Prima-

vera. 
 

 

 
        Signat 

 
  

--------------------------, ---- de -------------------------  de ------- 

 
 
 
 
 
 

 

Canvi mínim inicial obligatori de bescanviar per parada: 10 euros. 

  

Nom Comercial  (Nom que voleu posar a la vostra botiga) 

 

Tel. 

e-mail:  

Persona de contacte (Persona responsable. En el cas de menors de 14 anys 

un pare/mare) 
 

Membres (Socis de l´empresa, edat i curs). 

Marqueu nombre de taules que es necessiten:  

 ¨ 1 Taula  
 ¨ 2 Taules 

  

- Mercat de la Primavera -  
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