
Benvolgudes famílies, 

 

 Un any més, des de l'AMPA us volem donar la benvinguda al curs que 

comença.  Com tots els inicis d'any escolar, arrenquem amb força, ga-

nes i il·lusió per aconseguir, entre tots, que els projectes tirin endavant 

amb èxit. 

 

Nosaltres ja hem començat a treballar i estem preparant diverses activi-

tats. Esperem que siguin del vostre interés així com dels vostres fills i fi-

lles, i que els animeu a participar-hi. Us mantindrem informats durant 

el curs a través de l'AMPA INFORMA, la web i el bloc de l’AMPAIPSE, així 

com de d'alguna circular en format paper. 

 

 Us animem també a vosaltres perquè col•laboreu activament en l’-

organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència, com 

amb els vostres suggeriments. 

 

 A les famílies que us incorporeu aquest any, us volem donar la benvin-

guda de manera especial.  

 

 Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment podeu posar-vos en con-

tacte amb nosaltres a través del correu info@ampaipse.com o bé a través 

de la bústia de l'AMPA situada a l’entrada del carrer Londres. 

 

 Feliç nou curs a tots!!  

 

Junta de l’AMPA 
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ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA                           

 

Ho podeu fer omplint els fulls 
d'inscripció que trobareu a la 
web de l'Ampa 
(www.ampaipse.com) i des-
ant-los a les bústies de l'Am-
pa que es troben a les porte-
ria de Casanovas i Londres. 

Benvolgudes famílies, 
 

 Us volem recordar que enca-
ra sou a temps per apuntar 
els vostres fills i filles a l'acti-
vitat de piscina que es realit-
zarà a la Piscina Sant jordi. 
 

Teniu temps d'inscriure-us 
fins el dia 20 de Setembre. 

COMISSIÓ DE PISCINA 

Et convidem a 
l’Assemblea 
General de 
l’AMPA serà el 
proper 
16 d’octubre a 
les 19:00h.  

L’Assemblea General de l’AMPA   és on tenim l’ocasió d’explicar-te de primera 
mà la feina que hem realitzat en el curs anterior, així com tot el calendari d’a-
ctivitats que tenim previstes per al curs que ara engeguem. 

Et convidem a que vinguis i participis activament de l’Assemblea General.  

La teva opinió és molt important!   T’hi esperem 

mailto:info@ampaipse.com
http://www.ampaipse.com/

