
Benvolgudes famílies, 

 

Us necessitem!!! 

  

L’Ampa de l’escola som tots i per col·laborar-hi només cal abonar una quota 

anyal de 40 euros per família.  

 

Com s’utilitzen aquests diners?? 

  

Aquests diners es fan servir per organitzar activitats pensant tant en els nos-

tres fills i filles com en els pares i mares de l’escola: 

  

- ajudar en l’equipament de les aules amb les eines tecnològiques necessàries 

per a la labor docent: ordinadors, pissarres digitals, projectors,… 

- organitzar l'activitat extraescolar de piscina amb servei d’a-

companyament 

- muntar unes colònies didàctiques i divertides per als nens/es a final de 

curs 

- posar menjar al Tió perquè cagui regalets per als més petits. 

- xerrades educatives, dirigides als pares i mares de l’escola 

- organitzar una festa divertida a la vegada que una activitat didàctica 

amb la celebració anyal del Mercat de Primavera 

- col·laborar amb una causa solidària a través d’una aportació anyal que 

complementa el projecte de la Fira de la Solidaritat que organitza l’escola. 

- recollir les preocupacions de tots els pares i mares i comentar-les amb la 

Direcció de l’escola. 

  

Fer-se soci de l’Ampa és molt senzill. Només cal omplir el se-

güent formulari i nosaltres us girarem un únic rebut a 

l’any de 40 euros al compte que especifiqueu.  

  

Ah! i recordeu que l’AMPA està oberta a tothom! Esperem els 

vostres comentaris, propostes, suggeriments a través de la 

bústia de l’escola, la nostra página web, el blog, el correu 

electrònic,... 

 Junta de l’AMPA 

  

AMPA Informa 

 
N

ú
m

e
ro

 3
1 

N
o

v
e

m
b

re
 2

0
13

 

L’Ampa de 
l’escola som tots 
i per col·laborar-

hi només cal 
abonar una 

quota anual de 
40 euros per 

família 

Fes-te soci de l’AMPA 



BUTLLETÍ INFORMATIU 2013-14                                                   
"ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA IPSE" 
 
AMPA IPSE 

ESCOLA  IPSE 

C. Casanovas, 175 

08036 Barcelona 

email: info@ampaipse.com 

www.ampaipse.com 

http://ampaipse.wordpress.com/ 


