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Hola de nou ! 
 
Benvolgudes famílies, ens retrobem un any més 
després de l´estiu i des de l´AMPA-IPSE us volem 
donar la benvinguda al nou Curs que acabem de 
començar.  
 
Vivim moments apassionants en tots 
els àmbits de la nostra vida, i en 
l´escolar hem de continuar fent que 
els nostres fills trobin en l´Escola 
un lloc on realitzar-se aprenent, en 
harmonia amb els professors i gaudint. dels 
companys i de l´estança. 
 
A l´AMPA-IPSE ja hem començat a treballar 
per a ells i estem preparant diverses 
activitats de les quals us anirem 
informant durant el Curs a través dels 
AMPA-INFORMA, de la Web, i de la nova 
APP que ja tenim en funcionament.. 
 
El primer acte serà el proper dia 16 
d´octubre a la Assemblea General de 
l´AMPA en la sala de reunions 
(menjador) del primer pis del carrer 
Casanova, 175 a les 20 :00 hores. 
 
Allà us presentarem la memòria 
d´activitats del 2013-14 i també la 
planificació del curs que ara 
comencem. 
 
Feliç nou curs a tots!. 
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Qui és l´AMPA? 
Tu, jo, nosaltres… L´AMPA-IPSE és la 
comunitat de mares i pares d´alumnes de 
l´Escola IPSE, que sense ànim de lucre 
treballa pel benefici dels nostres nens i 
nenes.  

 

Què fa l´AMPA-IPSE? 
L’AMPA-IPSE és la interlocutora per a tractar 
temes que afecten a tot el col·lectiu de les 
famílies, transmetent les opinions i les 
reflexions de les mares i dels pares sobre 
temes educatius i del funcionament quotidià 
de l’Escola. 

El seu objectiu fonamental és el de contribuir 
a la millora de l’ensenyament que reben els 
nois i les noies. 

Participa en la presa de decisions de l’Escola 
amb un representant al Consell Escolar del 
Centre. 

Informa als associats, edita un butlletí, 
organitza tot tipus d´activitats adreçades al 
col·lectiu de  famílies de l´Escola. 

També participa i organitza un Mercat 
d’Intercanvi a la Primavera. 

 

Com participar en l’AMPA? 

Fent-vos socis. La quota són 40 euros per 
família/any. 

Assistint a les activitats, actes i reunions 
que es convoquen. 

Participant en les comissions de treball.  
 
Formant part de la Junta Directiva. 

Com ho fem? 

A través d´una Junta General  i de diferents 
Comissions que treballen focalitzadament 
en cada una de les àrees d´actuació: 
Comissió de Colònies, de Piscina, Escola de 
Pares, Mercat de la Primavera, Lingüística, 
Web de l´AMPA, Reutilització  de llibres, 
Comptabilitat, Menjador, …  

Podeu formar part en la Comissió que 
desitgeu o ajudar a crear-ne una nova on 
poder desenvolupar noves actuacions: banc 
de temps, intercanvi de serveis, articles de 
segona mà. 

 


