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PROPERES ACTIVITATS DE L´AMPA: 

BONES FESTES: 
Un any més, tots els membres de la Junta de 
l´AMPA-IPSE, volem desitjar-vos unes BONES FESTES.  

Aprofitem també, per encoratjar-vos a participari 
formar part de l´equip humà de l´AMPA i així, 
tots junts, farem del 2015, un Any millor per a 
la nostra escola.  

Bon Nadal! 

23/12/14 
25/12 fins al 

7/1/15 
 

L´AMPA-IPSE 
ens donem uns 

dies de vacances 
per pensar. 

14/1/15 

Propera Junta de 
l´Ampa. 

Us hi esperem. 

POEMA DE NADAL: 

Farem Cagar al Tió 
per als nens de 
Parvulari i Primària. 
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NON-NON DE NADAL 
 
T’ompliré el bressol 
de palleta fina 
sense gens de boll 
sense gens de pols. 
Encendré un bon foc 
perfumat d´espígol 
per fer-te el son dolç. 
 
Cobriré el teu cos 
amb llençol blanquíssim 
mig teixit amb glòria 
mig cosit amb neus 
et faré de flonjos 
borrallons de llana 
un mantell pel peus 
 
Et cantaré un bres 
amb la veu més dolça 
i quan ja t´adormis 
et besaré el front. 
Després, de puntetes 
tancaré la porta 
perquè no et desvetllin 
els sorolls del món. 
 
Joana Raspall 
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Activitats de les Seccions: 
Moltes seccions  ja s´han posat en marxa. Aquest any 

lamentablement alguna encara no està formada per manca 
de recursos humans. Animeu-vos a participar amb 

nosaltres. Tenim moltes idees per desenvolupar. 

Piscina: 
Ha estat la secció més matinera en organitzar la seva 
activitat per aquest Curs 2014-15. 

25 nens ja gaudeixen de la piscina Sant Jordi des del  
passat dia 1 d´octubre.   

Escola de Pares: 
Aquest és un any de transició per a les activitats de la 
Secció. La baixa per motius professionals de l´Anna 
Vicente que era la persona que la portava fins ara, ens 
ha deixat un buit. Ara ens calen persones disposades a 
tirar endavant amb la Tasca.  Esperem donar-vos aviat 
bones notícies. 

Colònies: 

Us avancem que ja tenim aparaulada una casa per les 
colònies dels nostres nens. Us anirem donant 
informació al llarg del Curs. L´any passat prop de 70 
nens van gaudir d´unes vacances de somni. 

Mercat de la Primavera: 

Hem obert el període d´aportació d´idees i de 
col.laboracions.. 

Us estem esperant a tots: nens, pares i mares, sponsors, 
col.laboradors externs, … 

Qui vulgui participar en l´organització o tingui propostes 
imaginatives per portar a terme el Mercat de la 
Primavera – 2015  l´estem esperant amb els braços 
oberts. Ens podeu enviar un email a  
info@ampaipse.com  

Reciclatge de llibres: 

Hi ha un ferm compromís amb la Direcció de  l´Escola 
per establir un full de ruta i trobar les millors opcions. 
Ens trobem en un moment de canvis i aquests 
condicionen el camí que s´ha de seguir.    
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ARA, POSA´T L´AMPA A LA BUTXACA: 
L’AMPA IPSE APP és l’aplicació pel mòbil amb la qualquè et podràs posar 

l’AMPA a la butxaca, tant si tens un Android com un Apple, descarregueu-vos-

la!!!!!! 

L’AMPA de l’Escola IPSE presenta aquesta APP per facilitar la comunicació i la 
interacció entre l’AMPA i les famílies de l’escola IPSE. Amb aquesta aplicació 
tindràs accés a tota la informació per poder estar al dia de les notícies i novetats 
de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

Si no ets de l’AMPA entra amb l’opció “Ara no” i tindràs accés a un menú reduït 
que et permetrà veure les darreres novetats de l’AMPA. 

Si ets de l’AMPA hi podràs entrar amb l’adreça del correu i el Codi d’Accès que 
es dóna al confirmar el correu al donar-se l’ALTA a l’AMPA IPSE amb el formulari 
“Fer-se soci” del web o, si ja s’és de l’AMPA, en modificar les dades amb el 
formulari “Actualització de dades” del web. 

Des del mòbil, amb l’opció “Fer-se soci” es pot accedir al formulari del web per 
fers-se soci  o per actualitzar les dades, obtenint el codi d’accés a l’APP en 
confirmar el correu de contacte que s’hagi indicat. 

Per descarregar-la heu d’accedir des d’un dispositiu amb sistema operatiu iOS 
(Apple) a la següent adreça: 

https://itunes.apple.com/us/app/ampa-ipse-app/id927447295?mt=8 

Per descarregar-la heu d’accedir des d’un dispositiu amb sistema 
operatiu Android a la següent adreça: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aticser.ampa 
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Què tenen en comú un 
Pessebre i l´Ampa-IPSE? 

Si heu començat a llegir  aquestes línies, és que sou 
curiosos. La curiositat, igual que la bondat, la 

so l idar i ta t , la generos i tat , l´empat ia  o la bellesa 
són qualitats humanes. Són valors que defineixen les 
bones persones.  

Vivim uns temps en què a vegades sembla que aquests 
valors estan de caiguda, que es perden, que no són 
imprescindibles per al dia a dia. 

Nosaltres, des de l´AMPA IPSE, no hi estem d´acord. En 
els  darrers dies hem constatat que el Banc d´Aliments ha 
recollit més de 4.600 tones d´aliments destinats a famílies 
sense recursos. Famílies com les nostres, que de cop i 
volta, el destí els dóna un mal cop econòmic que les deixa 
malparades. Famílies, a les quals com deia Mossèn Nino, 
els hi hem de demostrar empat ia , prox imi tat  i 
car inyo, però sobretot d ign i tat . Aquesta és la finalitat 
del Centre de Distribució d´Aliments que la Parròquia 
de Sant  Josep Or io l , amb el suport de Car i tas, ha 
obert al carrer Urgell en els darrers dies i a on, en part ha 
anat a parar la col.laboració, en forma d´aliments recollits, 
per les famílies de l´Escola Ipse. 

A aquestes alçades de reflexió algú continuarà buscant 
ases, bous, sant joseps, angelets i fins i tot alguna verge  
entre els membres de l´AMPA- IPSE: no va per aquí la 
història. La  semblança  ve pe ls  valors emocionals  
que  representa  un pessebre.  

Des de l´AMPA-IPSE, des de l´associac ion isme,  
procurem arribar a través de l´Escola a aquelles famílies 
en dificultats, organ itzem activitats per a què els 
nostres fills es trobin més integrats, ens so l idar i tzem 
amb  aquells problemes que afecten les famílies de 
l´Esco la  IPSE i ho fem des de l’empat ia  i la d ign i tat .  
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