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Benvolgudes Famílies: 

Si no esteu associats a 
l’AMPA, animeu-vos a 
fer el pas. Totes les 
iniciatives que portem 
a terme pretenen 
millorar l’escola i 
afavorir el benestar de 
la nostra canalla i en 
aquesta qüestions totes 
les famílies 
som  necessàries. 

Què és el Carnet de l´AMPA? 

Escola de Pares: 
25-3-15 

Mercat de la Primavera: 
10-5-15 

6a. Edició del Mercat 
de la Primavera amb 
activitats i moltes 
sorpreses.  

M A R Ç  -  2 0 1 5  

Nova conferència 
organitzada a càrrec 
de la psicòloga Laura 
Aut, especialitzada en 
temes d´adolescents. 

És una nova iniciativa de l´AMPA – IPSE que neix amb la intenció 
d'assolir els següents objectius: 

Disposar d'un instrument que ens identifiqui davant 

qualsevol entitat com a família associada a l'AMPA-IPSE. 

Impulsar que totes les famílies que pertanyen a la nostra 

AMPA puguin gaudir de descomptes i promocions en 

diferents comerços col·laboradors. 

Fomentar el comerç de proximitat al voltant de l´Escola 

Ipse, la qual cosa també ens beneficia a tots nosaltres. 

Promocionar a tots aquells comerços, empreses, autònoms i 

associacions que vulguin adherir-se al nostre projecte i 

passar a formar part de la nostra gran família dels "Amics 

de l'AMPA". 

Podeu fer-vos socis a través 
de la web: 

www.ampaipse.com 
/web/fer-se-soci 

Us convidem a recollir o 
sol·licitar el vostre  
Carnet del AMPA-IPSE 
pel primer pis de 
Secretaria de l´Escola 
en el carrer Casanova 
els propers  
13 i 20 de març  
de 16:15 a 17 hores 
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On el podré fer servir? 

Llistat Comerços Col.laboradors: 

Estem acabant de tancar la primera tanda de 
propostes comercials rebudes. 

En aquests moments ja disposem d´una llista de 
més de 25 empreses i comerços que ens han ofert 
els seus serveis i promocions amb  descomptes per 

als titulars del Carnet Ampa-Ipse. Si coneixeu 
algun comerç, empresa o autònom vinculat o 

proper a l´Escola, que vulgui adherir-se a aquesta 
iniciativa, ho pot fer enviant un email  a: 

 promocions@ampaipse.com 
 

Òptiques Restaurants Moda Informàtica Esports Taller8cotxes Reformes

Climatització Matalassos

Alimentació Xuxes

Catering Flors

Estètica Oci Viatges Festes8 Papereria Assegurances Llar

L´AMPA- IPSE  creu en el comerç de proximitat. Són aquells comerços que estan prop 
de casa, generalment de mida petita o mitjana, botigues, professionals autònoms, o 
parades de mercat, de caire familiar.  
Comprant en comerços del nostre barri afavorim la comunitat, serem ben tractats i 
establim relacions de veïnatge. 
També hem volgut incorporar a la llista de col·laboradors  del Carnet aquells petits 
negocis de famílies de l´Escola que ens han sol·licitat participar en la Campanya per 
oferir solidàriament importants avantatges i promocions comercials a les famílies 
associades a l´AMPA IPSE. 



 [ESCRIBA TEXTO]  
 

 
3 

 
AMPA  INFORMA – NUM. 41                           MARÇ -2015 

Activitats de les seccions: 
Colònies d´estiu: 

En els propers dies rebreu un nou Ampa-
Informa amb les dades i característiques de 
les cases i la convocatòria de la reunió 
informativa amb els seus responsables, que ja 
us avancem serà el dia 14 d´abril. Aquest any 
volem que siguin més divertides que mai, i 
amb moltes sorpreses. No us puc dir res més… 

Escola de Pares: 

 Desprès de l’èxit de la darrera xerrada sobre 
els primers auxilis, estem preparant ja la 
propera pel dia 25 de març. L´enquesta de 
satisfacció que vàrem fer als assistents va 
donar uns resultats molt alts, i això ens anima 
a buscar nous i millors ponents. Si teniu 
alguna proposta que us agradi ens la podeu 
fer a info@ampaipse.com  i l´estudiarem. 

Piscina: 

La natació és una de les activitats 
que organitza l´Ampa i que més 
agrada als nens. Un any més els 
nens i nenes de l´Escola es relaxen i 
guanyen seguretat. Aviat us 
avisarem per poder assistir a la 
propera Jornada de Portes Obertes.  

Mercat de la Primavera: 

La Comissió del Mercat de la Primavera hem començat 
a dissenyar el programa d´activitats del proper 10 de 
maig.  Volem que sigui una Gran Festa participativa, 
oberta a totes les famílies, molt divertida i plena de 
sorpreses. 

Si voleu participar en l´organització envieu-nos un email 
a    info@ampaipse.com     i us mantindrem informats de 
les properes jornades de preparació.  

Segur que us ho passareu tan bé organitzant com 
participant. 
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Per què hem fet un carnet de l´AMPA? 
 Potser algú ara mateix, amb tota la seva bona intenció, s´estigui fent aquesta 

pregunta. Deixeu-nos que us diguem que la resposta és molt senzilla:  

Hem fet aquest Carnet perquè volem  presumir. 

Sí, sí, ... simplement perquè volem i podem presumir.  

La Gent de l´AMPA-IPSE ens sentim molt orgullosos de la nostra Escola, dels nostres 
professors, dels nostres alumnes, de l´equip de professionals que ens ajuden en les 
tasques internes del col·legi, de les nostres famílies, de les nostres instal·lacions, 
però també ens sentim molt orgullosos de la nostra capacitat d´iniciativa, de la 
nostra imaginació, dels nostres valors, de la nostra solidaritat, i fins i tot de la nostra 
modèstia alhora d´explicar els èxits culturals i esportius del nostres alumnes... i 
quina millor manera de demostrar-ho que fent un Carnet de Socis exclusiu. Per 
poder anar pel món cridant amb orgull als quatre vents: Sí, jo soc de la Família 
IPSE! 

Us dèiem abans que la gent de l´Escola IPSE som solidaris. És cert. Som molt 
solidaris. Vivim uns temps difícils. En general, la situació econòmica d´algunes 
famílies no és bona. Aquest Carnet no soluciona, però ajuda. Sols que el Carnet 
beneficiés a una sola família de l´Escola ja ens donaríem per satisfets. Alguns dels 
bons comerços col·laboradors que ens han ofert descomptes i promocions ho són 
de productes diaris: roba, serveis, alimentació. Aquells productes que fem servir 
tots. Cap a ells va el nostre agraïment, el nostre compromís i el retorn d´una mica 
de la nostra solidaritat. 

I és que ens agrada el comerç petit, el comerç de proximitat, el de la cantonada. 
Les botigues del barri de sempre. Les botigues de taulell, les que et diuen pel teu 
nom, les que et donen un Sugus quan t´atenen, i que a partir d´ara, quan els 
ensenyem el nostre Carnet, et diran: quina sort teniu d´estudiar a l´Escola IPSE!  

El Carnet de l´AMPA-IPSE ha costat molt però  ja està en marxa. De totes maneres, 
no és tot el que volem que es pugui fer amb ell. El Carnet és la primera part d´un 
projecte d´intercanvi de serveis, de temps, de favors, de productes que a uns ens 
sobren i a altres els pot anar bé. Com el que faria una família normal pels seus 
membres: ajudar-se mútua i desinteressadament. 

Dir-vos per acabar que tenim moltes idees més. Totes adreçades a donar més 
valor i més contingut al fet de ser socis de l´AMPA, però ens calen mans: mans de 
col·laboradors que vulguin liderar projectes, mans de socis que, pagant la 
simbòlica quota anyal, ens permetin fer més pels nostres nens i nenes.  

Moltes gràcies, i ara ... ja podeu presumir amb el Carnet AMPA-IPSE! 


