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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 tots ells: 

El passat dia 15 d’octubre vam celebrar l’Assemblea General de l’AMPA (amb una 

escassa afluència d’associats, tot s’ha de dir) on es va presentar la memòria 

d’activitats del curs 2014/2015, indicant el nombre d’associats assolits, la 

planificació pel present curs i els estats dels comptes de l’AMPA-IPSE (amb la 

corresponent aportació al fons social de l’escola). Així mateix es van renovar els 

càrrecs de la junta pel present any acadèmic que podeu consultar en el web del 

AMPA-IPSE. 

També vàrem participar en el consell escolar del passat 20 d’octubre per 

transmetre algunes reflexions i aspectes a millorar de temes recurrents i d’altres 

sorgits arran de l’Assemblea General de l’AMPA.    

Us volem recordar que la junta de l’AMPA-IPSE es reuneix cada primer dimecres 

de mes (veure calendari al web) a les 21h. a la biblioteca de l’escola. Tots 

vosaltres sou benvinguts per participar-hi, aportar idees, iniciatives o traslladar-

nos el que considereu oportú, així com apuntar-vos-hi.  
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Les activitats en què ja s’està treballant són les següents: 

 

Piscina  

Ha estat la secció més matinera en organitzar la seva activitat per aquest Curs 

2015-16.  33 nens ja gaudeixen de la piscina Sant Jordi des del  passat dia 6 

d’octubre. Donem-los les gràcies als seus organitzadors, la Marisa Villanova i el 

Miquel Boix, per la seva bona feina. 

 

Escola de Pares 

Tal i com van fer el curs passat l’Engràcia Ferran i l’Elisenda Porta han preparat 

per aquest curs una sèrie de xerrades teòrica-pràctiques adreçades als pares i 

mares.  

En principi aquest any es realitzarà una xerrada per trimestre. La primera d’elles, 

sobre la prevenció de relacions abusives es va dur a terme el passat dijous 5 de 

novembre per la Fundació Vicky-Bernadet, amb molt de prestigi sobre aquests 

temes. 

La segona d’elles està prevista pel dimecres 27 de gener de 2016 a les 19:00h a la 

biblioteca de l’escola, “Mindfulness per a nens”. Es tracta d’una xerrada-taller 

dirigida a famílies amb nens de 3 a 12 anys. Serà realitzada per psicòloga Maria 

Canals Soler. Podeu informar-vos a http://www.educaciomindfulness.org/.  

Aneu-vos reservant la data! Us esperem a tots!! 
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Malauradament aquest any serà l’últim que l’Engràcia i l’Elisenda podran 

organitzar l’escola de pares, així que animem a qualsevol de vosaltres a agafar 

aquesta comissió.   

Tió de Nadal 

Per gentilesa de l’AMPA-IPSE farem cagar el tió per als nens de bressol i infantil, 

com hem estat fent els últims anys. Ja siguin contes o joguets, una de les coses 

més importants per als nens i les nenes és l’alegria en reben un regal sorpresa del 

tió.  

 

Colònies 

Aquest curs serà l’últim que la Gemma Pérez el podrà organitzar-les i ho farà 

conjuntament amb el Jorge Salcedo que agafarà les regnes de l’activitat en 

solitari el proper curs.   

Us podem avançar 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 59 nens 

van gaudir d´unes vacances de somni. 

Mercat de la Primavera 

Aquest any estem amb converses amb 

l’escola per organitzar conjuntament 

una festa pensada per a tota la família 

IPSE, una festa que vindria a ajuntar el 

nostre mercat de la primavera i el 

mercat solidari que organitzava l’escola. 

Quan tinguem més detalls us anirem 

informant.  

Feliç nou curs a tots! 

 


