
 

Benvolgudes famílies,  

Tot seguit us fem partícips d’un seguit d’informacions que esperem siguin del vostre interès: 

ESDEVENIMENTS: 

 

Jornades Portes Obertes (JPO)  

 

El passat dissabte 20 de febrer es va dur a terme la jornada de portes obertes de l’escola IPSE 

per donar a conèixer l’escola i el seu projecte educatiu a totes aquelles famílies que hi 

estiguessin interessades. 

Enguany aquesta jornada es va desenvolupar coincidint amb partits de futbol al pati, donant 

més ambient a l’escola; alhora, algunes modificacions en el format, van fer la jornada més àgil i 

es va mostrar de manera més visual l’Atelier i el joc simbòlic a infantil. 

La direcció de l’escola i l’AMPA ja han posat en comú les valoracions de la jornada, així com els 

aspectes a millorar o tenir en compte per a les properes.     

Des de la Junta de l’AMPA volem felicitar l’escola per aquestes iniciatives, que esperem 

mostrin com és l’IPSE i el seu projecte educatiu, animant les famílies a triar-la com a primera 

opció en les inscripcions que s’han realitzat recentment per a P3, E.S.O. i Batxillerat. 

 

Jornades CCAPAC 

El passat dia 21 de febrer el nostre company de Junta, Miquel Boix, va assistir a la 3era trobada 

d’AMPAS en xarxa, organitzada per la CCAPAC, a l’escola Mare de Déu del Carme de Terrassa. 

Es presentaven diferents experiències sobre la gestió de la comunicació amb les famílies fent 

ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.  

El Miquel va presentar l’experiència de l’AMPA de l’escola IPSE en l’evolució cap el que 

denominem “AMPA 2.0”, començant per com es va passar del butlletí fet en paper a l’AMPA 

Informa, de l’evolució del web i del bloc, de l’AMPA IPSE NEWS, de la presència a les xarxes 

socials, de com fem servir el WhatsApp a nivell de junta i de la nostra aplicació per a mòbils. 

                        

 

De part de tota la Junta, li agraïm el temps i la dedicació que presta per a la gestió i la difusió 

tecnològica de l’AMPA.  

 

 

 

 



 

PROPERES ACTIVITATS DE L´AMPA-IPSE PROGRAMADES: 

Colònies d’estiu 

Com la majoria ja sabeu, les colònies s’organitzen per als nens i nenes de P3, P4 i P5 que 

enguany aniran a Can Puig del 27 al 29 de juny; els nens i nenes de Primària (1er a 6è) que 

aniran a Castell Vell del 27 de juny a l’1 de juliol. 

La reunió amb els responsables de les cases de colònies serà el proper 19 d’abril a les 17:15h 

per Infantil i a les 18h per Primària. El procés d’inscripció tindrà lloc divendres 22 d’abril de 16h 

a 18h al vestíbul de secretaria. 

Per a més informació consulteu el nostre web, blog o Facebook. 

Carnet de soci AMPA 2016     

                     

                                      

S’està treballant per renovar el carnet i lliurar-lo a tots els associats durant les properes 

setmanes, així com incorporar nous col·laboradors. En breu us informarem…  

Reunió de la Junta                

04/05/2016   

 

La propera junta la farem el proper 4 de maig a les 21h. a la biblioteca de l’escola. Esteu tots 

convidats a participar-hi!! 

 

 

Escola de Pares   

11/05/2016  

 

 

El proper dimecres 11 de maig a les 19:30h. a la biblioteca, l’escola de pares us portarà la 

psicòloga Anna Tarrida Felip, d’APSILO. Si tens un fill/a adolescent (de 5è de Primària fins a 4rt 

d’E.S.O.) i has pensat quina seria la millor manera de relacionar-te o entendre’t amb ell/a, la 

ponent ens respondrà les consultes, dubtes o diferents situacions que li plantegem. 

Us esperem a tots!!! 

 

Festa de la família 

28/05/2016 

 

L’escola i l’AMPA hem decidit fer conjuntament la Festa de la Solidaritat i la Festa de la 

Primavera, tot en una única jornada lúdica i familiar prevista per al proper dissabte 28 de maig. 

Hi haurà un dinar familiar, diverses activitats per als nois i noies i evidentment, les paradetes 

de la solidaritat i la tómbola. Molt aviat us informarem amb més detalls sobre tot el programa i 

el seu desenvolupament. 

 

Rebeu una cordial salutació de la Junta de l’AMPA!! 

 

  


