
 

 

Falten 8 dies… 
Benvolgudes famílies,  ja la tenim a tocar:  la III FESTA 
DE LA FAMILIA està molt a prop. 

Un any més AMPA i Escola IPSE tornem a organitzar 
junts aquesta  jornada en que els alumnes amb les seves 
famílies, mestres, amics i tota la comunitat educativa ens 
apleguem durant tot un dia per riure i passar-nos-ho bé. 

Superar la participació de l´any anterior és un repte que 
ens plantegem molt seriosament i amb molta il·lusió tot 
intentant cada any, oferir-vos noves i millors activitats. 

Aquest any volem fer arribar la Festa a totes les edats. 
Us podem ja avançar que els nens i nenes 
de bressol podran gaudir d´un parc infantil 
a mida per ells , amb un espai reservat ple 
de sorpreses. També hem incorporat noves 
activitats en exclusiva pels  nostres nois i 
noies de l´ESO i Batxillerat: un campionat 
de futbolí i un altre de tennis de taula amb 
importants premis i regals. 

Aquestes i moltes altres sorpreses tenen una 
data: el 12 de maig! 

                           Us hi esperem! 

FESTA DE LA FAMÍLIA´18 

A M P A  I N F O R M A  –  M A I G  2 0 1 8  

Se´ns acaba 
l´arròs… 

Organitzar una arrossada 
per tantes famílies implica 
molts preparatius, i volem 
que tot sortir perfecte, tal i 
com us mereixeu. Necessitem 
saber uns dies abans una 
previsió d´assistència. 

Recordeu que el proper 
dilluns dia 7 de maig és el 
darrer dia d´inscripcions.  
Animeu-vos. 

Les places per temes d´espai  
són limitades. 
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FESTA DE LA FAMÍLIA´18 MAIG- 2018 

Activitats: 
Hem preparat moltes noves activitats per 
passar un dia fantàstic. Volem destacar-vos: 

2 - Campionats  IPSE  de Tennis de Taula i de Futbolí: 
 

Aquest any ser el millor jugador de Futbolí i de Tennis 
de Taula de l´ESO i Batxillerat té un gran premi.  
Apunteu-vos a la Secretaria de l´Escola al I Torneig de 
Tennis de Taula i/o de futbolí abans del dia 11 de maig. 
Podeu guanyar uns vals de regals per un import 25 o 50 
euros… i la “glòria” de ser considerat un campió. 

També hi haurà un altre Torneig Obert per a tothom que 
vulgui participar. Per prendre part només cal enviar-li un 
email al Taro Takegami , coordinador d´extraescolars, a 
l´adreça (ttakegami@escolaipse.net) i presentar-vos a les 
11.00h. el dia de la Festa. 

3 - Tallers d´escacs i de dibuix: 
infantil: Els escacs i el dibuix formen part de la cultura IPSE 

Cada any són dos tallers ben valorats que ens 
demaneu que repetim, i aquest any no poden faltar. 
Els millors dibuixos per franges d´edat que realitzeu, 
tindran un reconeixement especial en el lliurament de 
premis.            4 - Coreografia: 
Sovint en diferents oportunitats ha quedat 
demostrat que la família IPSE tenim 
moooolta marxa pel ball. 

Ariadna, la professora de coreografia de 
l´Escola, porta ja alguns dies assajant amb un 
grup de nens, nenes i mares alguns balls per 
fer-nos una demostració de les seves 
habilitats i contagiar-nos a fer una mica 
d´exercici. 

1 - Fira de la Solidaritat: 
 Els nens de l´Escola han realitzat treballs 
manuals amb molta il·lusió perquè us emporteu un 
record ben especial. No us quedeu sense!! 



 

 
3 

FESTA DE LA FAMÍLIA´18 MAIG- 2018  

No diguis que tens mal de cap... digues que tens por! 

2

Família´18. 

El Guay Paut, que és com es diu 
l´inflable,  fa més de 18 metres de llarg i 
més de 7,5 metres d´alçada. 

Estem segurs que us ho passareu molt bé, 
petits i grans “intentant” travessar-lo de 
banda a banda.  Ara, aconseguir-ho estarà 
reservat només als cracks. 

Menjador social Emmaús: 
Darrera d´aquesta Festa de la Família hi ha també 
un cor solidari.  
Els beneficis de la Festa de la Família es destinen 
cada any a col·laborar en l´equipament i 
sostenibilitat del Menjador Social Emmaús. 
Aquest any també per cada tiquet de l´arrossada 
que compreu destinarem 2 euros a donatiu per 
aquesta causa. 

1

Com definiríeu l´inflable que teniu a les 
imatges?  Impressiona, oi?  

Al·lucinant, tremend, brutal, esgarrifant,....  

Aquests són alguns dels adjectius que fareu 
servir  per qualificar l´inflable que aquest 
any, amb totes les mesures de seguretat 
verificades, us portarem a la Festa de la 

Concurs de fotografies: 

Tindrem un reconeixement especial a les 
millors fotografies que siguin publicades 
durant la jornada a través de les xarxes 
socials  de Facebook, Twitter i Instagram,  
i que siguin etiquetades amb el hashtag  
#FFIPSE18  
Animeu-vos a participar-hi! 
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FESTA DE LA FAMÍLIA´18 MAIG- 2018  

Programa de la Festa de la Família´18 

Activitats matinals: 

 

11:00  

• Inici de la Festa 

• Fira de la Solidaritat. 

• Campionat de futbolí. 

• Campionat de tennis taula. 

• Inflables per petits. 

• Parc infantil per Bressol. 

• Tallers de dibuix, escacs, i 
maquillatge. 

 

11:30  

• Espectacle de Màgia. 

 

12:00  

• “Photocall: Festa de la 
Família.” Sessió de fotografies 
per recordar que us podreu 
emportar a casa. 

12:30  

• Sessió de Coreografia. 

 

13:30  

• Arrossada Popular. 

Activitats per la tarda: 
 
 
15:00 

• Inici torn d´inflables per 
adults. 

• Karaoke per a totes les edats. 
• Parc infantil per Bressol. 

 
16:30  

• Lliurament de premis del 
Torneig de Futbolí, Tennis de 
Taula, Dibuix i Concurs de 
Fotografia. 

 
17:15 

• Festa de la Escuma 
• Actuació DJ Shultis. 

 
18:00 

• Final de Festa 
 
 

Avís:  Es mirarà de respectar 
al màxim l´organització horària 
de la jornada. 


