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MERCAT DE LA PRIMAVERA´15
Vols ser un
col.laborador
del Mercat per un
dia?
Fer els preparatius d´un
event del tamany
d´aquest Mercat de la
Primavera no ha estat
gens fàcil.
Tots els membres de la
Junta de l´AMPA-IPSE
hem posat tot el nostre
esforç i la nostra il·lusió
en l´organització d´una
gran Festa.
Hi haurà alguna activitat
que precisarà alguna
col·laboració d´alguns de
vosaltres. Esperem el
vostre ajut.
Comptem amb la vostra
comprensió, però
sobretot amb la vostra
participació per passar
tots junts un gran dia.

BENVINGUTS al MERCAT:
Tenim ja a tocar el proper dia 10 de maig amb una nova edició
del carismàtic Mercat de la Primavera´15 – La Festa de
l´AMPA- IPSE.
Un any més tots els pares i mares que formem part de
l´organització del Mercat ens hem esforçat en trobar els millors
espectacles, els millors tallers, les millors activitats, i les més
variades atraccions per aquest dia.
Volem aprofitar aquest missatge per agrair-vos també la
confiança que ens heu dipositat amb l´increment de les famílies
associades en les darreres setmanes. Amb una AMPA- IPSE
forta i sòlida podrem aconseguir molts més beneficis per als
nostres nens i nenes.
El Carnet de Descomptes en comerços de proximitat, les
interessants conferències i tallers de l´Escola de Pares, les
colònies d´estiu, les activitats extraescolars, i seguir
treballant per un ús racional dels llibres i material escolar
són altres projectes que seguim desenvolupant per als nostres
nens en nom vostre.
Però ara el que ens ocupa és el Mercat: Aquest any amb
moooooltes i divertides sorpreses. No us el perdeu. Com diu la
publicitat, si no veniu, després no desitjareu que us ho
expliquin.
Us hi esperem!
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Més diversió, més activitats, més
participació,…
…en resum més:

MERCAT DE LA PRIMAVERA!!!

Inflables:
Aquest any tampoc faltaran a la nostra cita
del Mercat de la Primavera els
apassionants inflables que tanta
acceptació van tenir l´any passat.
Estem segurs que faran les delícies de
nens i no tan nens.
Un dels que va tenir més èxit i que ja
tenim reservat serà el bou mecànic que
tant ens heu demanat
Millorareu les vostres marques? Qui
resistirà els seus moviments més
temps? Aneu fent apostes!

Tallers:
Els tallers serveixen per practicar activitats que
habitualment no tenim oportunitat
d´experimentar. Mestres experts ens mostraran
els secrets del circ, dels escacs, del maquillatge,
i fins i tot del 4 en ratlla. També els amics de
Just for Kids ens ensenyaran a desenvolupar
un Taller de plastilina us aconsellem que no us
perdeu.

Concursos:
Des de l´AMPA – IPSE volem que la Festa
de la Primavera sigui una Diada molt
participativa per a tots els membres de la
famílies. Desitgem que cadascú trobi un
espai on divertir-se i passar-ho bé. Per això
hem preparat activitats adreçades a nens i a
no tan nens. Aquest any estrenem una
superdivertida gimcana per equips, un
concurs de fotografies amb mòbil i un taller de
galetes.
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Mercat de productes de segona mà:
L´essència del Mercat de la Primavera continuarà sent un any més el Mercat de productes
artesanals i de segona ma. Per un dia, els nostres nens i nenes agafen el rol d´empresaris i
comercialitzen aquells productes que han elaborat ells, o que han decidit traspassar a un nou
propietari. Entre companys d´escola aprendran a valorar mercaderies i fixar preus, fer
descomptes, promocions, rebaixes. Practicaran el màrqueting promocional i fins i tot pagaran
impostos. Impostos que cada any l´AMPA – IPSE destina en forma de donatiu a una ONG.
Enguany l´entitat seleccionada serà la Fundació Emmaus.
Podeu fer ja les inscripcions pel Mercat de la Primavera´15 a la web www.ampaipse.com

Concurs de Fotografies amb el mòbil:
Volem immortalitzar les imatges més divertides
i originals d´aquest Mercat de la Primavera i
premiar la seva obtenció.
Envieu-nos les 3 millors fotografies que heu fet
amb el mòbil i un Jurat escollirà la guanyadora.
Trobareu les bases del concurs a la web de
l´AMPA:

www.ampaipse.com

1er. Premi: Tauleta Tàctil
APPLE IPAD MINI 16 GB amb WIFI
Regal cedit per l´empresa:
aTICser Serveis en Tecnologies de la Informació.
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Per un millor funcionament del Mercat
recomanem seguir aquests criteris:
Les empreses s´hauran d´inscriure i
mostrar un nom comercial visible
durant tot el Mercat.

Els EUROIPSES es podran utilitzar
per a totes les transaccions que es
generin, i tantes vegades com es
vulgui.

Les “empreses” hauran de lliurar la
butlleta d´inscripció a l´AMPA abans
del dia 8 de maig a les 17 hores.

El BANC DEL MERCAT canviarà els
EUROIPSES resultat de les vendes a
raó de 1 EUROIPSE = 0,90 EUROS.
La diferència (0,10 euros per cada
EUROIPSE) en concepte d´Impost –
com a la vida real- serà donat al
MENJADOR SOCIAL EMMAUS.

Les “empreses” hauran de tenir un
responsable major de 14 anys, alumne
o pare/mare d´alumne.
Les “empreses” són responsables de
la cura del material posat a la seva
disposició (una o dues taules i dues
cadires)

El preu de les mercaderies serà fixat
lliurament per les parts. Els preus
poden canviar al llarg del matí previ
acord entre els socis de l´empresa.

El tipus de productes seran de segona
mà o artesans, que estiguin en bon
estat. És recomanable que aquests
articles a vendre estiguin relacionats
amb la infantesa.

Per començar l´activitat i disposar de
canvi, els “empresaris” hauran de
canviar 10 euros per EUROIPSES.
Les parades hauran d´estar
mínimament decorades, establint-se
tres premis a les millors decoracions.

Els articles a intercanviar no podran
ser “inadequats” segons el criteri de la
Junta de l´AMPA-IPSE, i d´acord a
l´ideari de l´ESCOLA (evitar
pornografia, articles piratejats,
begudes alcohòliques, etc.) .

Les parades s´adjudicaran per sorteig
entre totes les sol·licituds el mateix
10 de maig abans d´obrir el
MERCAT.

El Comitè Organitzador tindrà la
potestat de retirar qualsevol material
que consideri no adequat.

La parada no pot estar desatesa en
cap moment. El Comitè Organitzador
no es fa responsable d´objectes
desapareguts.

No es pot pagar amb diners reals. La
moneda pels intercanvis és
l´EUROIPSE, que es podrà adquirir al
BANC DEL MERCAT a raó de 1
EUROIPSE = 1 EURO.

Qualsevol litigi durant la celebració
del Mercat o qüestió interpretativa
d´aquestes normes, serà resolt pels
membres del Comitè Organitzador,
presents en el Mercat.

AMPA IPSE - info@ampaipse.com
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Arrossada Popular
Organitzar una Arrossada Popular com la que l´any passat
va servir de cloenda al Mercat de la Primavera és una tasca
molt complicada.
Com us podeu imaginar fer els preparatius per un dinar per
250 persones que són les que vam assistir l´any passat no
és gens fàcil.
A l´AMPA-IPSE ens amoïna oferir-vos les activitats que
preparem amb la qualitat suficient que us mereixeu les
famílies de l´Escola.
Per això, aquest any us volem demanar una mica de
col·laboració. Hem rebut forces consultes i peticions de
famílies que l´any passat no es van poder quedar al dinar i i
que aquest any tenen intenció de participar de l´àpat.
Si la vostra intenció és gaudir de la Festa del Mercat de la
Primavera i quedar-vos al dinar envieu-nos un email a
info@ampaipse.com indicant-nos el número de persones
previst (nens i adults) que vindreu al dinar. Amb això ja
tindrem una aproximació que ens permetrà donar-vos una
atenció i unes prestacions de millor qualitat.

CONCURS DE GALETES:
A petició d´algunes famílies també organitzarem aquest
any una activitat culinària en el MERCAT DE LA PRIMAVERA:
Aquest any volem que ens demostreu que sou uns/unes
bons/bones “galetaires”
Els concursants hauran de presentar abans de les 12:30 hores
en la taula que quedi senyalitzada del Mercat:
• Un mínim de 6 galetes inspirades en el Mercat de la
Primavera
• Es valorarà la creativitat i originalitat de la presentació.
• Podran ser dolces o salades
Hi haurà premis per tots els participants.

AVIS IMPORTANT:
Si us plau, si teniu pensat venir a l´Arrossada Popular del Mercat de la Primavera´15 envieu-nos
un email a info@ampaipse.com o entreu a la web www.ampaipse.com on podreu trobar els
formularis d´inscripció.
El preu del cobert serà de 5 euros per les famílies associades a l´AMPA-IPSE, i de 8 euros per
la resta de famílies no associades i acompanyants de fora de l´Escola.

