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AMPA IPSE News
Participa a la Marató de TV3 a l'IPSE amb les activitats de l'AMPA.

30 de NOVEMBRE a la tarda
L'escola obre el pati on es realitzaran activitats esportives i lúdques per
contribuir a la Marató de TV3.
L'AMPA organitza una xocolatada amb melindros i un divertit PHOTOCALL
No us ho perdeu!

Busquem famílies
que vulguin acollir a
algun dels estudiants
americans que
vindran a passar uns
dies amb nosaltres al
març del 2019, dins el
programa d'Intercanvi
lingüístic. APUNTA'T

Durant el proper
mes de desembre,
es cobrarà l'import
de la quota anual de
l'AMPA. I gaudireu
de tots els
avantatges de soci
durant tot l'any
2019.

https://us9.campaign-archive.com/?e=9bdea263f2&u=53725fd27c66264ae995c91f5&id=db3e786713

El carnet AMPA
IPSE ofereix
descomptes en
botigues i serveis de
proximitat.
Conacta'ns si tens
un negoci i vols
potenciar-lo entre la
comunitat IPSE.
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Primera reunió de la nova Junta AMPA IPSE amb la direcció de l'escola per tal
d’informar-nos dels esdeveniments i projectes pedagògics per ser referent com
Escola Nova 21 i impulsar el projecte d'Intercanvi Lingüístic amb estudiants EUA,
La primera de les activitats compartides serà la col·laboració a la Marató TV3 el
proper divendres 30 de novembre.

Mira el vídeo de totes les activitats AMPA del curs passat.
A punt per tornar-hi aquest any??? SOM-HI !!!!!
Us recordem que durant el proper mes de desembre passarem el rebut de la quota anual de suscripció a
l'AMPA.

https://us9.campaign-archive.com/?e=9bdea263f2&u=53725fd27c66264ae995c91f5&id=db3e786713

2/3

26/1/2019

NOVA JUNTA DE L'AMPA

Subscribe

Past Issues

Translate

Accedeix al formulari per fer-te soci de l'AMPA IPSE.o per actualitzar les dades dels socis.

Vull seguir rebent informació de l'AMPA
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