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AMPA IPSE News
Ja arriba NADAL !!!!
L’escola i l’AMPA IPSE ja fa dies que hem començat a celebrar el Nadal,
demostrant la nostra solidaritat amb la Marató de TV3. A més de col.laborar
amb més de 3000€ ho vam passar SÚPER amb la xocolatada, xurros i
melindros...photocall...la quina....i el sopar!!!!
Recordem-ho amb aquest vídeo

Recordeeu que en
els propers dies de
desembre es
procedirà al
cobrament de la
quota anual de soci
de l'AMPA,

40€

https://us9.campaign-archive.com/?u=53725fd27c66264ae995c91f5&id=0f48844f8c

El passat dimarts 27
de novembre vam
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per rebre aviat el Tió
de l’AMPA que cada
any sorprèn a tots els
alumnes de bressol
fins a 1er de Primària.
Aquest any li hem
proposat al Tió que,
per als més petits,
ens porti regals per
als racons de l’escola.
Pares i mares, no us
ho perdeu, Quina
il·lusió!

per família,
que us permetrà
segir gaudint
d'avantatges i
descomptes, i que
ens ajuda a fer
possible les

escollir els nous
membres
representants dels

Translate

pares al Consell
Escolar. Felicitats a
la Marisa i la Sonia i
el nostre agraïment

activitats i serveis

per oferir-se a

de l'AMPA.

ocupar aquest
càrrec.

AMPA i DELEGATS hem aprofitat el mes de Novembre per preparar-nos, conèixer
les nostres funcions i recursos disponibles. A la reunió de la CCAPAC vam crear una
xarxa de col·laboració amb membres d’altres AMPA’s d’escoles cristianes d’arreu de
Catalunya amb qui compartir experiències d’èxit. Els va encantar el nostre projecte
“Carnet AMPA” i vam recollir noves idees que volem posar aviat en marxa!
https://us9.campaign-archive.com/?u=53725fd27c66264ae995c91f5&id=0f48844f8c
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Acabem les News de l'any amb aquesta manualitat que podeu descarregar a través d'aquest link.
El TIÓ de l'AMPA us desitja MOLT BON NADAL a totes les famílies de l'IPSE.

Vull seguir rebent informació de l'AMPA
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