
Butlletí AMPA 

Octubre 2010 

Precs i Preguntes: 

Nº 12: Oct 2010 La Sèquia 
 

Benvolguts pares i mares:  
 
Des de l´ AMPA i la direcció de l’escola volem donar la benvinguda als nous alumnes 
del curs 2010-2011 i a les seves famílies i també desitjar molta sort als nostres ex-
alumnes que comencen noves aventures escolars.  
 
Altres informacions d’ interès: 
 
- La junta de l'Ampa va fer realitat, en acabar el curs passat, la proposta de 
compra dels miralls de l’aula de psicomotricitat. 
 
- Des de la direcció de l'Escola es demana una vegada més col.laboració i paciència 
per part de les famílies en les entrades i sortides dels 450 alumnes que ja 
té l'Escola, tenint en compte que les portes d'accés són molt limitades. 
 
- Us recordem que per fer efectiva la inscripció a les activitats extraescolars, cal 
haver pagat la quota de soci de l' AMPA d'enguany, i a més a més haver ingressat 
l'import corresponent als 2 primers mesos de les activitats escollides (15x2=30€ per 
cada activitat d'una hora de durada). 
 
- Estem estudiant, pel proper curs 2011-2012, la possibilitat d´engegar un projecte de  
reutilització de llibres. Pensem que tant a nivell pedagògic pels nens com a nivell 
econòmic per les famílies, és una bona iniciativa. Es per això que ens agradaria 
conèixer la vostra opinió i saber si estaríeu interessats a col�laborar activament. Us 
podeu adreçar al local de l´ AMPA o via email per fer-nos arribar les vostres opinions.  
 
- La Comissió de pares i mares està organitzant una caminada popular al Santuari 
de Falgars el proper 23 d´ octubre. Us en informarem en breu. 
 
Finalment, us recordem que la propera reunió es farà el dilluns dia 4 d’octubre a les 
21.00h a la biblioteca de l´ Escola. Us hi esperem !!! 
 
AMPA La Sèquia    www.edu365.cat/ampalasequia  

Aprofita aquest espai per fer les teves preguntes, dubtes, queixes i suggeriments. 
 
Des de l’ AMPA intentarem respondre i donar solucions a totes elles. Pensa a 
deixar un telèfon de contacte o una adreça de correu per poder contestar !! 
 
Ens les pots fer arribar retallant aquest full i portant-lo al local de l’ AMPA o fer-nos 

arribar un e-mail a l'adreça:  ampalasequia@edu365.cat 

 
També podeu consultar les activitats a:  www.edu365.cat/ampalasequia  

Recordareu que el curs passat varem intentar  
engegar un HORT a l’ Escola . Necessitem algun 
voluntari (pare, mare, avi, àvia) que ens ajudi.  
De moment, fins que no puguem dur-lo a terme,  
ens hem marcat l' objectiu (cosa que fins ara no  
es fa), junt amb la direcció de l' Escola i la  
resta de personal implicat, d' iniciar la recollida  
selectiva de les deixalles i restes orgàniques de la cuina i del 
menjador, amb la finalitat de que part d’aquestes restes les puguem 
transformar en adob orgànic.  
Per que això sigui possible, es faran les gestions amb l’ajuntament 
per que ens instal·li els contenidors necessaris. 

Telèfon: 
Mail: 

Volem oferir a totes les famílies de l’ Escola, però en especial a la dels 
alumnes que s’inscriguin a les activitats extraescolars esportives, la 
possibilitat d’adquirir un xandall amb els colors i el logo de l’ AMPA. El 
preu serà de 30 euros, i si hi esteu interessats en podreu veure una mostra 
al local de l’ AMPA a principis d’octubre. 
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