
Butlletí AMPA 

Novembre 2010 

Precs i Preguntes: 

Nº 13: Nov 2010 La Sèquia 
 

Benvolguts pares i mares:  
 
Ja estem en plena tardor, temps de bolets, castanyes i mandarines. 
 
Us volem informar que la sortida al Santuari de Falgars  del dia 23, 
ha estat un èxit rotund , tant d’organització com de participació. 
Un total de 117 persones, 62 adults i 55 nens de 31 famílies , han 
participat en aquesta sortida organitzada per l’ AMPA. 
Des d’ aquí volem engrescar, a tots aquells que no heu participat en 
cap sortida, a fer-ho en les properes excursions, organitzades per la 
Comissió d’ Espai de Mares i Pares de l ’AMPA .  
  
Els talonaris i participacions de la loteria de Nadal del  nº 58.373 , 
estaran a la venda fins a principis de desembre al local de l’ AMPA 
dins l’ horari habitual. 
 
L ’ Assemblea general anual de l’ AMPA, tindrà lloc a f inals de  
novembre o principis de desembre . Us convocarem amb la  
deguda antelació. 
 
Un projecte que està en període de construcció, és el casal  
de la Setmana Blanca, del 28 de Febrer al 4 de març . 
L’ AMPA vol oferir a totes les famílies un casal amb esports , 
activitats de lleure, i altres sorpreses, per nens/es de P3 fins a 6è. 
Les possibilitats d’ horari seran molt diverses, de 9:00 a 13:00, 
de 9:00 a 15:00 amb menjador, i de 9:00 a 17:00 hores, també 
amb menjador inclòs. Els preus , encara estan per definir, però us 
informaren durant aquest trimestre. . 
 
La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dillu ns dia 8 de 
Novembre , a les 21:00 hores a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 
Moltes gràcies i fins la propera. 

Aprofita aquest espai per fer-nos saber les teves preguntes, 
dubtes, queixes i suggeriments. 
Des de l’ AMPA intentarem respondre i donar solucions a totes. 
Pensa a deixar-nos un telèfon de contacte o una adr eça de 
correu per poder contestar !!  
Ens les pots fer arribar retallant aquest full i portant-lo al local o la 
bústia de l’ AMPA o fer-nos arribar un e-mail a l' adreça següent:  
ampalasequia@edu365.cat 
 
També podeu consultar les activitats a: www.ed u365.cat/ampalasequia  

Resum de les inscripcions a les activitats extraescolars:  
           
ACTIVITAT P3 P4 P5 1P 2P 3P 4P 5P 6P Total 
           
Danses i c.  2 9       11 
Esports  9 5       14 
Expressió c.   8       8 
Psicomotricitat  2 2       4 
Manualitats  2 9       11 
Gimnàstica  11 6 8 6 3 3 3  40 
Natació  15 10 7 7 4 4 3  50 
Patinatge  1 4 3 7   1  16 
Atletisme    1 12  1   14 
Futbol sala    2 15 9 2 3  31 
Judo    7 3 2 4 2  18 
Mini - bàsquet    6 7   2 1 16 
           
TOTALS 0 42 53  34            57 18 14 14 1 233 
 

Telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats Penja’m a  
la nevera 
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