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INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 
Benvolguts/des pares i mares, 
 
Ja s’acaba un altre any i arriba Nadal. Bones festes per a tots ! 
 
Us volem donar les gràcies per l’ èxit de col·laboració en el Gran 
recapte d’aliments que va tenir lloc a l’ Escola del dia 16 al 18. La 
solidaritat i l’ ajut als més necessitats és una cosa que no té preu. 
 
Aquest any, la rifa de la panera de Nadal serà diferent, vendrem 
calendaris de butxaca per 1€ amb la foto del pati amb tots els nens i 
nenes. Aniran numerats del 000 al 999 i la guanyarà qui tingui les 3 
darreres xifres del sorteig de l’ ONCE de dimecres dia 15/12/10. 
 
També volem destacar el gran èxit d’assistència a l’activitat de 
gimnàstica de manteniment per mares i pares, que té lloc els 
dimecres al vespre, hi ha més de 30 inscrites. Preu 5€ / mes. 
 
Aquest any, amb la targeta regal que Carrefour ens dóna per la 
compra dels llibres, comprarem altaveus per a tots els ordinadors 
de les aules de l’ Escola i també jocs de taula per al servei matiner. 
 
Estem començant a moure fils per a poder aconseguir finalment l’ 
ombrejat d’una part del pati de primària, la qual cosa comportarà 
una despesa molt important per part de l’ Ampa. 
 
Tal i com es va aprovar per unanimitat en la darrera reunió de junta 
del dia 8/Nov, amb una part dels diners que tenim dipositats a l’ Ampa 
actualment i que no es poden gastar, es va acordar de buscar la 
millor manera i més segura d’obtenir interessos d’aquesta reserva, 
per a poder reinvertir-los en la millora de la nostra Escola, ara que en 
aquests temps no podem comptar amb gairebé cap recurs públic. 

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 adreça 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.edu365.cat/ampalasequia 

RECORDATORIS 
 
Encara teniu a la vostra disposició, ara que ja ve l’ hivern, els buffs 
amb el logo de l’ Ampa, de color negre o vermell. Preu 3€ / unitat. 
 
Durant aquest mes es giraran els rebuts corresponents a les 
activitats extraescolars dels mesos de desembre i de gener. 
 
Els talonaris i participacions de la loteria de Nadal ja s’han acabat. 
Moltes gràcies a les mares i pares col·laboradors. 
 
L ’ Assemblea general anual de l’ AMPA tindrà lloc el dijous dia 
16 de Desembre a les 21h. Us enviarem l’ordre del dia properament. 
 
La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dijous dia 2 de 
Desembre, a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 

Telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats 

                                                                                                                                             

Penja’m a  
la nevera 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA
 DESEMBRE 2010 

MENÚS DEL MENJADOR DESEMBRE 2010 

DESEMBRE 2010 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  1 
Educació 
Infantil: 
Tallers de 
coeducació 

2 
Educació 
Infantil: 
Tallers de 
coeducació 

3 

6 7 8 9 10 
  

Festa lliure 
elecció 
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20 21 22 
Activitats de 
final de 
trimestre i 
lliurament 
d’informes 
 
Mitja 
jornada 

  
Visita del 
patge reial 

 

Bones Festes! 
 

Fins el dilluns dia 10 
de gener 


