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Benvolguts/des pares i mares, 
 
En el darrer Consell Escolar del passat dijous dia 16 de desembre, la 
direcció de l’ Escola va informar d’un tema molt preocupant i que té un 
excepcional interès per a tots els que formem part de l Escola: 
 
El DEPARTAMENT D’ EDUCACIÓ TÉ LA INTENCIÓ DE TORNAR A 
INTRODUIR 3 AULES DE P3 EN EL PROPER CURS.  
Des de l’ Escola diuen que és una decisió ja presa per l’ Administració, 
totalment en contra de l’opinió del claustre de mestres. Cal doncs una 
resposta contundent per part de l’ AMPA per poder-ho tirar enrere. 
 
L’ Escola va ser dissenyada per a tenir una capacitat per a 450 
alumnes, 2 línies des de P3 fins a 6è, amb 25 nens/es per aula, i en 
l’actualitat ja tenim 2 cursos amb 3 línies (P5 i 2on) i diverses aules 
amb 27 alumnes (el màxim legal permès) amb la qual cosa ja es 
supera la capacitat màxima. El curs vinent el tema empitjorarà, doncs 
només marxaran de l’ Escola els 26 alumnes de 6è que hi ha, però 
n’entraran 75 a P3, cosa que suposarà un total de 525 alumnes.  
 
Varem començar la mobilització en contra l’endemà mateix, repartint 
una circular informativa i iniciant la recollida de signatures i difonent 
la informació als mitjans de comunicació locals, però NO 
DESCARTEM CAP TIPUS D’ACTE REIVINDICATIU, per la qual cosa 
us demanem, pel bé dels nostres/vostres fills/es, que us mantingueu a 
l’expectativa i informats sobre els esdeveniments, sobretot perquè 
s’inicia el període de vacances de Nadal i no tenim gairebé marge de 
temps per a reaccionar i fer sentir la nostra total oposició.  
 
Bones festes per a tots i feliç any 2011 ! 

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 
 
La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dilluns dia 10 de Gener, 
a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 
En l’ Assemblea general anual de l’ AMPA que va tenir lloc el dia 16 de 
Desembre, es van ratificar els 4 càrrecs de la junta i es va aprovar l’estat de 
comptes de l’ Associació. 
 
El número premiat amb la panera de Nadal, coincidint amb les 3 darreres 
xifres del sorteig de la ONCE del dia 15, va ser el 838. La data límit per 
recollir-la era el dimarts dia 21, per tant, si no apareix la persona afortunada, 
el contingut de la panera es donarà al Banc dels aliments de Manresa. 
 
En les eleccions a membres del Consell Escolar de lloc fa pocs dies, en 
representació de les famílies, van resultar escollides la Rosa Espinalt i la 
Pilar Llort. Des d’aquí les volem felicitar i desitjar que facin una bona i 
responsable feina. I la Rosa Garcia seguirà com a representant de l’ AMPA. 

Telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats 

                                                                                                                                          

Penja’m a  
la nevera 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA
 GENER 2011 

MENÚS DEL MENJADOR GENER 2011 

GENER 2011 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3 4 5 6 7 
     

Festa de 
lliure 
elecció 

10 11 12 13 14 
     

17 18 19 20 21 
     

24 25 26 27 28 
  

1r i 2n- Teatre 
Conservatori 
“Guyi Guyi” 
 

 
4t- Sortida 
Althaia 

  

31     
     

 
 


