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Benvolguts/des pares i mares, 
 
En relació a la decisió del Departament d’Ensenyament d’introduir a la 
nostra Escola per al curs vinent 3 nous grups de P3, la comissió 
permanent constituïda per lluitar-hi en contra ha dut a terme les 
següents accions fins ara: 
 
-Recollida de signatures contra aquest nou bolet o bony a l’Escola. 
 
-Cassolada el divendres dia 14 al matí, abans de l’entrada a l’Escola. 
 
-Presentació d’una moció en contra de la proposta en el Ple de 
l’Ajuntament de Manresa, la qual va ser aprovada per unanimitat de 
tots els regidors assistents, el dilluns dia 17 de gener al vespre. 
 
-Col·locació d’una pancarta de protesta en el pont de ferro del tren a la 
carretera de Vic, prop de la Delegació d’Ensenyament, el dimarts 18. 
 
-Reunió amb els responsables del Departament d’Ensenyament a la 
Catalunya Central, el dijous dia 20 de gener al matí, per exposar les 
raons de la negativa de l’AMPA a acceptar aquesta decisió totalment  
injusta contra la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills/es. 
 
-Reunió de la FAMPA de Manresa amb la regidora d’Educació de 
l’Ajuntament, el dimecres dia 26 de gener al vespre. 
 
-Nova reunió de la comissió permanent el dijous dia 27 de gener a les 9 
del vespre, per a determinar noves mesures de protesta. 
 
-A més a més hem intentat que tots aquests actes reivindicatius hagin 
tingut el màxim de repercussió en els mitjans de comunicació locals. 
 
CAL SEGUIR DEFENSANT LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 

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 7 de 
Febrer, a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 
Jornada de portes obertes per als nous alumnes del curs 2011-12: 
tindrà lloc la tarda del dijous dia 3 i el matí del divendres dia 4. 
Durant aquesta jornada és probable que es dugui a terme algun acte 
de protesta contra la decisió del Departament d’Ensenyament 
d’introduir a la nostra Escola per al curs vinent 3 nous grups de P3. 
 
El Casal de la setmana blanca es durà a terme entre el dilluns dia 
28 de febrer i el divendres dia 4 de març. 
En total hi ha inscrits 19 alumnes d’infantil i 22 de primària. 
 
Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les famílies que d’alguna 
manera o una altra han donat suport a la comissió anti tercera línia. 
 
 

Telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats 

                                                                                                                                          

Penja’m a la nevera 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA FEBRER 
2011 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 
     

7 8 9 10 11 
 ” Educació 

Infantil : 
Teatre 
Conservatori 
“La lluna la 
pruna” 

  

14 15 16 17 18 
   5è i 6è :  

Museu 
d’història de 
Catalunya i 
Cinema Imax. 

 

21 22 23 24 25 
Festes 
de la 
Llum 

3r A i B : 
Ajuntament 
de Manresa 

   

28     
Inici 
setmana 
blanca 

    

 

 


