
Butlletí AMPA 

Abril 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 15: Abril 2011 Escola La Sèquia 
 

 
 

Benvolguts/des pares i mares, 
 

- En el darrer Consell Escolar del dia 10 de Març  es va  informar que 
finalment el nombre d’ alumnes pre-inscrits  a P3 pel curs vinent ha 
estat d’un total de 80 (33 dels quals germans  d’alumnes actuals de l’ 
Escola). Per tant, es confirma que hi haurà 3 nous grups dels més petits. 
 

Un dels efectes d’això serà la dificultat afegida d’organitzar les activitats 
extraescolars del proper curs, i hi ha una proposta que totes comencin a les 
17h, un cop acabat l’horari escolar. Pels alumnes d’infantil sense germans a 
primària podria haver-hi un servei de ludoteca entre les 16.30 i les 17h...  
 
- La junta directiva de l’ AMPA està decidida a engegar, de cara al curs 
vinent, la proposta de la reutilització dels llibres de text en el cicle 
mitjà (3er/4rt) i/o superior (5è/6è) de primària . Per a les famílies que hi 
participin, això pot suposar un important estalvi de diners. Però, per a poder-ho 
dur a terme, necessitem, a part i evidentment de la participació dels mestres, la 
col·laboració d’un nombre suficient de mares i pares que s’hi impliquin. 
 

En aquest darrer Consell Escolar es va aprovar aque sta proposta i s’ està 
començant a redactar el projecte. Us en informarem convenientment. 
 
- Pel que fa a la rua de Carnestoltes, la comparsa de l’ Escola “Els bolets 
al bosc” va tenir 205 participants (65 famílies), i al dinar de germanor 
després de la Transèquia varem ser 31 famílies (117 persones). Com 
sempre, donar les gràcies a la Comissió de festes per la fe ina feta . 
 

- Finalment, tot està a punt per a ombrejar una part del pati de primària. 
 

- I us demanem disculpes pel retard en el cobrament d els rebuts del 
mes de febrer, que s’han passat aquesta setmana . Les quotes de les 
activitats extraescolars dels mesos de març, abril i maig, que són les que 
hi ha pendents de cobrar, es passaran a principis de maig. 

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 i informacions d’interès a: 
http://ampalasequia.wordpress.com 

RECORDATORIS 
 

La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dillu ns dia 4 d’ 
Abril , a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 

El diumenge dia 3 d’ Abril , de 10 a 14h, tindrà lloc la 2a edició de la 
Sèquia-Esport . Es necessiten mares i/o pares col·laboradors . 
També esperem que us hi hagueu inscrit en alguna activitat. 
 

Recordeu aquesta altra data: Diumenge dia 1 de Maig , també tindrà 
lloc la 3a edició de la Festa Esportiva de Manresa , que organitza la 
FAMPA (Federació d’ AMPA’s de Manresa) a la zona esportiva del 
Congost. També es necessitaran voluntaris/col·laboradors per a 
l’organització de les diferents activitats previstes. 
 

Finalment, recordar-vos que aquest any la diada de Sant Jordi 
s’escau en plena Setmana Santa i no es farà la venda de roses. 

Telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Abril 2011 Penja’m a la nevera 
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