
Butlletí AMPA 

Març 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 14: Març 2011 La Sèquia 
 

 
 
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 , sembla ser que, 
donada l’ evident manca d’espai a l’ interior de l’ Escola, aquell ha tingut 
la brillant idea de col·locar un bolet monumental a la part exterior. 
 
Està per veure, depenent de les dimensions que tingui, si serà al pati de 
primària o al recinte del teòric pàrquing de vehicles dels mestres, sota el 
pati del parvulari.  
 

- Un cop acabades a finals de febrer les pre-inscripcions del curs vinent, 
demanarem una nova reunió amb els nous responsables del 
Departament d’ Ensenyament a la Catalunya Central. 
 

- Us animem a participar especialment aquest any a la rua del 
Carnestoltes infantil del dia 13. 
 

CAL SEGUIR DEFENSANT LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 
 
 
- 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’impliquin en el projecte. 
 
- Està previst de convocar una reunió informativa al respecte. Us en 
informarem convenientment. 

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.edu365.cat/ampalasequia  

RECORDATORIS 
 

La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dillu ns dia 7 de 
Març , a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 

Al Casal de la setmana blanca , degut al poc nombre d’ inscrits, el 
servei de menjador i el casal de tarda tindran lloc a l’ Escola Bages. 
  

El diumenge dia 13 de març  es celebra el Carnestoltes infantil de 
Manresa. Ens disfressarem de bolets i boletaires i protestarem contra 
el tercer bolet que ens posa a l’ Escola el Depart. d’ Ensenyament. 
 

El diumenge dia 20 de març , una nova edició de la caminada -
pedalada de la Transèquia . Com cada any, acabarem amb un dinar 
de germanor a l’ Escola. Més informació properament... 
 

Taller gratuït : El meu fill no em fa cas, eines pràctiques per posar-hi 
solució, els dijous 10,17,24 i 31/març, de 15.15 a 16.45h, al Servei de 
suport a les famílies de l’Aj. Manresa, c/ Canal 6, 1er. Tel. 938752310  

Telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Març 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                    

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 
 
Setmana 
blanca 

    

7 8 9 10 11 
  3r A-Taller 

de ceràmica 
a l’escola 
d’art 

P3- Sortida a 
la fundació 
Miró 

 

14 15 16 17 18 
 P4- Sortida a 

la granja “El 
Mujal” 
(Navàs) 

3r B-Taller 
de ceràmica 
a l’escola 
d’art 

  

21 22 23 24 25 
3r i 4t- 
Sortida a 
l’Auditori 
“L’arbre de 
la música” 

 4t A-Taller 
de ceràmica 
a l’escola 
d’art 

1r i 2n- 
Sortida amb 
tren. Sant 
Vicenç de 
Castellet 

 

28 29 30 31  
  4t B-Taller 

de ceràmica 
a l’escola 
d’art 

  

 

 


