
Butlletí AMPA 

Maig 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 16: Maig 2011 La Sèquia 
 

 
 

Benvolguts/des pares i mares, 
 

-En la darrera reunió que varem tenir el dia 7 d’ Ab ril  amb els 
representants del Departament d’ Ensenyament, se’ns va informar que 
finalment es col·locarà un mòdul prefabricat a la z ona de 
l’aparcament dels mestres, que quedarà a la mateixa  alçada que el 
pati del parvulari . Queda pendent de decidir la destinació d’aquestes 
noves aules, però en cap cas s’hi ubicaran els cursos de P3 i P4. Pel que 
fa a la resta de mancances de l’ Escola, per desgràcia encara no tenim 
cap compromís per escrit on se’ns asseguri res de res. 
 

-Davant de les notícies, rumors i comentaris que van apareixent en els 
diversos mitjans de comunicació sobre possibles canvis en el calendari i 
en els horaris del proper curs escolar, estem a l’espera de rebre’n alguna 
confirmació per part de la direcció de l’ Escola. 
 

-Com en el curs anterior, està previst organitzar un casal de 3 a 5, durant 
la jornada intensiva escolar, del dilluns dia 6 al dimecres dia 22 de juny. I 
també el casal d’estiu, des del 27 de juny fins el 29 de jul iol . 
 

-A partir d’aquest mes, les famílies nombroses  tindran més descompte 
en l’abonament al servei matiner , 15€/mes/nen en lloc de 20. I per tots 
els germans que en facin ús de forma esporàdica, 3€/dia en lloc de 5. 
 

-Finalment ja hem pogut ombrejar una part del pati de primària. El cost 
ha estat finançat totalment per l’ AMPA. També s’han repintat les pistes 
de bàsquet, futbol i la nova pista de voleibol, així com s’han incorporat 2 
pneumàtics de tractor al patí de primària. La subvenció rebuda del Pla 
Català de l’ Esport es destinarà a ampliar el mater ial del gimnàs . 
 

-Pel proper curs quedarà vacant el càrrec de President de l’ AMPA . 
Des de la junta demanem que qualsevol mare o pare interessat assisteixi 
a les properes reunions fins a final de curs. 

Aprofita aquest espai per fer-nos arribar les teves preguntes, dubtes, 

queixes i suggeriments. Des de l’ AMPA intentarem atendre-les 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 a la bústia de l’ AMPA o fer-nos arribar un e-mail 

a l' adreça següent:  ampalasequia@edu365.cat 

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 2 de Maig , a 
les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. 
 

Aquest proper diumenge dia 1 de Maig , té 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. Es necessiten voluntaris/ 
col·laboradors per a l’organització de les diferents activitats previstes. 
 

Dilluns dia 2  es farà la reunió informativa sobre les colònies de P5 a les 17 
h. Com ja va sent habitual, l’ AMPA posarà a disposició de les famílies 
sòcies un servei de monitoratge gratuït per tal que hi podeu assistir.  
 

Recordeu aquesta altra data: el dissabte dia 21 de Maig celebrarem una 
nova edició ( i ja en van 5 !! ) de la FESTA de l’ ESCOLA . Quan la comissió 
de festes tingui tancat el programa, us en informarem detalladament. 
 

Les activitats extraescolars finalitzen aquest mes de maig . Esperem 
poder-vos informar abans que acabi el curs de la nova proposta d’ activitats 
pel curs vinent. Recordeu que falta passar el rebut del període març - maig.  

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Maig 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DILLUNS Dia 2  
Crema de pastanaga (pastanaga, 
patata, ceba) 
Salsitxes (porc) a la planxa i pat freg 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 3 
Arròs a la cassola (sofregit, costella, 
calamars, sípia) 
Tires filet lluç arreb past i blat m 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 4 
Cigrons amb suc (sofregit costella 
xistorra) 
Llonzat planxa i enciam 
Pa i gelat 
 
DIJOUS Dia 5 
Mongeta tendra i patata 
Cuixes pollastre al forn amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 6 
Espaguetis italiana (sofregit, format) 
Llenguado arreb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
--------------------------------------------------- 
DILLUNS Dia 9 
Llenties guisades (arròs i sofregit) 
Ous durs farcits de tony. i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 10 
Col i patata gratinat 
Mandonguilles casolanes (vedella 
porc) guisades 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 11 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Rosada arreb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 12 
Crema de porros 
(porros,patates,cebes) 
Pizza de (pernil cuit, xamp) i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 13 
Patates guisades (sofregit) 
Pollastre sencer forn 
Pa i fruita seca 

DILLUNS Dia 16  
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, 
sofregit, pa ratllat) 
Truita de patata enciam i blat m. 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 17 
Cigrons amb bledes 
Pits gall d'indi arreb i tomaq a. 
Pa i préssec i pinya amb almívar 
 
DIMECRES Dia 18 
Macarrons gratinats (sofregit, carn,llet, 
formatge grat.) 
Calamars planxa i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 19 
Amanida russa (pat, past, m.tendra, 
pèsols, ous durs, pernil cuit, tonyina) 
Llom al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 20 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets llenguado arreb i pastanaga a. 
Pa i flam 
--------------------------------------------------- 
DILLUNS Dia 23 
Amanida d'espirals tres colors 
(formatge, pinya, gambetes, olives) 
Croquetes de peix (lluç) i tomàquet a. 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIMARTS Dia 24 
Brou de carn (verdura, ossos vedella i 
pollastre, pasta) 
Llibrets de llom enciam i soja 
Pa i gelat 
 
DIMECRES Dia 25 
Pastís de patates (ou dur, tonyina, 
tomàquet, olives, pebrot, anxoves) 
Hamburgueses (ved/porc) planxa 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 26 
Arròs a la marinera 
Cues de rap forn enciam i olives 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 27 
Mongetes seques amanides 
Rodó gall d'indi forn amb pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 

DILLUNS Dia 30  
Fideuà (sofregit, brou de peix, petxines, 
gambetes) 
Filets de bacallà arreb enciam i pastanaga 
Pa i iogurt 

DIMARTS Dia 31 
Llenties d'estiu (tomàquet, arròs, 
enciam, olives) 
Pollastre al forn (sofregit) 
Pa i fruita del temps (*) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 
Setmana temàtica- Artistes 

P5 – Reunió colònies   6è - Proves 
d’Avaluació 

6è - Proves 
d’Avaluació 

9 10 11 12 13 
Colònies 1r i 2n- 
Mas Gircós (Besalú) 
 
Colònies 5è i 6è- 
Camp aprenentatge 
del Montsec 

Colònies 1r i 2n- 
Mas Gircós (Besalú) 
 
Colònies 5è i 6è- 
Camp aprenentatge 
del Montsec 

 
 
 
Colònies 5è i 6è- 
Camp aprenentatge 
del Montsec 

6è –a les 21h 
“Cantània” 
Teatre 
Kursaal 

5è i 6è- 
Trobada 
esportiva del 
Consell 
d’Infants 
(Congost) 

16 17 18 19 20 
 

21 

Colònies P5- 
Can Miqueló 
(Centelles) 
 
Colònies 3r i 4t- 
St. Quirze Safaja 

Colònies P5- 
Can Miqueló 
(Centelles) 
 
Colònies 3r i 4t- 
St. Quirze Safaja 

6è- Sortida a TV3 
(Fish & Chips) 
 
 
Colònies 3r i 4t- 
St. Quirze Safaja 

5è A i B- 
Sortida a la 
Seu de 
Manresa 

FESTA DE 

L’ESCOLA 

23 24 25 26 27 
2n A- Sortida a La 
Culla (Manresa) 
 
5è A- Parc de Trànsit 

2n B i C- Sortida a La 
Culla (Manresa) 

 
 
 
5è B- Parc de Trànsit 
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