
Butlletí AMPA 

Juny 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 17: Juny 2011 La Sèquia 
 

 
 

 
Benvolguts/des pares i mares, 
 

-Ja han començat les obres per la col·locació del mò dul prefabricat 
a la zona de l’aparcament dels mestres, que quedarà  a la mateixa 
alçada que el pati del parvulari . S’hi ubicaran les dues aules de P5. Pel 
que fa a la resta de mancances de l’ Escola, hi ha el compromís del 
Departament de millorar els accessos i engrandir les portes. 
 

-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. En el 
Consell Escolar de dijous dia 26 de maig, encara no  es va poder 
concretar res . 
 

-En el casal de 3 a 5 de la tarda, durant la jornada intensiva escolar, del 
dilluns dia 6 al dimecres dia 22 de juny, hi ha 55 alumnes inscrits.  
 

-El projecte de reutilització de llibres  que es volia engegar de cara al 
curs vinent, s’haurà d’ajornar un any  degut a què les editorials renoven 
una part del catàleg de llibres. 
 

-La festa del dia 21 de maig  va ser tot un èxit d’assistència i es va 
deixar el nivell molt alt per a la propera edició. Felicitacions a la 
comissió de  festes !!! . 
 
-Ja es va informar que 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. 
 
Que passeu un molt bon estiu i ens retrobem al setembre !!! 

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 20 de 
juny , a les 21h a la sala de la biblioteca de l’ Escola. La reunió 
prevista pel primer dilluns de mes s’ha avançat al dia 30 de Maig. 
Disculpeu les molèsties. 
 

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.  
 

Del casal d’estiu, que tindrà lloc des del 27 de juny f ins el 29 de 
juliol, properament s’obrirà el període d’inscripci ó. Ja en rebreu 
la informació i el full d’inscripció. La reunió informativa del mateix 
tindrà lloc en els propers dies . 
 

Recordeu-vos de signar i retornar a l’ Escola el fu ll de 
compromís que us varen entregar, així com la confir mació de la 
continuïtat dels vostres fills pel curs vinent. 
 

Nom i telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats Juny 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIMECRES Dia 1 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos 
ved i porc, pasta) i pilotetes (ved i porc) 
Filets llenguado arreb enc i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 2 
Arròs a la juliana (sofregit, m. tendra, 
col·i·flor, pastanaga, pèsols) 
Pits pollastre arreb. i pastan ratllada 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 3 
Amanida russa (pat, past, m.tendra, 
pèsols, ous durs, pernil cuit, tonyina) 
Fricandó de vedella amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 6 
Mongeta tendra i patata 
Llonzat arreb enciam i tomàq 
Pa i gelat 
 
DIMARTS Dia 7 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Cuixes pollastre al forn amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 8 
Amanida d'espirals tres colors 
(formatge, pinya, gambetes, olives) 
Llenguado arreb. tom. i past. a. 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 9 
Mongetes seques amanides 
Croquetes de peix i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 10 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Hamburgueses (porc) amb suc i  
pastanaga daus 
Pa i fruita del temps (*) 

DILLUNS Dia 13  
FESTA: no hi ha servei 
 
DIMARTS Dia 14 
Llenties i arròs amanides 
Truita patata amb tomàquet  i olives 
Pa i flam 
 
DIMECRES Dia 15 
Amanida d'estiu (patates, pastanaga, 
tomàquet, ous durs, olives) 
Calamars a la planxa amb enciam i 
blat de m. 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 16 
Vichyssoise (porros, patates, cebes) 
Cuixa de gall d'indi al forn 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 17 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, 
llet, formatge grat.) 
Rosada arreb. amb enciam i soja 
germinada 
Pa i préssec i pinya amb almívar 
 
DILLUNS Dia 20 
Arròs xinès (pèsols, truita, pernil cuit, 
tonyina) 
Filets de lluç arreb enc i olives 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 21 
Pèsols amb patates 
Mandonguilles guisades 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 22 
Fideuà (sofregit, brou de peix, 
petxines, gambetes) 
Pits de pollastre arreb i tomàquet a. 
Pa i gelat 
MENÚ ÚLTIM DIA 

JUNY 2011 
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Dia festiu: 
Segona Pasqua 
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Inici del 
període de 
vacances 
d’estiu 

 
Sant Joan 

27 28 29 30 1/juliol 
 
Inici del 1er 
torn del casal 
d’estiu 

  
Lliurament 
d’informes de 
11.30h a 14h 

 
Lliurament 
d’informes de 
9h a 11.30h 

 

 


