
Butlletí AMPA 

Novembre 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 19: Novembre 2011 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 

Benvolgudes famílies , 
 

Per fi podem dir que ha arribat la tardor i la pluja, amb la celebració de la festa 
de la castanyada i el canvi d’horari solar. 
 

-La comissió permanent de l’ AMPA s’ha tornat a reunir amb el Departament d’ 
Ensenyament aquesta setmana. I properament rebrem la visita dels regidors d’ 
Ensenyament  i de la Via pública de l’ Ajuntament.  Més informació al respecte 
en el proper butlletí. 
 

 -Curs de català gratuït per a famílies nouvingudes : finalment es porta a 
terme tots els dijous de 15.00 a 15.45h  a la biblioteca de l’escola. Hi ha de 
moment una vintena d’assistents. 
 

-Durant aquest mes de novembre es retornarà la diferència de 8.78 euros 
dels llibres de P4 i P5 . El mateix per les famílies a les que s’ha de retorn ar 
l’ import d’un o més llibres o aquelles que van fer  l’ ingrés de les activitats 
extraescolars que finalment no s’han pogut fer  per manca d’inscrits. 
 

-L’activitat extraescolar de Ludoteca pels alumnes d e P3 tampoc no es 
podrà dur a terme per manca d’inscrits. 
 

-Finalment van arribar els llibres que hi havia pendents. Volem donar les 
gràcies a les persones que han col·laborat en aquesta comissió, en especial a 
la Lídia. Esperem poder  tornar a comptar amb tu l’any vinent. 
 

-El servei matiner del mes de setembre , que des d’aquest curs es gestiona 
apart del de menjador, es cobrarà junt amb el d’octubre en un únic rebut a 
principis de novembre. Disculpeu les molèsties. 
 

-El servei de menjador del mes de setembre dels alum nes de P3  també es 
cobrarà junt amb el d’octubre en un únic rebut a principis de novembre. 
 

-Hi ha la possibilitat d’organitzar un casal per les vacances de Nadal . Serien 2 
torns de 4 dies, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener. Si us pot 
interessar, podeu fer la preinscripció al local de l’ AMPA.   
 

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@gmail.com 
 

Podeu consultar les activitats i informacions d’interès a internet: 

http://ampa.escolalasequia.cat 

RECORDATORIS 
 

La propera reunió de junta de l’ AMPA serà el dillu ns 
dia 7 de novembre , a les 21h a la biblioteca de l’escola. 
Totes les famílies membres de l’ AMPA podeu assistir-hi. 
 

Ja es va informar que ha quedat vacant el càrrec de President de 
l’AMPA . Des de la junta demanem que qualsevol mare o pare 
interessat assisteixi a la propera reunió. 
 
Assemblea anual de l’ AMPA : està convocada el dill uns dia 28 
de novembre a les 21h. Rebreu la convocatòria amb l ’ordre del 
dia la setmana abans. Esteu convidats a assistir-hi . 
 

Loteria de Nadal (nº 53.385):  els talonaris i participacions estaran a 
la venda, fins a principis de desembre o fins que s’esgotin, al local de 
l’ AMPA dins del seu horari habitual. Preu 3€/participació . Preu del 
talorari de 50 participacions, 150€. Molta sort !  

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Novembre 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIMECRES Dia 2 
Llenties i arròs amanides 
Hamburgueses amb suc (vedella, porc, ceba) 
Pa i flam 
DIJOUS Dia 3 
Mongeta tendra i patata 
Pits gall d'indi arrebossats amb enciam i blat moro 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
DIVENDRES Dia 4 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Rosada arrebossada i pastanaga amanida 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 7 
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Escalopa de vedella amb enciam i pebrot 
Pa i iogurt 
DIMARTS Dia 8 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos de vedella i 
porc, pasta) 
Cuixes de pollastre al forn amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) 
DIMECRES Dia 9 
Cigrons amb bledes 
Truita de patates (amb ceba) i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
DIJOUS Dia 10 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, formatge) 
Filets de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
DIVENDRES Dia 11 
Arròs a la juliana (sofregit, m. tendra, coliflor, 
pastanaga, pèsols) 
Mandonguilles guisades 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 14 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets llenguado arrebossats amb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
DIMARTS Dia 15 
Col i patata gratinat 
Pastissets carn casolans (ved, porc, form) pastan. 
Pa i iogurt 
DIMECRES Dia 16 
Espaguetis italiana (sofregit, formatge) 
Medallons de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 2 3 4 

  

Dia Festiu 

 

3r, 4t, 5è i 6è – 
Fira Mediterrània 
“Les trifulgues 
dels germans 
Garapinyada” 
Cia. Teatre Mòbil 
Teatre 
Conservatori 

  

7 8 9 10 11 

   
 
P3, P4 i P5 – 
“Menuda” 
Teatre 
Conservatori 

 
5è – Sortida per 
la ciutat per 
conèixer 
escultures 
significatives. 

14 15 16 17 18 

     

21 22 23 24 25 

     

28 29 30   
 

    

 

DIJOUS Dia 17 
Sopa de brou (verdura, gallina, pasta, ossos i 
pilotetes de vedella i porc) 
Escalopa porc arrebossada, enciam i blat moro 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
DIVENDRES Dia 18 
Pèsols amb patates 
Croquetes de pollastre amb tomàquet i enciam 
Pa i flam 
 
DILLUNS Dia 21 
Mongeta tendra i patata 
Rodó gall d' indi al forn amb pastanaga 
Pa i iogurt 
DIMARTS Dia 22 
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Hamburgueses (vedella, porc) a la planxa i 
patates fregides 
Pa i fruita del temps (*) 
DIMECRES Dia 23 
Sopa de peix (lluç, calamars, sípia, sofregit, pa 
ratllat) 
Cuixes de pollastre al forn amb suc 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
DIJOUS Dia 24 
Crema de pastanaga (pastanaga, patata, ceba) 
Pizza de pernil cuit i tonyina amb enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
DIVENDRES Dia 25 
Raviolis al forn (sofregit, beixamel) 
Cues de rap al forn (sofregit, picada) 
Pa i formatge fresc 
 
DILLUNS Dia 28 
Tallarines (sofregit, formatge) 
Filet de limanda arrebossat i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
DIMARTS Dia 29 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Cuixes de pollastre al forn amb suc 
Pa i iogurt 
DIMECRES Dia 30 
Arròs a la marinera 
Truita de gambetes i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 


