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Octubre 2011 

Precs i Preguntes: 

Nº 18: Octubre 2011 La Sèquia 
 

Benvolgudes famílies , 
 

Sigueu benvinguts a aquest nou curs escolar, que comença amb el 
nombre màxim d’aules obertes i d’alumnes matriculats, prop de 520. 
 

-Ja ha començat a funcionar el mòdul prefabricat on s’hi han ubicat les 
dues aules de P5. Després de les gestions realitzades per la direcció de 
l’escola i per l’AMPA, s’ha aconseguit del Departament la millora dels 
accessos (nova porta d’emergència al pati de primària i la po rta més 
gran d’accés al pati d’infantil ). 
 

-Queda pendent un any més, per part de l’ Ajuntament, la millora dels 
accessos al voltant de l’escola. Demanem, com cada any, molta 
prudència i paciència als conductors i vianants  en les estones 
d’entrada i sortida dels alumnes de l’escola. 
 
 -Curs de català gratuït per a famílies nouvingudes : esperem poder 
tornar-lo a fer, una vegada disposem de l’espai i l’horari concrets. 
 

-La festa esportiva d’aquest curs tindrà lloc el mes de febrer , i es farà 
conjuntament amb l’escola, donada la temàtica esportiva d’ enguany. 
 

-Informació important per a les famílies d’alumnes d e P4 i P5: per un 
error de càlcul en el preu del material didàctic (llibres), l’ import que heu 
ingressat és més gran que el correcte, per la qual cosa us demanem 
disculpes i us informem que la diferència de 8.78 euros us serà 
abonada . Properament us informarem de com i quan es farà.  
 

-El mateix per la resta de famílies a les que s’ha d e retornar l’ import 
d’un o més llibres o aquelles que han fet l’ ingrés  de les activitats 
extraescolars que finalment no es poden fer per man ca d’inscrits . 
 

-Servei matiner del mes de juny passat : per segon any consecutiu, NO 
es va cobrar  aquest servei a les famílies dels alumnes abonats  durant 
tot el curs, per acord de la junta de govern, donat el balanç d’ingressos i 
despeses del mateix. 

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 dillun s dia 
3 d’octubre , a les 21h a la sala de 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. 
 
Activitat de gimnàstica per a mares : com el curs passat, tindrà lloc 
a l’escola els dimecres, de 21.15 a 22.15h . Inici el dia 5/octubre. 
Preu 5€/mes . Més informació i inscripcions al local de l’ AMPA. 
 

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 25 participacions, 75€. Molta sort !  

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Octubre 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DILLUNS Dia 3  
Arròs a la marinera 
Filets de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 4 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Pollastre rostit (sofregit) i daus de pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 5 
Raviolis al forn (sofregit, beixamel) 
Croquetes de pernil, enciam i blat de moro 
Pa i flam 
 
DIJOUS Dia 6 
Puré de patates amb carn (sofregit, 
vedella, porc, formatge gratinat) 
Calamars a la planxa i tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 7 
Llenties guisades (arròs i sofregit) 
Hamburguesa vedella i porc planxa i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
-------------------------------------------------------------------- 
DILLUNS Dia 10 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Truita ceba i patates amb tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 11 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, 
formatge grat.) 
Filets de llenguado arreb. enciam i blat de m. 
Pa i iogurt 
 
DIMECRES Dia 12 - FESTA 
 
DIJOUS Dia 13 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, sofregit, 
pa ratllat) 
Fricandó vedella forn amb daus pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 14 
Mongeta tendra i patata 
Croquetes de pollastre amb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 

DILLUNS Dia 17  
Fideus al forn (sofregit, xoriç, pernil) 
Crestes de tonyina, enciam i soja 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 18 
Cigrons amanits (oli oliva, cansalada) 
Escalopa vedella arrebossada i tomàquet a. 
Pa i préssec i pinya amb almívar 
 
DIMECRES Dia 19 
Crema de carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Salsitxes de porc al forn i patates fregides 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 20 
Col i patata gratinats 
Rodó de gall dindi al forn amb xampinyons 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 21 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
------------------------------------------------------------------------ 
DILLUNS Dia 24 
Brou de carn (verdura, ossos ved i poll, pasta) 
Cuixes de pollastre al forn -sofregit de ceba 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 25 
Pèsols amb patates 
Mandonguilla guisada (vedella i porc) i pèsols 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIMECRES Dia 26 
Mongetes seques amb suc (sofregit, 
patates, costella, xistorra) 
Bunyols de bacallà i enciam 
Pa i fruita seca 
 
DIJOUS Dia 27 
Arròs a la cassola (sofregit, costella, calamars) 
Filets de rosada arrebossats, enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 28 
Espaguetis a l’italiana (sofregit, formatge) 
Truita de gambetes i pastanaga amanida 
Pa i iogurt 
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