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Precs i Preguntes: 

Nº 20: Desembre 2011 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 

Ja s’acaba el primer trimestre i amb ell l’any 2011 amb l’arribada de les festes i 
vacances de Nadal. 
 

-La comissió permanent de l’AMPA es va tornar a reunir amb el Departament d’ 
Ensenyament i el Regidor d’ Ensenyament darrerament per seguir reclamant 
les mancances que encara pateix la nostra escola. 
 

-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. 
L’horari seria de 9 a 1 del migdia, amb 15 minuts de marge en l’entrada i la 
sortida (de 8.45 a 13.15 h). Mínim de participants: 20 nens/es per torn. 
Preus:  50 €/ 1 torn – 90 €/ 2 torns    Germans: 45 €/ 1 torn – 80 €/ 2 torns 
Si esteu interessats, apunteu-vos fins el divendres  dia 2 a l’AMPA . 
Si hi ha prou nens/es, el pagament s’haurà de fer en efectiu com a màxim fins 
el dimarts dia 13 de desembre. 
 

-De cara al mes de gener i fins al maig, volem orga nitzar una nova activitat 
extraescolar , per P3-P4-P5 (divendres) i per 1er-2on de primària (dijous), 
anomenada Funny english  que barreja la dansa i l’expressió corporal amb 
cançons i jocs en anglès. Una forma lúdica d’entrar-hi en contacte. 
Possible reunió informativa al respecte durant aquest mes. 
Va ser aprovada pel Consell Escolar del dia 3 de novembre. 
Preu de l’activitat 15 €/mes. Mínim d’inscrits 10 alumnes per grup. 
 

-Devolució de l’import dels llibres de P4 i P5 : finalment l’import a retornar és 
de 11.6 € i s’abonarà en efectiu a les famílies entre dimarts dia 29 de novembre 
i divendres dia 2 de desembre, al local de l’AMPA en l’horari habitual 
d’obertura. 
La resta d’imports a retornar, d’activitats extraes colars no realitzades i 
llibres d’altres cursos, s’hauran retornat per tran sferència bancària . 
 

-En breu tindrem els calendaris de butxaca del 2012  de l’ Escola amb un 
dibuix original fet pel Jaume Gubianas, membre de l’AMPA, a qui volem agrair 
públicament la seva ajuda desinteressada. Es rifarà un xec de compra per valor 
de 150€ i un regal sorpresa. Preu dels calendaris: 1€ 
 

QUE PASSEU UNES MOLT BONES FESTES I FELIÇ ANY 2012  ! 

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 
 

Assemblea anual de l’AMPA : ha de tenir lloc el dilluns dia 28 
de novembre  a les 21h. S’han de presentar i ratificar els càrrecs de 
President, Secretari i Tresorer, cal aprovar els comptes del curs 
anterior i s’ explicaran les activitats desenvolupades en les diferents 
comissions de treball de l’ Associació. Us animem a venir !!!  
 

La propera reunió de junta de l’AMPA serà el dillun s dia 
12 de desembre , a les 21h a la biblioteca de l’escola. 
Totes les famílies membres de l’AMPA podeu assistir-hi. 
 

Loteria de Nadal (nº 53.385): ja s’han venut totes les participacions. 
Que tinguem molta sort !  
 

Us recordem que podeu utilitzar les noves bústies que hi ha a l’escola 
per fer-nos arribar per escrit qualsevol informació que creieu oportuna 
referent als diversos serveis gestionats per l’AMPA, com pot ser el 
menjador. D’aquesta manera ens arribarà ràpidament i directa. 
 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Desembre 2011 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   1 2 
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DIJOUS Dia 1 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos 
vedella i porc, pasta) 
Fricandó vedella al forn amb xampiny. 
Pa i fruita del temps (*) 
 

DIVENDRES Dia 2 
Llenties i arròs amanides 
Filets de lluç arreb i tomàquet amanit 
Pa i préssec i pinya amb almívar 
 
DILLUNS Dia 5 
Pèsols amb patates 
Salsitxes (porc) amb suc de tomàquet 
Pa i fruita del temps (*) 
 

DIMARTS Dia 6 
FESTA 
 

DIMECRES Dia 7 
No hi ha Servei 
 

DIJOUS Dia 8 
FESTA 
 

DIVENDRES Dia 9 
No hi ha Servei 
 
DILLUNS Dia 12 
Arròs a la juliana (sofregit, mongeta t., 
col·i·flor, pastanaga, pèsols) 
Cuixes pollastre al forn (sofregit ceba) 
Pa i flam 
 

DIMARTS Dia 13 
Escudella (verdura, gallina, ossos 
vedella i porc, pasta) 
Escalopa porc arrebos. i patates freg. 
Pa i fruita del temps (*) 
 

DIMECRES Dia 14 
Col i patata gratinat 
Hamburgueses planxa (vedella, porc) 
enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 

DIJOUS Dia 15 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, 
sofregit, pa ratllat) 
Truita de ceba i patata amb pastanaga 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 16 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, 
formatge grat.) 
Filet llenguado arrebossat, enciam i 
soja germinada 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 19 
Brou de carn (verdura, ossos vedella i 
pollastre, pasta) 
Pits de gall d'indi arrebossats i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 20 
Arròs blanc amb salsitxa (sofregit) 
Calamars planxa i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIMECRES Dia 21 
Mongeta tendra i patata 
Mandonguilles casolanes (vedella i 
porc) amb suc i pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 22 
Fideuà (sofregit, brou de peix, 
petxines, gambetes) 
Pollastre rostit i enciam 
Pa i pastís 
 
MENÚ VACANCES NADAL 
 
DIVENDRES Dia 23 
No hi ha Servei 
 


