
Butlletí AMPA 

Gener 2012 

Precs i Preguntes: 

Nº 21: Gener 2012 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. 
 

-El dia 28 de novembre va tenir lloc l’ Assemblea General de 
l’AMPA , on va ser escollida com a nova presidenta la 
Montse Marsinyach , mare de 3 alumnes de l’escola. 
Des d’aquí la volem felicitar per la responsabilitat adquirida i 
l’encoratgem a fer una bona feina. 
També volem agrair al ja ex-president Riel Clotet la seva gran 
tasca durant aquests 3 darrers anys. 
 

-Recordeu que aquest dijous dia 22 hi ha jornada int ensiva 
i que, per tant, l’escola tanca a les 15h i no hi h aurà 
activitats extraescolars.  
  

-La proposta d’organitzar un casal per les vacances de 
Nadal  finalment no s’ha tirat endavant per no haver-hi prou 
inscripcions. 
 

-Qui tingui la sort de tenir el calendari del 2012 amb les 3 
darreres xifres del número de la grossa de Nadal, pot posar-se 
en contacte amb l’AMPA (tel. 695.930.573) i recollir la targeta 
regal de compra de Carrefour fins el dia 30/01/2012. 
 

QUE PASSEU UNES MOLT BONES FESTES I UN FELIÇ 
ANY 2012 ! 
 

ESPEREM COMENÇAR EL NOU ANY AMB UN GRAN 
REGAL SORPRESA QUE HEM DEMANAT ALS REIS 
D’ORIENT PER A L’ESCOLA. 
 

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 
9 de gener , a les 21h a la biblioteca de l’escola. 
Totes les famílies membres de l’AMPA podeu assistir-hi. 
 

Us recordem que el proper divendres dia 13 de gener, començarà 
la nova activitat extraescolar anomenada Funny english . 
Una forma lúdica d’entrar en contacte amb la llengua anglesa. 
Hi ha 15 nens i nenes inscrits, dels cursos de P3 i de P5. 
 
Rebuts de serveis de l’AMPA:  
Abans que acabi l’any és previst d’efectuar el cobr ament dels 
rebuts dels serveis de menjador i matiner de desemb re. 
Els rebuts de les activitats extraescolars dels mes os de 
desembre, gener i febrer es passaran a mitjans del mes de 
gener. Esperem que en prengueu bona nota per estalv iar 
imprevistos i devolucions. Gràcies. 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Gener 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 3 4 5 6 

     

9 10 11 12 13 
  4t A – Taller 

de ceràmica a 
l’Escola d’Art. 

  

16 17 18 19 20 

 
4t  – 
Exposició al 
Casino 
“Menja bé,  tu 
decideixes” 

   

23 24 25 26 27 

   
1r i  2n – 
Teatre 
Conservatori 
“La nina del 
cap pelat”. 

 

30 31   
   

 

 

DILLUNS Dia 9  
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, 
formatge grat.) 
Bunyols de bacallà i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 10 
Cigrons amb espinacs 
Pits de pollastre arreb. i tomàquet amanit 
Pa i flam 
 
DIMECRES Dia 11 
Col i patata gratinat 
Fricandó vedella al forn amb daus pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 12 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets de lluç arrebossats, enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 13 
Brou de carn (verdura, ossos, pasta) 
Pastissets de carn casolans (vedella, 
porc, formatge) i patates fregides 
Pa i yogurt 
 
DILLUNS Dia 16 
Mongeta tendra i patata 
Pits de pollastre arreb. enciam I tomàquet 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 17 
Llenties guisades (arròs i sofregit) 
Ous durs farcits de tonyina i tomàq amanit 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 18 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Medallons de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 19 
Crema de carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Mandonguilles guisades (vedella i porc) amb 
suc i pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 

DIVENDRES Dia 20 
Espaguetis italiana (sofregit, format) 
Filets de llenguado arreb. i pastanaga amanida 
Pa i iogurt 
 
 
DILLUNS Dia 23 
Arròs a la marinera 
Calamars a la romana amb enciam i soja 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 24 
Escudella (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Truita patates (ceba) enciam i tomàquet 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 25 
Pèsols amb patates 
Cuixes de pollastre al forn amb ceba 
Pa i flam 
 
DIJOUS Dia 26 
Fideus al forn (sofregit, xoriço, pernil) 
Calamars a la planxa i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 27 
Llenties amb patates i pastanagues 
Hamburgueses a la planxa amb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
 
DILLUNS Dia 30 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, sofregit, pa 
ratllat) 
Escalopa de porc arreb. amb patates xips 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 31 
Arròs a la cassola (sofregit, costella, 
calamars, sípia) 
Filets de bacallà arreb. I enciam i blat de moro 
Pa i fruita del temps (*) 


