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Nº 22: Febrer 2012 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 

Hem començat el nou any amb un gran regal sorpresa que l’AMPA ha 
demanat als reis d’orient per a l’escola. Es tracta de dues estructures de 
fusta noves instal·lades al pati d’infantil .  Esperem que els nens i les 
nenes del parvulari en puguin gaudir durant molts anys, donat l’esforç que 
això ha suposat. De cara als propers cursos, s’intentarà també des de 
l’AMPA fer alguna altra millora important en el pati de primària. 
 

A falta d’altres informacions d ’interès de caire més proper, us volem 
informar que de cara al curs vinent, és gairebé un fet que s’hau rà 
d’augmentar el preu del servei de menjador , degut al canvi de la política 
d’ajuts i subvencions de les administracions (en especial de l’Ajuntament). 
Per contra, es preveu que també augmentarà el nombre de famílies que 
es podran beneficiar de les beques de menjador . 
 

La FAPAC  convoca a totes les AMPA de les escoles i instituts del Bages pel 
proper dilluns dia 6 de febrer a les 20h , a la sala d’audiovisuals de l’Institut 
Lacetània , Avda. de les Bases de Manresa 51, a Manresa. 
Els temes a tractar son els següents: 
- ILP (Iniciativa Legislativa Popular), presentada per FAPAC, per tal de 
modificar la Llei d’Educació de Catalunya del 2009 (LEC) i defensar el dret a 
un ensenyament públic i de qualitat.  
- Horaris pel curs 2012-2013 (jornada intensiva o partida, sisena hora). 
- Menjadors escolars, Ratios a les aules, etc. 
Si esteu interessats a assistir-hi, inscriviu-vos a l local de l’AMPA. 
 

En relació a les comissions bancàries de 1.25€  per ingressos als comptes 
de l’escola de La Caixa (CaixaBanc) hem de dir-vos que són conseqüència 
del conveni signat pel Departament d’Ensenyament amb aquesta entitat i 
que la direcció de l’escola no té cap responsabilitat en el tema. Es buscarà 
la millor solució perquè això no es repeteixi el curs vinent (possiblement que 
també es domiciliaran les quotes de material i sortides). Reiterar les 
disculpes per les molèsties ocasionades. 
Un consell és que feu un sol ingrés per família de les quotes de material. 

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

El diumenge dia 19 de febrer  hi ha programada la rua  de 
Carnestoltes  de Manresa. Com cada any des del naixement 
de l’escola hi serem presents. Més informació i inscripcions 
properament. La disfressa estarà relacionada amb la pluja i 
com sempre una part la subvenciona l’AMPA.  
 

El diumenge dia 26 de febrer  tindrà lloc la 3a edició de la 
festa Sèquia Esport . Properament s’obrirà el període 
d’inscripcions (preu 1€, tant per nens/es com per adults). 
Faran falta mares i/o pares col·laboradors per les tasques 
d’organització. Moltes gràcies. S’adjunta més informació. 
 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Febrer 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIMECRES Dia 1 
Pèsols saltejats amb pernil 
Cuixes de pollastre al forn amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 2 
Mongeta tendra i patata 
Hamburguesa (vedella, porc) planxa i tomaq. 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 3 
Espagueti Bolognesa (sofregit,carn,formatge) 
Filets de lluç arrebossats, enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 6 
Macarrons (sofregit, carn, llet, formatge grat.) 
Filets limanda arrebosats. enciam i olives 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 7 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Rodó de gall dindi al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 8 
Arròs a la juliana (sofregit i verdures) 
Pits de pollastre arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 9 
Cigrons amanits (oli oliva, cansalada) 
Filets rosada arrebossats enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 10 
Amanida russa calenta 
Mandonguilles casolanes (vedella i porc) 
Pa i iogurt 
 
DILLUNS Dia 13 
Puré patates amb tonyina i formatge gratinat 
Hamburguesa (vedella i porc) a la planxa 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 14 
Arròs a la marinera 
Calamars a la planxa amb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 

DIMECRES Dia 15 
Llenties amb suc(sofregit,arròs,costella,xistorra) 
Truita de patates (ceba) i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 16  DIJOUS LLARDER 
Crema de carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Botifarra amb patates fregides 
Pa i flam 
 
DIVENDRES Dia 17   MENÚ CARNESTOLTES 
Fideuà (sofregit, brou peix, petxines, gambetes) 
Pits de pollastre arrebossats. enciam i past.am. 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DILLUNS Dia 20  -  FESTA- no hi ha servei 
 
DIMARTS Dia 21  - FESTA- no hi ha servei 
 
DIMECRES Dia 22 
Arròs amb tomàquet (sofregit) 
Filet de llenguado arrebossat i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIJOUS Dia 23 
Cigrons amb espinacs 
Fricandó de vedella al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 24 
Tallarines (sofregit, formatge) 
Tires de filet de lluç arrebossat i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 27 
Fideus al forn (sofregit, xoriç, pernil) 
Filet de perca arrebossada i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 28 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, sofregit, pa 
ratllat) 
Pollastre al forn (sofregit) amb suc 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 29 
Mongeta tendra i patata 
Escalopa porc arrebossada, enciam i olives 
Pa i iogurt 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  1 2 3 

 
   5è - Taller 

d’esmorzars 
saludables 
 
6è - Concurs de 
berenars 

6 7 8 9 10 
 3r A i 3r B – 
Visita a 
l’Ajuntament de 
Manresa 

P3, P4 i P5 – 
Manresa: Teatre 
Conservatori 
“Riu de lluna” 

6è – Barcelona: 
Palau de la 
Música Catalana 

 

13 14 15 16 17 
4t – Taller de 
paper 
d’AMPANS (a 
l’escola) 

4t – Taller de 
paper 
d’AMPANS  (a 
l’escola) 
 
3r C – Visita a 
l’Ajuntament de 
Manresa 

 Dijous Llarder  

20 21 22 23 24 
Setmana temàtica 

Festiu a les 

escoles de 

Manresa 

Festa de la 

Llum 
3r, 4t i 6è – BCN 
Visita al Museu i 
l’Estadi Olímpics 

1r, 2n i 5è – BCN 
Visita al Museu i 
l’Estadi Olímpics 

P3, P4 i P5 - BCN 
Visita al Museu i 
l’Estadi Olímpics 

27 28 29   
  3r A - Taller de 

ceràmica a 
l’escola d’Art de 
Manresa 

  

 


