
Butlletí AMPA 

Març 2012 

Precs i Preguntes: 

Nº 23: Març 2012 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 
El passat diumenge dia 19 de febrer més de 150 persones , entre infants i adults, 
varem participar a la comparsa de l’AMPA a la rua de Carnestoltes . Va ser una 
jornada lúdica però també de caire reivindicatiu amb una pancarta amb el títol de 
“La que ens està caient a l’escola pública”, la qual ara està penjada a l’exterior de 
l’escola. De nou agrair a la comissió de festes la feina feta. 
 

Aquest diumenge dia 26 ha tingut lloc la 3a edició de la festa Sèquia Esport , amb 
180 persones inscrites , tot un èxit de participació. Felicitem a l’organització i 
moltes gràcies a les mares i pares col·laboradors. 
 
Durant els cinc primers mesos d’aquest curs, un promig de 174 alumnes han 
utilitzat diàriament el servei de menjador . Des del gener i fins a final de curs, un 
monitor especialitzat hi desenvolupa, en dies puntuals, activitats de dinamització a 
l’escola. A més a més, de forma rotativa, es fan jocs i tallers per als diferents grups. 
 
El diumenge dia 4 de març  hi ha programada una nova edició de la 
TRANSÈQUIA. Aquest any, per qüestions de calendari i d’organització, no es farà 
el dinar a l’escola ni es vendran tiquets d’inscripció, que val 5€ si es paga de forma 
anticipada i 7€ el mateix dia. 
El preu inclou el servei de bus i els avituallaments. 

PUNTS D'INSCRIPCIÓ 

Carrefour St. Fruitós 

Oficina Informació i Atenció Ciutadana (010): Plaça Major 1, baixos 

Ajuntament de Balsareny - Ajuntament de Sallent 

Ajuntament de Santpedor - Ajuntament de Sant Fruitós 

Centre de visitants del Parc de l’Agulla: Dissabte de 10h a 14h  

Styl FM - El Setmanari: C/Pompeu Fabra 7-13 

Esports Sagi: Ctra. de Vic, 94 de Manresa  

Gimnàs Cube: Agustí Coll, 2-12 de Manresa 

Gimnàs Gimbe: Carrer Sant Antoni M. Claret, 16 de Manresa 

 

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 
dilluns dia 5 de març , a les 21h a la biblioteca de 
l’escola. Totes les famílies membres de l’AMPA 
podeu assistir-hi. 
 

El dissabte dia 17 de març  la junta de l’AMPA 
organitza un sopar de trobada per les mares i 
pares de les diferents comissions de treball. 
El preu serà d’uns 15 € per persona. Lloc a 
determinar. Inscripcions fins el dia 14 a 
ampalasequia@gmail.com 
 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Març 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIJOUS Dia 1 
Llenties amb suc (sofregit, arròs, costella, xistorra) 
Filets de lluç arrebossats i patates xip 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 2 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Pits pollastre arrebossats i pastanaga ratllada 
Pa i yogurt 
 
DILLUNS Dia 5 
Patata i col-i-flor gratinada 
Salsitxes (porc) a la planxa i enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 6 
Cigrons amanits (oli oliva, cansalada) 
Hamburgueses ved. i porc planxa patates fregides 
Pa i flam 
 
DIMECRES Dia 7 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Pollastre rostit amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 8 
Arròs a la marinera 
Filets de rosada arrebossats i pastanaga amanida 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 9 
Espaguetis italiana (sofregit, formatge) 
Croquetes de peix (lluç) i tomàquet amanit 
Pa i yogurt 
 
DILLUNS Dia 12 
Escudella (verdura, gallina, ossos ved i porc,pasta) 
Mandonguilles guisades (ved. i porc) amb pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 13 
Mongeta tendra i patata 
Escalopa arrebossada amb enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 14 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, formatge) 
Calamars planxa i tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 15 
Mongetes seques amanides 
Fricandó vedella forn amb daus de pastanaga 
Pa i iogurt 

DIVENDRES Dia 16 
Arròs a la juliana (sofregit i verdures) 
Filet llenguado arrebossat, enciam i soja germinada 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DILLUNS Dia 19 
Llenties amb patates i pastanagues 
Cues de rap al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 20 
Brou de carn (verdura, ossos ved i pollastre, pasta) 
Cuixes de pollastre al forn amb suc 
Pa i fruita seca 
 
DIMECRES Dia 21 
Ensaladilla russa (amb ous durs, pernil cuit, tonyina) 
Hamburgueses planxa i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIJOUS Dia 22 
Arròs amb calamars (sofregit i calamars) 
Conill a la caçadora 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 23 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Bunyols de bacallà i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 26 
Mongeta tendra i patata 
Gall d'indi arrebossat amb enciam 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 27 
Raviolis al forn (sofregit, beixamel) 
Filets lluç arrebossats i patates fregides 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 28 
Cigrons amb bledes 
Llom al forn amb daus de pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 29 
Escudella barrejada (gallina, ossos, i verdures) 
Truita de patates (ceba) i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 30 MENU DE VACANCES PASQUA 
Lassanya casolana (sofregit, beixamel, carn, pasta) 
Pits de pollastre arrebossats i enciam 
Pa i "natillas" 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   1 2 
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3r B- Taller de 
ceràmica a 
l’escola d’Art 

  

12 13 14 15 16 

  
3r C- Taller de 
ceràmica a 
l’escola d’Art 

  

19 20 21 22 23 

  
6è – Colònies 
al Camp 
d’Aprenentatge 
del Delta de 
l’Ebre 
 
P4 – Visita a la 
Biblioteca del 
Casino 
 
3r i 4t – Teatre 
Conservatori 
“Tortuga. L’illa 
d’en Tresot” 

6è – Colònies 
al Camp 
d’Aprenentatge 
del Delta de 
l’Ebre 

 

6è – Colònies 
al Camp 
d’Aprenentatge 
del Delta de 
l’Ebre 

 

26 27 28 29 30 

  
4t A- Taller de 
ceràmica a 
l’escola d’Art 

  

 


