
Butlletí AMPA 

Maig 2012 

Precs i Preguntes: 

Nº 25: Maig 2012 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 

- de l’ 11 al 22 de juny hi haurà jornada intensiva  i 
organitzarem un casal de 3 a 5.  El preu serà de 45€ per nen, 
35€ per nen en cas de germans i de 30€ per nen per les famílies 
nombroses. Places limitades. 
Per inscriure’s, caldrà omplir la butlleta i fer el pagament en 
efectiu al local de l’AMPA entre els dies 24 d’abril i 9 de maig. 
 

- del 25 de juny al 27 de juliol també organitzarem  el casal 
d’estiu com en els darrers anys, per torns setmanals i amb servei 
de menjador. Més informació durant les properes setmanes. 
Els preus seran similars als del curs passat, tot i  que aquest 
any no hi ha subvencions d’aquestes activitats per part de 
les administracions. 
 

- de cara al curs vinent, la quota anual familiar de soci de l’AMPA 
de 30€ i l’import del material didàctic (llibres) caldrà pagar-los 
molt probablement per rebut bancari, durant els mesos de juny i 
juliol. Més informació en el proper butlletí. 
 

- també pel proper curs, es mantindran la majoria d’activitats i 
horaris d’extraescolars. Potser hi haurà algun grup més de Funny 
English.  
 

- com cada any que s’ha organitzat des de l’AMPA la  venda 
de roses per la diada de Sant Jordi, volem donar le s gràcies 
a la comissió de festes i a les famílies col·labora dores per la 
feina feta. Us recordem que amb els beneficis es pa guen 
bona part de les despeses de la festa de 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 o també al telèfon 695 930 573 
 

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

Us recordem que durant el mes de maig hi ha previstes: 
 
- la festa esportiva de la FAMPA al Congost, que se rà 
el matí del diumenge dia 13, 
 
- i la festa de l’escola,dissabte dia 19, durant to t el dia. 
 

- i també que el diumenge dia 29 d’abril, té lloc la 
sortida familiar a la Mola, a Sant Llorenç del Munt . 
 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Maig 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIJOUS Dia 17 
Sopa de peix amb calamars, sipia i pa ratllat 
Mandonguilles casolanes i patates xip 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 18 
Macarrons amb carn i formatge gratinats 
Calamars a la planxa i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DILLUNS Dia 21 
Amanida d'espirals (formatge, pinya, olives) 
Croquetes de lluç i tomàquet amanit 
Pa i flam 
 
DIMARTS Dia 22 
Brou de carn (amb verdura, ossos i pasta) 
Pits de pollastre arrebossats, enciam i soja 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 23 
Mongeta tendra i patata  
Mandonguilles casolanes guisades 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 24 
Arròs xinès (pèsols, truita, pernil cuit, tonyina) 
Filets de limanda arrebossats, enciam i bm 
Pa i gelat 
 
DIVENDRES Dia 25 
Mongetes seques amanides 
Rodó gall d'indi al forn amb pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 28 
Arròs a la marinera 
Calamars a la planxa, pastanaga i blat de moro 
Pa i iogurt 
 
DIMARTS Dia 29 
Llenties d'estiu (tomàquet, arròs, enciam, olives) 
Pollastre al forn 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 30 
Raviolis al forn (sofregit, beixamel) 
Filets de bacallà arrebossats, enciam i pastanaga 
Pa i gelat 
 
DIJOUS Dia 31 
Mongeta tendra i patata 
Fricandó de vedella al forn amb daus de pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
30 d’abril 1 2 3 4 
No hi ha 

escola 

Festa del 

treball 

P5 – Reunió de  
pares: Colònies 

P4 – Sortida a 
Marineland 

5è A – Parc de 
Trànsit 

7 8 9 10 11 
5è A i B – 
Colònies al 
Camp d’ 
Aprenentatge 
del Berguedà 
 
1r i 2n –
Sortida al ZOO 

5è A i B – 
Colònies al 
Camp d’ 
Aprenentatge 
del Berguedà 

5è A i B – 
Colònies al 
Camp d’ 
Aprenentatge 
del Berguedà 

5è B – Parc de 
Trànsit 

5è i 6è – 
Trobada 
esportiva al 
Congost 

14 15 16 17 18 
3r i 4t – 
Colònies a 
Can Bajona a 
Solsona 
 
P5 – Colònies 
a Can Miqueló 

3r i 4t – 
Colònies a Can 
Bajona a 
Solsona 
 
P5 – Colònies a 
Can Miqueló 

3r i 4t – 
Colònies a Can 
Bajona a 
Solsona 

  

21 22 23 24 25 
    5è – Sortida a 

Sallent “Sàlix, 
un passeig pel 
Bages” 

28 29 30 31  
 P3B – Excursió 

en tren 
P3A – Excursió 
en tren 

P3C – Excursió 
en tren 

 

 

DIMECRES Dia 2 
Crema de carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Salsitxes de porc al forn i patates fregides 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 3 
Espaguetis a la italiana (sofregit, formatge) 
Medallons de lluç arrebossats i tomàquet a. 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 4 
Amanida grega (cigrons,tomàquet i formatge) 
Truita de patates i ceba amb enciam 
Pa i iogurt 
 
DILLUNS Dia 7 
Llenties guisades amb arròs i sofregit 
Pits de gall d’indi arrebossats i enciam 
Pa i gelat 
 
DIMARTS Dia 8 
Col i patata gratinats 
Pastissets de carn casolans i tomàquet a. 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 9 
Arròs a la juliana (sofregit amb verdures) 
Truita de patates i ceba amb olives  
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIJOUS Dia 10 
Pèsols amb patates 
Pollastre rostit amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIVENDRES Dia 11 
Fideus a la cassola (sofregit i costella) 
Filet de perca arrebossat i pastanaga aman. 
Pa i iogurt 
 
DILLUNS Dia 14 
Amanida russa amb ous durs, pernil i tonyina 
Llom al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 15 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets llenguado arrebossats i pastanaga a. 
Pa i flam 
 
DIMECRES Dia 16 
Cigrons amb bledes 
Hamburgueses de pollastre amb tomàquet a. 
Pa i préssec i pinya amb almívar 


