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Nº 26: Juny 2012 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’INTERÉS 
 

- de l’ 11 al 22 de juny hi ha 45 nens i nenes insc rits al casal 
de 3 a 5 de la tarda. 
 

- del 25 de juny al 27 de juliol també hem organitz at el casal 
d’estiu com en els darrers anys, per torns setmanals i amb servei 
de menjador. Ja es va fer la reunió informativa la setmana 
passada. Els preus són similars als del curs passat, tot i que 
aquest any no hi ha subvencions d’aquestes activitats per part de 
les administracions. Aquesta setmana s’acaba el període 
d’inscripcions. 
 

- de cara al curs vinent, la quota anual familiar de soci de 
l’AMPA de 30€ i l’import del material didàctic (lli bres) caldrà 
pagar-los per rebut bancari , durant els mesos de juny (quota 
AMPA) i juliol (llibres). En breu us en informarem amb detall . 
 

- també pel proper curs, es mantindran la majoria d’activitats i 
horaris d’extraescolars . Hi haurà algun grup més de Funny 
English i s’oferirà una activitat de teatre. Més informació abans 
que acabi el curs . Probablement començaran la setmana del 17 
de setembre. Les inscripcions es faran durant les 2 primeres 
setmanes de setembre. 
 

- com cada any, volem donar les gràcies a la comiss ió de 
festes i a les famílies col·laboradores per la imme nsa i bona 
feina feta en l’organització de la festa del dia 19 .  
 

- com que aquest és el darrer full informatiu del c urs, us 
volem desitjar un molt bon estiu i fins el setemb re !  

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

Us recordem que les activitats extraescolars que 
tenen lloc a l’escola finalitzen el divendres dia 8 . 
 

Dilluns dia 11 de juny comença l’horari de jornada 
intensiva i el curs s’acaba el divendres dia 22. Durant 
aquestes dues setmanes continuarà havent-hi el 
servei matiner i de menjador amb normalitat . 
 

El rebut de les extraescolars d’aquest trimestre s’ha girat 
finalment aquesta setmana (dilluns 28 de maig). 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Juny 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIMECRES Dia 13 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos 
vedella i porc, pasta) 
Pits pollastre arreb. enciam i blat de moro 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 14 
Col i patata gratinat 
Llonzat amb enciam i blat m. 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 15 
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Truita de ceba i patata i tomàquet i olives 
Pa i flam 
 
 
DILLUNS Dia 18 
Pèsols amb patates 
Mandonguilles casolanes (vedella i porc) 
guisades 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 19 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia,  
sofregit, pa ratllat) 
Pollastre al forn (sofregit) 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMECRES Dia 20 
Mongeta tendra i patata 
Salsitxes (porc) amb suc de tomàquet 
Pa i iogurt 
 
DIJOUS Dia 21 
Arròs a la marinera 
Filets de lluç arreb. i tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DIVENDRES Dia 22 MENÚ FI DE CURS 

Canelons a la catalana 
Pits de pollastre arrebossats i enciam 
Pa i gelat 

DIVENDRES Dia 1 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos 
ved i porc, pasta) i pilotetes (ved i porc) 
Filets de rosada arreb. i patates fregides 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DILLUNS Dia 4 
Amanida russa (patata, pastan, m.tendra, 
pèsols, ous durs, pernil cuit, tonyina) 
Cuixes de pollastre al forn amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 5 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filet de tilàpia arrebossat i tomàquet aman. 
Pa i gelat 
 
DIMECRES Dia 6 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Ous durs farcits tonyina enciam i pastan. 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIJOUS Dia 7 
Cigrons amb suc (sofregit costella,xistorra) 
Croquetes de peix i enciam 
Pa i iogurt 
 
DIVENDRES Dia 8 
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Hamburgueses (ved. i porc) planxa i 
pastanaga amanida 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
 
DILLUNS Dia 11 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, 
formatge grat.) 
Filet de limanda arreb. enciam i soja 
Pa i fruita del temps (*) 
 
DIMARTS Dia 12 
Mongeta tendra i patata 
Gall d'indi al forn amb ceba 
Pa i gelat 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

    1 
     

4 5 6 7 8 
     

11 12 13 14 15 
 
Comença  
l’horari d’estiu 
– jornada 
intensiva 

 

 
4t B – Sortida 
Club Tennis 
Manresa 

   

18 19 20 21 22 
 
3r B – Sortida 
Parc de 
l’agulla 
(Kayak) 

 
3r C – Sortida 
Piscina 
Municipal de 
Manresa 
(Waterpolo) 

  
6è – Sortida 
final de curs 

 
Activitats : 
 
FINAL DE CURS 

25 26 27 28 29 
    

11:30 – 14:00 – 
Lliurament 
d’informes 

 
09:00 – 11:30 – 
Lliurament 
d’informes 

 


