
Butlletí AMPA 

Setembre 2012 

Precs i Preguntes: 

Nº 27: Setembre 2012 La Sèquia 
 

Benvolgudes famílies , 
 

Sigueu benvinguts a aquest nou curs escolar, que comença amb el 
nombre màxim d’aules obertes i d’alumnes matriculats, prop de 540. 
 

-Queda pendent un any més, per part de l’ Ajuntament, la millora dels 
accessos al voltant de l’escola. Demanem, com cada any, molta 
prudència i paciència als conductors i vianants  en les estones 
d’entrada i sortida dels alumnes de l’escola. 
 

-Curs de català gratuït per a famílies nouvingudes : esperem poder 
tornar-lo a fer, una vegada disposem de l’espai i l’horari concrets. 
 

-Servei matiner del mes de juny passat : per tercer any consecutiu, NO 
es va cobrar  aquest servei a les famílies dels alumnes abonats  durant 
tot el curs, per acord de la junta de govern, donat el balanç d’ingressos i 
despeses del mateix. 
 

-Activitat extraescolar de natació a les piscines mu nicipals , 
organitzada pel Club Natació Manresa: enguany, donat els canvis que hi 
ha hagut recentment en la gestió de les piscines municipals, aquesta 
activitat resultarà més cara que fins el darrer curs i que la resta 
d’extraescolars programades a l’escola. 
El preu serà de 25€ al mes (pagaments de 75€ al trimestre) i caldrà fer el 
pagament  per avançat a l’AMPA. 
Es convocarà a una reunió informativa les famílies que hagin preinscrit 
els fills per explicar els canvis que hi haurà i confirmar o no la inscripció. 
 

-Abans que acabi l’any (segurament a finals de novembre) es convocarà 
l’Assemblea general anual  ordinària de l’AMPA. Més informació en els 
propers fulls informatius. 
 

-Finalment informar-vos també que entre el 5 de novembre i el 14 de 
desembre hi haurà d’haver les eleccions per renovar els membres del 
Consell Escolar del centre . Des de l’escola ja s’informarà degudament. 
 
 

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 
1 d’octubre , a les 21h a la sala de la biblioteca de l’escola. 
Totes les famílies membres de l’ AMPA podeu assistir-hi. 
 
Lamentem haver de confirmar que, després de mantenir 
durant els darrers 4 cursos el preu del servei de menjador 
en 5.5 €/dia, ens veiem obligats finalment a augmentar-lo 
fins als 5.75 €/dia , degut a la desaparició del conveni anual 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa i a l’augment 
de l’ iva del 8 al 10 %. 
Aquest increment del 4.5% es va aprovar per unanimitat en 
la darrera reunió de junta de l’AMPA del dia 3 de setembre i 
es va validar posteriorment pel Consell Escolar del centre. 
 

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Setembre 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DILLUNS Dia 10  
No hi ha Servei 
 
 
DIMARTS Dia 11 
FESTA 
 
 
DIMECRES Dia 12 
Arròs amb tomàquet (sofregit) 
Bunyols de bacallà amb enciam i blat de moro 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 809 Kcal 
Proteïnes (g): 29 Hidrats (g): 120 Greixos (g): 20 
 
 
DIJOUS Dia 13 
Mongeta tendra i patata 
Rodó de gall dindi al forn amb xampinyons (sofregit, 
picada) 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 894 Kcal 
Proteïnes (g): 55 Hidrats (g): 98 Greixos (g): 30 
 
 
DIVENDRES Dia 14 
Canelons a la catalana (carn) 
Ous durs farcits de tonyina i tomàquet amanit 
Pa i pastís 
ESPECIAL BENVINGUDA 
 
 
 
 
* Les fruites del temps que s’oferiran al llarg del 
mes (sense repetició d’elles en una mateixa 
setmana) són: raïm, pinya, prunes, kiwi, meló, 
síndria, pera, poma, préssec, plàtan, nectarina. 
No les proposem dins la graella, perquè depèn de 
la seva disponibilitat en el mercat. 

DILLUNS Dia 17  
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Escalopa de vedella arrebossada amb enciam i 
pastanaga ratllada 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 824 Kcal 
Proteïnes (g): 50 Hidrats (g): 87 Greixos (g): 30 
 
DIMARTS Dia 18 
Cigrons amb espinacs 
Salsitxes (porc) al forn amb enciam i olives 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 977 Kcal 
Proteïnes (g): 43 Hidrats (g): 69 Greixos (g): 60 
 
DIMECRES Dia 19 
Pastís de patates (ou dur, tonyina, tomàquet, olives, 
pebrot, anxoves) 
Filets de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 674 Kcal 
Proteïnes (g): 44 Hidrats (g): 91 Greixos (g): 10 
 
DIJOUS Dia 20 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, formatge 
gratinat) 
Truita de ceba i pastanaga amanida 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 925 Kcal 
Proteïnes (g): 36 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 40 
 
DIVENDRES Dia 21 
Brou de carn (verdura, ossos vedella i pollastre, pasta) 
Pits de pollastre arrebarrebossats amb tomàquet i 
olives 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 518 Kcal 
Proteïnes (g): 29 Hidrats (g): 85 Greixos (g): 6 

DILLUNS Dia 24  
Escudella de galets (verdura, gallina, ossos vedella i 
porc, pasta) 
Mandonguilles casolanes guisades (vedella, porc, 
sofregit) i pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 965 Kcal 
Proteïnes (g): 48 Hidrats (g): 99 Greixos (g): 40 
 
DIMARTS Dia 25 
Espaguetis italiana (sofregit, formatge) 
Medallons de lluç al forn amb suc (salsa llimona) 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 885 Kcal 
Proteïnes (g): 44 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 30 
 
DIMECRES Dia 26 
Llenties amb suc (sofregit, arròs, costella, xistorra) 
Truita de carbassó i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 650 Kcal 
Proteïnes (g): 42 Hidrats (g): 61 Greixos (g): 30 
 
DIJOUS Dia 27 
Patata i coliflor gratinada 
Hamburgueses de pollastre a la planxa i tomàquet 
amanit 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 715 Kcal 
Proteïnes (g): 40 Hidrats (g): 92 Greixos (g): 20 
 
DIVENDRES Dia 28 
Arròs xinès (pèsols, truita, pernil cuit, tonyina) 
Filets de llenguado arrebossats amb enciam i blat de 
moro 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 894 Kcal 
Proteïnes (g): 42 Hidrats (g): 120 Greixos (g): 30 
 


