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Nº 29: Novembre 2012 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 
-Curs de català gratuït per a famílies nouvingudes : l’horari definitiu és 
una única sessió els dilluns de 9.00h a 10.00h a la biblioteca de l’escola. 
 
-Els càrrecs bancaris dels serveis de menjador i matiner  del mes de 
setembre, per motius d’organització, es passaran a principis de 
novembre juntament amb els d’octubre. Disculpeu les molèsties. 
 
També està previst passar els rebuts de les activitats extraescolars  
d’aquest trimestre, així com retornar els diners dels llibres  a les 
famílies que no es van quedar tot el lot sencer, sinó s’ha pogut fer abans. 
 
-El Bages es mou  per defensar l’escola pública: si esteu interessats a 
comprar les samarretes grogues  reivindicatives, que costen 3.20€ / 
unitat, podeu pagar-les al local de l’AMPA i fer-ne la reserva fins el dia 9 
de novembre. Hi ha talles des de la 3-4 anys fins a la XXL. 
 
-El diumenge dia 18 de novembre , la comissió de mares i pares ha 
organitzat la primera sortida del curs en família  a l’anella verda  de 
Manresa. És una activitat gratuïta oberta a totes les famílies de l’escola. 
Més informació en els propers dies. 
 
-El Consell Esportiu del Bages  organitza un any més el Cross escolar  
en diversos pobles de la comarca. El preu d’inscripció per totes les 
curses amb l’assegurança inclosa és d’ 11€. La inscripció per cada cursa 
es pot fer fins cada dimecres al local de l’AMPA. 
 
-Finalment recordar-vos novament que entre el 5 de novembre i el 14 de 
desembre hi haurà les eleccions per renovar els membres del Consell 
Escolar del centre . Des de l’escola ja s’informarà del procés, però com 
a representants de les famílies cal renovar la meitat dels seus membres, 
és a dir 3 persones, per la qual cosa qualsevol mare o pare que es vulgui 
presentar que estigui al cas de les novetats. 

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

A finals de novembre tindrà lloc l’ Assemblea gener al anual  
ordinària de l’ AMPA. En els propers dies rebreu la convocatòria. 
 

Loteria de Nadal (número 32.690):  els talonaris i participacions 
estaran a la venda fins a principis de desembre o fins que s’esgotin, 
al local de l’ AMPA dins de l’horari habitual. Preu 3€ / participació . 
Preu del talorari de 25 participacions, 75€. Molta sort !  
 

El dilluns dia 5, els alumnes de P3  que s’hagin inscrit prèviament 
poden començar les activitats extraescolars . 
 

Us recordem que un curs més hem iniciat la trobada de pares que 
juguem a bàsquet, normalment els dimarts a partir d e les 21h a 
l’escola. Algú més s’anima ?  

Nom i telèfon: 

Mail: 



 Menús i Activitats Novembre 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

MENÚS 
 
DIJOUS Dia 1 – FESTA 
 
DIVENDRES Dia 2 – NO HI HASERVEI 
 
DILLUNS Dia 5 
Cigrons amb bledes 
Croquetes de peix i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per100 g: 914 Kcal 
Proteïnes (g) 42 Hidrats (g) 110 Greixos (g) 30 
 
DIMARTS Dia 6 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos i pasta) 
Cuixes pollastre al forn (sofregit) amb ceba 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per100 g: 669 Kcal 
Proteïnes (g) 40 Hidrats (g) 79 Greixos (g) 20 
 
DIMECRES Dia 7 
Macarrons gratinats:sofregit, carn, llet, formatge 
Filets de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 867 Kcal 
Proteïnes (g) 42 Hidrats (g) 110 Greixos (g) 30 
 
DIJOUS Dia 8 
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Mandonguilles guisades casolanes amb pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 813 Kcal 
Proteïnes (g): 35 Hidrats (g): 97 Greixos (g): 30 
 
DIVENDRES Dia 9 
Arròs a la juliana (sofregit, m. tendra, 
col·i·flor, pastanaga, pèsols) 
Escalopa de vedella arrebossada i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 1.126 Kcal 
Proteïnes (g) 53 Hidrats (g)130 Greixos (g) 40 
 
DILLUNS Dia 12 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets llenguado arrebossats, enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 930 Kcal 
Proteïnes (g) 41 Hidrats (g) 120 Greixos (g) 30 

DIMARTS Dia 13 
Col i patata gratinada 
Truita de gambetes i tomàquet amanit 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per100 g: 702 Kcal 
Proteïnes (g): 32 Hidrats (g): 77 Greixos (g): 30 
 
DIMECRES Dia 14 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Pastissets de carn amb formatge i pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per100 g: 788 Kcal 
Proteïnes (g): 35 Hidrats (g): 85 Greixos (g): 40 
 
DIJOUS Dia 15 
Espaguetis italiana (sofregit, format) 
Medallons de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 861 Kcal 
Proteïnes (g) 47 Hidrats (g) 110 Greixos (g) 20 
 
DIVENDRES Dia 16 
Pèsols amb patates 
Rodó de gall dindi al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 890 Kcal 
Proteïnes (g): 64 Hidrats (g): 86 Greixos (g): 30 
 
DILLUNS Dia 19 
Mongeta tendra i pastanga (amanida) 
Hamburguesa (vedella, porc) i tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 848 Kcal 
Proteïnes (g): 37 Hidrats (g): 77 Greixos (g): 50 
 
DIMARTS Dia 20 
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Filets de limanda arreb i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 614 Kcal 
Proteïnes (g): 43 Hidrats (g): 99 Greixos (g): 4 
 
DIMECRES Dia 21 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, sofregit, pa) 
Truita de patates (ceba) i enciam i blat de moro 
Pa i formatge fresc (del Bages) 
Informació nutricional per100 g: 578 Kcal 
Proteïnes (g): 38 Hidrats (g): 65 Greixos (g): 20 

DIJOUS Dia 22 
Crema de pastanaga (pastanaga, patata, ceba) 
Pollastre rostit 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per100 g: 500 Kcal 
Proteïnes (g): 27 Hidrats (g): 70 Greixos (g): 10 
 
DIVENDRES Dia 23 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Filets de lluç al forn gratinat (llimona, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 907 Kcal 
Proteïnes (g): 43 Hidrats (g): 100 Greixos (g): 30 
 
DILLUNS Dia 26 
Tallarines (sofregit, formatge) 
Filets de rosada arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 858 Kcal 
Proteïnes (g): 35 Hidrats (g): 98 Greixos (g): 30 
 
DIMARTS Dia 27 
Brou de carn (verdura, ossos i pasta) 
Delícies de pernil (formatge), tomàquet i blat de m 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per100 g: 927 Kcal 
Proteïnes (g): 49 Hidrats (g): 94 Greixos (g): 40 
 
DIMECRES Dia 28 
Cigrons amb espinacs 
Salsitxes (porc) amb suc de tomàquet 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 976 Kcal 
Proteïnes (g): 26 Hidrats (g): 100 Greixos (g): 60 
 
DIJOUS Dia 29 
Arròs amb calamars (sofregit, calamars, porc) 
Bunyols de bacallà i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per100 g: 685 Kcal 
Proteïnes (g): 41 Hidrats (g): 100 Greixos (g): 10 
 
DIVENDRES Dia 30 
Mongeta tendra i patata 
Pits de gall dindi arrebossats, enciam i pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per100 g: 870 Kcal 
Proteïnes (g): 45 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 30 

ACTIVITATS/SORTIDES/
FESTES 
 

- Recordeu que el dijous dia 1 

de novembre és festiu i no hi 
haurà escola. 
 

- I que el divendres dia 2 

tampoc hi haurà escola al ser 

dia de lliure disposició. 
 

- Visita a la Fira Mediterrània 
de Manresa: 
 

El dijous dia 8, els alumnes 

de 3er durant el matí 

i els de cicle superior (5è i 6è) 

durant la tarda. 

I divendres dia 9 al matí els 

alumnes de 4rt. 
 

- La setmana del 19 al 21 de 

novembre, es faran sessions 
d’animació a la lectura. 
 

La tarda de dimarts dia 20, 

els alumnes de 4rt faran una 

sortida en la diada dels drets 
dels infants. 
 

I el dijous dia 22 es celebrarà 

Sta.Cecília (patrona dels 
músics) fent diferents 
activitats. 
 


