
Butlletí AMPA 

Octubre 2012 

Precs i Preguntes: 

Nº 28: Octubre 2012 La Sèquia 
 

Benvolgudes famílies , 
 
- Des de la junta de l’AMPA lamentem molt que aquest curs, pel motius 
que ja s’han exposat des de la direcció de l’escola, no es facin ni sortides 
de pagament ni colònies. 
 

- Els dimecres a les 21.15h  al gimnàs de l’escola està previst d’iniciar 
alguna activitat esportiva dirigida, per a les mares  dels alumnes que 
es vulguin inscriure. D’entrada es proposa fer “Zumba” que és una 
activitat que combina moviments de ball amb rutines aeròbiques . 
Les mares que estigueu interessades en aquesta o qualsevol altra 
activitat, sou convocades el dimecres dia 3 d’octubre a les 21.15h a una 
reunió informativa. La quota trimestral serà de 20€ a pagar 
anticipadament el primer dia de cada trimestre. 
 

 -Curs de català gratuït per a famílies nouvingudes : es farà una única 
sessió tots els dimecres de 15.45h a 16.30h a la biblioteca de l’escola. 
 

- Les activitats extraescolars  ja han començat de moment amb 240 
alumnes inscrits. Les úniques que no es faran segur enguany són 
Escacs i Patinatge els divendres. Recordeu que per inscriure’s cal ser 
soci de l’ AMPA i tenir domiciliat el pagament de les quotes trimestrals en 
alguna entitat bancària. 
 

- El Bages es mou  per defensar l’escola pública: si esteu interessats en 
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 11 
d’octubre. Hi ha talles des de la 3-4 anys fins a la XXL. 
 

-Finalment informar-vos també 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 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. 
 
A finals de novembre es convocarà l’ Assemblea gene ral anual  
ordinària de l’ AMPA. Més informació en el proper full informatiu. 
 
Loteria de Nadal (número 32.690):  els talonaris i participacions 
estaran a la venda, des del dia 10 d’octubre i 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 !  
 
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 Octubre 2012 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

MENÚS 
 
DILLUNS Dia 1 
Arròs amb pernil i salsitxa (sofregit) 
Filets de lluç arrebossats i enciam 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 739 Kcal 
Proteïnes 37g Hidrats 120g Greixos 10 g 
 
DIMARTS Dia 2 
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Pollastre rostit i daus de pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 662 Kcal 
Proteïnes 50g Hidrats 79g Greixos 10g 
 
DIMECRES Dia 3 
Espagueti Bolognesa(sofregit,carn, formatge gratinat) 
Filets de limanda al forn amb suc (salsa de llimona) 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100g: 855 Kcal 
Proteïnes 42g Hidrats 100g Greixos 30g 
 
DIJOUS Dia 4 
Puré de patates amb carn (sofregit, vedella, porc, 
formatge gratinat) 
Croquetes de pernil casolanes (pernil cuit, beixamel) 
tomàquet amanit i olives 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100g: 893 Kcal 
Proteïnes 41g Hidrats 89g Greixos 40g 
 
DIVENDRES Dia 5 
Cigrons amb espinacs 
Ous durs amb sofregit, pèsols, xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 885 Kcal 
Proteïnes 39g Hidrats 110g Greixos 30g 
 
 
DILLUNS Dia 8 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos i pasta) 
Truita de ceba i patates amb tomàquet amanit 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100g: 752 Kcal 
Proteïnes 37g Hidrats 84g Greixos 30g 
 
DIMARTS Dia 9 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet, formatge) 
Panga arrebossat, enciam i blat de m. 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100g: 918 Kcal 
Proteïnes 49g Hidrats 97g Greixos 40g 
 

 

DIMECRES Dia 10 
Mongeta tendra i patata 
Cuixes pollastre al forn sofregit de ceba 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 789 Kcal 
Proteïnes 47g Hidrats 96g Greixos 20g 
 
DIJOUS Dia 11 
Sopa de peix (lluç, calamars, sipia, sofregit, pa ratllat) 
Fricandó de vedella al forn (sofregit, picada, pèsols 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 503 Kcal 
Proteïnes 38g Hidrats 66g Greixos 8g 
 
 
DIVENDRES Dia 12 - FESTA 
 
 
DILLUNS Dia 15 
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Rodó de pollastre i gall dindi al forn amb xampinyons 
(sofregit, picada) 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100g: 778 Kcal 
Proteïnes 65g Hidrats 84g Greixos 20g 
 
DIMARTS Dia 16 
Col i patata gratinada 
Truita de gambetes enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 724 Kcal 
Proteïnes 30g Hidrats 91g Greixos 30g 
 
DIMECRES Dia 17 
Crema de porros (amb patata i ceba) 
Pastissets de carn enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 788 Kcal 
Proteïnes 35g Hidrats 83g Greixos 40g 
 
DIJOUS Dia 18 
Fideus al forn (sofregit, xoriç, pernil) 
Crestes de tonyina amb enciam i soja 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100g: 871 Kcal 
Proteïnes 27g Hidrats 110g Greixos 40g 
 
DIVENDRES Dia 19 
Arròs a la cubana (sofregit, ou) 
Filets de lluç al forn amb suc (salsa llimona) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 928 Kcal 
Proteïnes 40g Hidrats 120g Greixos 30g 
 
 

 

DILLUNS Dia 22  
Arròs a la cassola (sofregit, costella, sipia, calamars) 
Filets de rosada al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 1034 Kcal 
Proteïnes 36g Hidrats 110g Greixos 40g 
 
DIMARTS Dia 23 
Crema de pastanaga (amb patata i ceba) 
Mandonguilles guisades casolanes (vedella, porc, 
sofregit) i pèsols 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100g: 802 Kcal 
Proteïnes 35g Hidrats 92g Greixos 30g 
 
DIMECRES Dia 24 
Mongetes seques amb suc (sofregit, patates, costella, 
xistorra) 
Calamars romana enciam i pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 629 Kcal 
Proteïnes 29g Hidrats 100g Greixos 10g 
 
DIJOUS Dia 25 
Brou de carn (verdura,ossos vedella i pollastre, pasta) 
Pollastre ametllat (ous durs, cebes) forn 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 619 Kcal 
Proteïnes 46g Hidrats 73g Greixos 10g 
 
DIVENDRES Dia 26 
Pèsols amb patates 
Salsitxes (porc) amb suc de tomàquet 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100g: 856 Kcal 
Proteïnes 28g Hidrats 75g Greixos 60g 
 
DILLUNS Dia 29 
Escudella (verdura, gallina, ossos i pasta) 
Carn d'olla casolana (pilota de vedella i porc, salsitxa, 
verdures, cigrons) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100g: 888 Kcal 
Proteïnes 36g Hidrats 90g Greixos 50g 
 
DIMARTS Dia 30 
Arròs xinès (pèsols, truita, pernil cuit,  tonyina) 
Medallons de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100g: 889 Kcal 
Proteïnes 44g Hidrats 110g Greixos 30g 
 
DIMECRES Dia 31 MENÚ DE CASTANYADA 
Lasanya (sofegit, beixamel) 
Pits de pollastre arrebossats amb tomàquet i olives 
Pa i "natillas" 

ACTIVITATS/SORTIDES 
 

 

- Els matins del dimarts dia 
2, dimecres dia 3 i dijous 
dia 4, els alumnes de 2on 
visitaran les instal.lacions 
de Regió7. 
 
- El divendres dia 5, els 
alumnes de Cicle Inicial 
(1er i 2on) faran, tot el dia,  
una excursió a peu a la 
Sèquia. 
 
- Recordeu que el 
divendres dia 12 d’octubre 
és festiu i no hi haurà 
escola. 
 
- I finalment, el dimecres 
dia 31 es farà a l’escola la 
festa de la Castanyada. 
 
- És possible que durant el 
mes es programi alguna 
altra activitat que a hores 
d’ara no estigui prevista. 
Ja se’n informarà. 


