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INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 
- Dijous dia 29 de novembre va tenir lloc l’ Assemble a general 
anual  ordinària de l’ AMPA. Es van ratificar els 3 càrrecs de la junta 
directiva, es va informar de les activitats dutes a terme per l’Associació 
durant el curs anterior i es van aprovar els comptes del curs 2011-12. 
 

-La primera sortida del curs en família,  a l’anella verda  de Manresa, 
organitzada per la comissió de mares i pares, va tenir lloc al final  
diumenge dia 16 de desembre , amb més de 100 persones inscrites, 
entre alumnes i familiars. Va ser una activitat gratuïta oberta a totes les 
famílies de l’escola, amb esmorzar per a tots i la sorpresa de la 
presència de l’Ós mandrós que ens va venir a explicar contes al Gorg 
blau. Moltes gràcies a les organitzadores i a les famílies assistents. 
 
-Els càrrecs bancaris de les activitats extraescolars  d’aquest primer 
trimestre del curs, es passaran durant el mes de gener, abans que 
acabi el mes. Disculpeu les molèsties. 
 
- I els dels serveis de menjador i matiner de desembre, s’hauran passat 
a principis d’aquest mes. 
 
- En aquest primer trimestre acabat del curs 2012-2013, el promig diari 
d’alumnes usuaris d’aquests serveis ha estat de: 
  
36 alumnes/dia del servei matiner 
181 alumnes/dia del servei de menjador 
 
- Finalment, des d’aquí volem recordar en Andreu Vivó , gimnasta 
olímpic manresà i que va ser monitor de gimnàstica a l’escola, que va 
morir de manera sobtada el passat dia 30 de desembre. Et trobarem a 
faltar. 

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 dilluns d ia 14 de 
gener , a les 21h a la sala de la biblioteca de l’escola. Totes les 
famílies membres de l’ AMPA podeu assistir-hi. 
 
Recordar-vos que durant aquest mes de gener (més tard del previst 
inicialment) 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 ho ha de comunicar a la direcció 
de l’escola. Com a nou representant directe de l’AMPA tindrem en  
David Granados, secretari de l’AMPA, en substitució  de la Rosa 
M. Garcia. 
 
Us recordem que un any més hi ha la trobada de pares que juguem 
a bàsquet, normalment els dimarts a partir de les 2 1h a l’escola. 
Algú més s’anima ?  

Nom i telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats Gener 2013 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

MENÚS 
 
DILLUNS Dia 7 No hi ha servei 
 
DIMARTS Dia 8 
Espaguetis italiana (sofregit, format) 
Croquetes de peix i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100 g: 886 Kcal 

Proteïnes: 38g  Hidrats: 110g  Greixos: 30g 
 
DIMECRES Dia 9 
Col i patata gratinada 
Rodó de gall dindi al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 841 Kcal 

Proteïnes: 53g  Hidrats: 93g  Greixos: 30g 
 
DIJOUS Dia 10 
Arròs amb tomàquet (sofregit) 
Truita de patata (ceba) pastanaga i blat m. 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 964 Kcal 

Proteïnes: 27g  Hidrats: 140g  Greixos: 30g 
 
DIVENDRES Dia 11 
Cigrons amb espinacs 
Filets de lluç arrebossats, tomàquet i olives 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100 g: 837 Kcal 

Proteïnes: 44g  Hidrats: 110g  Greixos: 20g 
 
DILLUNS Dia 14 
Macarrons gratinats: sofregit,carn,llet, form 
Filet de llenguado arrebossat i pastanaga 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 877 Kcal 

Proteïnes: 44g  Hidrats: 110g  Greixos: 30g 
 
DIMARTS Dia 15 
Crema de pastanaga (amb patata i ceba) 
Mandonguilles guisades (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 774 Kcal 

Proteïnes: 33g  Hidrats: 87g  Greixos: 30g 

DIMECRES Dia 16 
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Ous durs amb beixamel 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100 g: 786 Kcal 

Proteïnes: 45g  Hidrats: 88g  Greixos: 30g 
 
DIJOUS Dia 17 
Sopa de brou (verdura, gallina, ossos 
vedella i porc, pasta) 
Medallons de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100 g: 701 Kcal 

Proteïnes: 47g  Hidrats: 80g  Greixos: 20g 
 
DIVENDRES Dia 18 
Pèsols amb patates 
Hamburgueses de pollastre a la planxa 
amb tomàquet i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 836 Kcal 

Proteïnes: 41g  Hidrats: 97g  Greixos: 30g 
 
 
DILLUNS Dia 21 
Llenties amb patata i pastanaga (sofregit) 
Pollastre rostit 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 604 Kcal 

Proteïnes: 42g  Hidrats: 94g  Greixos: 6g 
 
DIMARTS Dia 22 
Raviolis al forn (sofregit, beixamel) 
Filets de lluç arrebossats, enciam i olives 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 676 Kcal 

Proteïnes: 34g  Hidrats: 61g  Greixos: 30g 
 
DIMECRES Dia 23 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Llom al forn amb suc i xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100 g: 842 Kcal 

Proteïnes: 31g  Hidrats: 71g  Greixos: 50g 
 

 

DIJOUS Dia 24  
Sopa de peix(lluç,calamar,sipia,sofregit,pa) 
Escalopa porc arrebossada amb patata xip 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 914 Kcal 

Proteïnes: 39g  Hidrats: 85g  Greixos: 50g 
 
DIVENDRES Dia 25 
Arròs a la juliana (sofregit, m.tendra, 
col·i·flor, pastanaga, pèsols) 
Truita de carbassó amb soja i pastanaga 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100 g: 871 Kcal 

Proteïnes: 30g  Hidrats: 110g  Greixos: 40g 
 
 
DILLUNS Dia 28 
Patates guisades (sofregit) 
Filets de lluç arrebossats, enciam i olives 
Pa i iogurt (del Bages) 
Informació nutricional per 100 g: 705 Kcal 

Proteïnes: 36g  Hidrats: 110g  Greixos: 10g 
 
DIMARTS Dia 29 
Escudella (verdura, gallina, ossos, pasta) 
Hamburgueses casolanes (vedella, 
porc, ceba) amb suc i patates xip 
Pa i fruita del temps (*) 
Informació nutricional per 100 g: 1.084 Kcal 

Proteïnes: 49g  Hidrats: 110g  Greixos: 50g 
 
DIMECRES Dia 30 
Mongetes seques amb bledes 
Pit de gall dindi arrebossat i tomàquet am. 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100 g: 946 Kcal 

Proteïnes: 57g  Hidrats: 110g  Greixos: 30g 
 
DIJOUS Dia 31 
Arròs amb calamars (sofregit, porc) 
Fricandó de vedella al forn (sofregit, 
picada) amb pèsols 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
Informació nutricional per 100 g: 771 Kcal 

Proteïnes: 43g  Hidrats: 120g  Greixos: 10g 

ACTIVITATS/SORTIDES/
FESTES 
 

- És possible que durant el 
mes es programi alguna  
activitat que a hores d’ara no 
estigui prevista. 


