
Butlletí AMPA 

Abril 2013 

Precs i preguntes: 

Nº 34: Abril 2013 La Sèquia 
 

INFORMACIONS D’ INTERÉS 
 
- Els dimarts dia 9 i 16 d’abril, en l’horari del ser vei de menjador, 
es faran tallers i activitats en anglès , amb la presència d’una 
monitora anglesa nadiua. 
 
- El dimarts dia 23, diada de Sant Jordi , com sol ser habitual, tindrem 
la parada de venda de roses a la cantonada del carrer de La Pau.  
Us recordem que amb els guanys d’aquest dia es paguen, entre altres, 
una gran part de les despeses de la festa de l’escola del proper 
dissabte dia 18 de maig. Apunteu-vos aquesta data a  l’agenda !!!  
 
- En relació a aquesta festa, si alguna empresa, botiga o entitat està 
interessada en patrocinar-la, es pot posar en contacte amb l’AMPA el 
més aviat possible.  
 

- Els càrrecs bancaris de les activitats extraescolars  del segon 
trimestre (gener/febrer/març) s’hauran passat el dia 30 de març .  
 
- I els dels serveis de menjador i matiner de març , es passaran a 
principis d’aquest mes d’abril, entre els dies 5 i 12 . 
 
- Després de l’èxit de la sessió oberta i gratuïta de mostra dels 
esports de beisbol i hoquei patins  pels alumnes de primària, s’ha 
pogut crear un grup d’aquestes noves extraescolars fins a final de curs. 
Dies programats: el beisbol els divendres i l’hoquei els dijous. 
 
- La festa esportiva de la FAMPA de Manresa, que té l loc en els 
darrers anys a la zona esportiva del Congost, aques t any està 
programada pel matí del diumenge dia 5 de maig.  
 

Dita del mes: “Abril, abriló, de cada cent, un de bo. La vella que 
això deia en tenia cent un i no n´havia vist mai un.”  
 

Persona de contacte - Coordinador AMPA : 
Josep Gallardo Tel. 695 930 573 

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 8 d’ abril , a 
les 21h a la sala de la biblioteca de l’escola. Totes les famílies 
membres de l’ AMPA podeu assistir-hi. 
 
La festa esportiva del diumenge dia 17 va ser tot u n èxit , tot i les 
previsions metereològiques, i a part de felicitar un cop més als 
responsables i col.laboradors, aquest any a més a més hem 
d’agrair el patrocini de: 
Bar Tio Pepe - Bricolèctric – Farmàcia Planas 
Fruiteria Montse – Planxisteria Gràcia - Xarcuteria  Casa Coll  
 
També volem felicitar l’escola  per poder haver gaudit de la cantada 
de primavera ; va ser mol maca i emocionant. 
 
Tots els dilluns, de 16.30 a 17.30h , el local de l’AMPA és un punt de 
venda a Manresa de les samarretes grogues  de la plataforma El 
Bages es mou  per defensar l’escola pública: si esteu interessats a 
comprar-les, costen 3.50€ / unitat . Hi ha talles a partir de 3-4 anys. 
 

Nom i telèfon: 
Mail: 



 Menús i Activitats Abril 2013 Penja’m a la nevera 

                                                                                                                                 

DIMARTS Dia 2                     MENÚS 
Espaguetis italiana (sofregit, format) 
Bunyols de bacallà i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 894 Kcal 

Proteïnes (g): 30 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 30 
 

DIMECRES Dia 3 
Sopa de brou amb pasta i pilotetes 
Pollastre rostit i patates rodones 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 767 Kcal 

Proteïnes (g): 45 Hidrats (g): 88 Greixos (g): 30 
 

DIJOUS Dia 4 
Arròs xinès (pèsols, truita, pernil,tonyina) 
Filets de lluç al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 895 Kcal 

Proteïnes (g): 44 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 30 
 

DIVENDRES Dia 5 
Pèsols amb patates 
Ous durs farcits de tonyina i tomàquet a. 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 798 Kcal 

Proteïnes (g): 34 Hidrats (g): 99 Greixos (g): 30 
 

DILLUNS Dia 8 
Fideus a la cassola (sofregit, costella) 
Filets de limanda arrebossats i amanida 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 814 Kcal 

Proteïnes (g): 39 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 20 
 

DIMARTS Dia 9 
Mongeta tendra i patata 
Pollastre ametllat al forn (ous durs, ceba)  
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 723 Kcal 

Proteïnes (g): 32 Hidrats (g): 96 Greixos (g): 20 
 

DIMECRES Dia 10 
Arròs a la Italiana(sofregit,carn,formatge) 
Medallons de lluç al forn  
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 828 Kcal 

Proteïnes (g): 48 Hidrats (g): 120 Greixos (g): 20 
 

DIJOUS Dia 11  
Llenties guisades (sofregit, arròs) 
Truita de patates (ceba) i pastanaga ama. 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 752 Kcal 

Proteïnes (g): 41 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 20 
 

DIVENDRES Dia 12 
Crema de porros (porros, patates, cebes) 
Mandonguilles casolanes guisades 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 753 Kcal 

Proteïnes (g): 32 Hidrats (g): 84 Greixos (g): 30 
 

DILLUNS Dia 15 
Escudella de verdura i carn amb pasta  
Hamburgueses de  pollastre a la planxa i 
patates xip 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 910 Kcal 

Proteïnes (g): 39 Hidrats (g): 85 Greixos (g): 50 
 

DIMARTS Dia 16 
Cigrons amanits (oli oliva) 
Truita de pernil dolç i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 858 Kcal 

Proteïnes (g): 41 Hidrats (g): 99 Greixos (g): 30 
 

DIMECRES Dia 17 
Col i patata gratinada 
Rodó gall dindi al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 841 Kcal 

Proteïnes (g): 53 Hidrats (g): 93 Greixos (g): 30 
 

DIJOUS Dia 18 
Macarrons gratinats (sofregit, carn, llet ) 
Filets de lluç al forn amb salsa llimona) 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 882 Kcal 

Proteïnes (g): 44 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 30 
 

DIVENDRES Dia 19 
Crema carbassó (carbassó, patata, ceba) 
Escalopa vedella arrebos. I pastanaga a.  
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 849 Kcal 

Proteïnes (g): 50 Hidrats (g): 93 Greixos (g): 30 
 

DILLUNS Dia 22  
Pastís de patates (ou dur, tonyina, olives, 
tomàquet, pebrot, anxoves) 
Filets de rosada al forn (sofregit, picada) 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 743 Kcal 

Proteïnes (g): 35 Hidrats (g): 91 Greixos (g): 20 
 

DIMARTS Dia 23 MENÚ SANT JORDI 
Fideuà (sofregit, brou de peix, petxines, 
gambetes) 
Pits de pollastre arrebossats i enciam 
Pa i gelat 
 

DIMECRES Dia 24 
Sopa de peix (lluç,calamars,sipia, sofregit) 
Hamburgueses casolanes (vedella, porc) a 
la planxa amb patates xip 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 852 Kcal 

Proteïnes (g): 45 Hidrats (g): 77 Greixos (g): 40 
 

DIJOUS Dia 25 
Arròs amb tomàquet (sofregit) 
Truita de carbassó i enciam 
Pa i fruita del temps (*) (ecològica) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 865 Kcal 

Proteïnes (g): 26 Hidrats (g): 120 Greixos (g): 30 
 

DIVENDRES Dia 26 
Amanida russa (calenta) 
Croquetes de pernil i enciam 
Pa i iogurt (del Bages) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 810 Kcal 

Proteïnes (g): 31 Hidrats (g): 94 Greixos (g): 30 
 

DILLUNS Dia 29 
Sopa de brou amb pasta i pilotetes 
Cuixes de pollastre al forn amb suc 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 739 Kcal 

Proteïnes (g): 45 Hidrats (g): 82 Greixos (g): 30 
 

DIMARTS Dia 30 
Cigrons amb espinacs 
Fricandó vedella al forn amb xampinyons 
Pa i fruita del temps (*) 
INFORMACIÓ NUTRICIONAL per100 g: 899 Kcal 

Proteïnes (g): 44 Hidrats (g): 110 Greixos (g): 20 

ACTIVITATS/SORTIDES/FESTES 
 

- Dimarts dia 2: 
Primer dia de classe del trimestre. 
 

- Dimecres dia 3: Als de 2on ens 
visitarà l’ il.lustrador  Sebastià Serra. 
 

- Dimarts dia 9: Els de 2on A i B 
visiten l’Ateneu de les Bases. 
 

- Dijous dia 11: Sortida dels de P3 per 
visitar l’Ateneu de les Bases. 
 

- Dimarts dia 16: 
Els de P4 A i B visiten l’Ateneu de les 
Bases. 
Els de 1er van al Poble Nou per 
conèixer  els Gegants del barri. 
I els de 4rt rebran una xerrada per 
parts dels Agents rurals del Bages. 
 

- Dijous dia 18: 
Els de P4 C i 4rt C visiten l’Ateneu de 
les Bases. 
Els de 2on van al Poble Nou per 
conèixer  els Gegants del barri. 
I els de 6è rebran una xerrada per 
parts dels Agents rurals del Bages. 
 

- Dimarts dia 23 (Sant Jordi) : 
Els de 4rt A i B visiten l’Ateneu de les 
Bases. 
Diferents activitats per celebrar la 
diada de Sant Jordi. 
 

- Dimarts dia 30:  Els de 2on C visiten 
l’Ateneu de les Bases. 
 
 

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


